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VAKFIKEBiR iLÇESiNE iKi YENi MAHALLE EKLENDi

> Vedat FURUNCU 2'de

ŞEHiT AiLELERi ve GAZiLER iLE 
iFTARDA BULUŞTULAR

HÜSEYİN İSKENDEROĞLU'NUN MİSAFİRİ OLDULAR

Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezinin hizmet alanında 
olan, Vakfıkebir, Beşikdüzü,  
Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya 
ilçelerindeki şehit aileleri ve 
gaziler Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezinin Organize 
ettiği İftar programında bir 
araya getirdiler.

Vakfıkebir'in sevilen, 
sayılan ve değerli 

işadamlarından 
Hüseyin İskenderoğlu 
Vakfıkebir Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 
Uygulama Otelinde 

iftar yemeği 
düzenledi. > Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir'in mahalle sayısı 46'ya çıktı. Oluşan yeni iki mahalle 
ile birlikte Vakfıkebir'in 44 olan mahalle sayısı 46 yükseldi.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

MÜFTÜ KÖKSAL'DAN GAZETEMİZE
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

"GAZETECİLİK, FEDAKÂRLIK 

VE SORUMLULUK İSTEYEN 

ZOR BİR MESLEKTİR”

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, beraberinde İlçe Vaizleri Osman 

Öztürk ve Ekrem Akbaş ile birlikte Büyükliman Postası Gazetesini ziyaret 

ederek, İlçe Müftülüğüne verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“RAMAZAN
BAYRAMI”

Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü 

Sadık Aydın ile bir süre sohbet eden 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Büyükliman Postası Gazetesinde 
İlçe Müftülüğünün yapmış olduğu 
faaliyetlerle ilgili olarak yapılan 
haberler için teşekkür etti. 
"GAZETECİLİK, FEDAKÂRLIK VE 
SORUMLULUK İSTEYEN ZOR BİR 
MESLEKTİR”
"Gazetecilik, fedakârlık ve 
sorumluluk isteyen zor şartlarda 
yapılan önemli bir meslektir. Kamu 
yararına hizmet yapmakta olan siz 
değerli gazeteci arkadaşlarımız, 
ilçemizin sosyal, kültürel ve 
ekonomik gelişmesine ve 
kalkınmasına önemli katkılar 
sağlamaktasınız. İlçemizin geleceği 
ve milletimizin menfaatleri 
doğrultusunda ilkeli, doğru ve 
tarafsız bir şekilde çalışarak halkın 
haber alma hakkını sağlayan ve 
toplumun genel talep ve görüşlerini 
kamuoyuna yansıtma görevini 
üstlenen siz değerli Büyükliman 
Postası Gazetesi mensuplarımız bu 
yönüyle milletin duygularına 
tercüman, düşüncelerine ses 
olmaktasınız. Büyükliman Postası 
Gazetesi çalışanlarımızın prensipli 
ve tarafsız yayıncılık anlayışı 

içerisinde yerine getirdiğiniz bu 
önemli görev için teşekkür ediyorum.  
Gelişmiş bir ülkenin vazgeçilmez 
unsurlarından biri de doğru haber 
yapan, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın 
ahlak kurallarına uyan, yalan 
haberden kaçınan, olmayan şeyi 
söylemeyen bir medyanın toplumsal 
kalkınmanın, gelişmenin 
sağlanmasında önemli yeri vardır. 
Bu nedenle, doğru gazeteci, 
yalansız basın kuruluşunun; ahlaki 
basın kuruluşları da gelişmiş bir 
ülkenin tesisini sağlayacaktır. 
Toplumun gelişimi ve kalkınma 
süreci de basın çalışanlarının 

desteği ile daha hızlı olacaktır. 
Bizlerin ulaşamadığı topluluklara 
sizler sayesinde ulaşma imkânı 
buluyoruz, bizlere verdiğiniz 
destekten dolayı Teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle, İlçemizin sorunlarını 
kamuoyuna aktaran ve sorunların 
çözümünde önerileriyle toplum 
mekanizmasının daha sağlıklı bir 
şekilde çalışmasına yardımcı olan 
Büyükliman Postası Gazetesi 
çalışanlarına başarılar diliyorum. 
Basın ahlak ve meslek ilkelerine 
bağlı olarak, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve 

yönlendirilmesinde büyük rol 
üstlenen siz değerli basın 
mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve 
başarılı bir yayın hayatı geçirmenizi 
temenni ederim” dedi.
“ÖRNEK VE BAŞARILI 
ÇALIŞMALARA İMZA ATTINIZ”
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
ise, “Müftü Hüseyin Köksal ve ekip 
arkadaşlarının kurum olarak 
yaptıkları başarılı çalışmaları takdir 
ile takip ettiklerini söyledi. Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne ivme 
kazandırdıklarını dile getiren Yazı 
İşleri Müdürü Kamburoğlu, İlçeye 
kazandırılan yatılı kız kuran 
kursunun küçümsenemeyecek bir 
başarının eseridir. Yatılı kız kuran 
kursu hem ilçemiz hemde bölgemiz 
için çok önemli bir yatırımdır. Emeği 
geçen, katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilçe 
müftülüğü olarak başlatmış 
olduğunuz öğrenciler ve 
komşularımızla cami buluşmaları 
her kesim tarafından takdirle 
karşılanıyor. Yaptığınız örnek ve 
başarılı çalışmalardan dolayı sizleri 
ve ekip arkadaşlarınızı kutluyor, 
başarılı çalışmalarınızın devamını 
diliyorum. Örnek ve başarılı 
çalışmalara imza attınız dedi.” 

Ramazan ayının son günlerini 

yaşıyoruz…

İyisi ile kötüsü ile kocaman bir ayı geride 

bırakıp, ramazan bayramını kutlayacağız. 

Eskiden bizler şeker bayramı diyorduk. 

Bizlere göre ramazan, çocuklarımıza 

göre şeker bayramı…

Bayramda büyüklere gidilir, el öpülür, 

küçüklerin ise gözlerinden…

Bizim büyüğümüz olarak babamız 

hayatta değil. Onu ziyarete de mezarına 

gideceğiz…

Her şey bizim için…

İyisi de, kötüsü de…

Şu iki günlük dünyada, herkes birbirinin 

arkasından bir şeyler çevirmeye çalışıyor.

Neden acaba…

Kime iyi görünmek için…

Bu günün yarını, yarının da öteki günü 

var…

Bu gün yapamadıklarını yarın, yarın 

yapamadığını öteki gün veya sonra ki 

zamanlarda yaparsın…

Senin söylemediğini söyledi, onu 

söylemediğini söyledi, söylemi…

Bu her zaman Vakfıkebir'de olmuştur ve 

olmaya da devam ediyor…

*******************

Kadın ve Bayan arasındaki herhangi bir 

fark yok…

Bayan cinsiyeti belirtmek için kullanılır…

'KADIN' kelimesi çok daha ahenkli ve 

güzeldir!

Birkaç hafta önce yazmış olduğum bir 

yazıda, “KADIN” kelimesine takılmış…

Bayan ve Kadın arasında bir fark 

olmadığını herkes bilir. Kadın dendiğinde 

herhangi hakaret kelimesi değildir.

Ama o kişi oraya takılıp, başka bir şeye 

takılmıyorsa, demek ki benim geçen 

yazmış olduğum yazı doğru…

Bir de, bu köşe yazılarımın başkaları 

bana yazdırıyormuş, imajı son günlerde 

çıktı…

Bu bayan-kadın yazısında sonra…

Allaha şükür ki benim aklım bana yetiyor. 

Bu gazetenin sorumlusu da benim, yazarı 

da, bir de haber müdürümüz mevcut…

Bilmem anlatabildim mi?

Gerçi benim kimseye de bir şey 

anlatmama gerek yok…

Dışarıda öteye beriye laf söyleyeceğine, 

biraz dön de kendine bak…

Bu gazetemizi de pasifize etmeye 

çalışmak, farklı farkı söylemler çıkartarak, 

sanki herkes bir şey söylüyor da, yazılar 

öyle yazılıyor gibi imalarında bulunmak…

Tabi çıkacak başka bir yer bulamadığında 

insan, saldıracak yer ararmış…

He aynı sizin deduğunizden olsin…

Yazım hatalı oldu ama ne demek 

istediğimi siz daha iyi anlarsınız…

Saygılarımla…

********************

Pazartesi günü arife, Salı günü ise 

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü…

Bayramlaşmalar olacak, büyüklerimize 

gidilecek, mezarlar ziyaret edilecek, 

küçüklerimize de şekerler verilecek…

Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin ise 

gözlerinden öperek, Ramazan(şeker) 

Bayramınız sağlık, mutluluk dolu günler 

dilerim…

MÜFTÜ KÖKSAL'DAN GAZETEMÝZE
TESEKKÜR ZÝYARETÝ

VAKFIKEBiR iLÇESiNE iKi YENi MAHALLE EKLENDi
Trabzon'un Büyükşehir olmasıyla 

birlikte diğer tüm beldelerin 
olduğu gibi mahalle statüsü alarak 
tek bir mahalleye dönüşen 
Vakfıkebir Yalıköy Mahallesi yapılan 
başvurular sonucunda Yalı, Demirci 
ve Küçükdere olmak üzere üç ayrı 
mahalleye bölündü. Oluşan yeni iki 
mahalle ile birlikte Vakfıkebir'in 44 
olan mahalle sayısı 46 yükseldi.
“YENİ MAHALLELERDE SEÇİM 
NE ZAMAN YAPILACAK”
Yönetmelik gereği Yeni bir mahalle 
kurulmalarında uygulanacak 
yöntem, “5393 sayılı kanunun 9. 
Maddesi gereği 2019 yılı içerisinde 
yeni kurulmuş olan mahallelerde, 

aynı kanunun 12. Maddesi uyarınca 
1 Ocak 2020 tarihine kadar bir 

seçim yapılmayacağına ve 2020 yılı 
Ocak ayının birinci günü esas 

alınarak 2019 yılı içinde yeni 
kurulmuş ve kurulacak olan 
mahallelerde 2972 sayılı kanun'un 
33. Maddesinin üç ve devamı 
fıkraları uyarınca ilan tarihinden 
sonra gelen 60. Günü izleyen ilk 
Pazar günü muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyeliği seçimlerinin yapılacağı 
Yüksek Seçim Kurulu Kanunlarıyla 
belirlenmiştir.  YSK yönetmeliğine 
göre Küçükdere ve Demirci 
Mahallelerinde yapılacak olan 
Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti 
Üyeliği Seçimleri 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren yasal sürecin 
başlayacağı ve 60 gün içinde 
seçimlerin yapılacağı belirtilmiştir. 

İmam Hatip Mehmet 
Baştan'ın da iştirâk ettiği 

ziyaretler kapsamında İlçe 
Müftüsü Köksal; Zehra 
Yolcu, Halim Zaman, 
Seher Kopal, Fatma 
Baştan ve Havva Baştan 
adlı engelli vatandaşları ve 
ailelerini Ballı Mahallesi'n-
deki evlerinde ziyaret etti. 
İlçe merkezinde ve 
mahallelerde yaşayan 
hasta, yaşlı ve engelli 
vatandaşları ve yakınları-
nı, program dahilinde 
ziyaret eden İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, moral ve 
manevi destek amacıyla 
gerçekleştirdiği ziyaretleri 
kapsamında, Ballı 
Mahallesi'nde ikamet eden 
engelli vatandaşlar; Zehra 
Yolcu, Halim Zaman, 
Seher Kopal, Fatma 

Baştan ve Havva Baştan'ı 
ve yakınlarını evlerinde 
ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu, 
hâl ve hatırlarını sordu, 
sağlık durumlarıyla ilgili 
aile yakınlarından bilgi 
aldı. Kendileriyle yakından 
ilgilenip bir süre sohbet 
eden Müftü Köksal, her-
hangi bir ihtiyaç ve istek-
lerinin olup olmadığını da 
sordu. İlçe Müftüsü Kök-
sal, engelli vatandaşlara 
Allah'tan şifâ, sabır ve 
metânet temennisiyle, 
yakınlarına da sabır ve 
kolaylıklar diledi. Kendile-
rine gösterilen samimi ilgi-
den memnun kalan engelli 
vatandaşlar ve yakınları, 
İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal ve beraberindeki-
lere teşekkür ettiler.

BALLI MAHALLESi'NDEKi ENGELLi VATANDAŞLAR ZiYARET EDiLDi
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, beraberinde İlçe Vaizi Osman Öztürk ve Murakıp 
Ömer Çınar ile birlikte ilçeye bağlı Ballı Mahallesi'ndeki engelli vatandaşları ziyaret etti.
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SEHÝT AÝLELERÝ ve GAZÝLER ÝLE ÝFTARDA BULUSTULAR

V
akfıkebir İlçesi'nin 
sevilen, sayılan ve 
değerli işadamlarından 

Hüseyin İskenderoğlu, ilçede 
yaptığı ve yaptırdığı hayırlar ile 
adından sıkça özettiren hayırs-
ever bir işadamımız. Sadece 
Ramazan ayına özel değil yılın 
her döneminde hayırseverli-
liğinin yanı sıra başarılı bir 

işadamımız. Vakfıkebir İlçesin-
den Türkiye'nin her bölgesine 
süt ürünleri sevkiyatı yapan 
İskenderoğlu Süt Fabrikasında 
çalıştırdığı personel ile ilçe 
ististamına ve ülke ekonomisi-
ne katma değer katkısı sağla-
yan işadamımız İskenderoğlu, 
düzenlediği iftar programında 
misafirlerini ağırladı. Uygulama 

Otelindeki İftar Programına, 
Trabzon İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon 
İl Emniyet Müdürü Orhan 
Çevik, Trabzon Vali 
Yardımcıları Ayhan Durmuş, 
Nusret Şahin, Vakfıkebir 

Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Şalpazarı Kaymakamı Murat 
Beşikçi, Çarşıbaşı Kaymakamı 
Zerrin Çay Beşikçi, Tonya 
Kaymakamı Osman Sayılır, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 

İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanı Bekir 
Gündüz, Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanı Dr. Derya 
Yakuta, Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü Şifa Karadeniz, 

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü 
Nural Balta katıldılar.  İşadamı 
Hüseyin İskenderoğlu, iftar 
davetine katılan herkese 
teşekkür ederek böyle değerli 
misafirleri ilçemizde ağırlamak-
tan büyük mutluluk duydum. 

V
akfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezinin Organize 
ettiği İftar programı 

Vakfıkebir RAMADA Otelde 
yapıldı. Programın açılış 
konuşmasını Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral yaptı. Müdür Saral 
konuşmasında; “Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezinin 
hizmet alanında olan, 
Vakfıkebir, Beşikdüzü,  
Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya 
ilçelerimizdeki şehit aileleri ve 
gazilerimizi Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezinin Organize 
ettiği İftar programında bir 
araya getirdik. Şehit yakını ve 
gazilerimizi ilçemizde 

ağırlamaktan şeref duyduk.  
Bizleri destekleyen Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamımız Mesut 
Yakuta Beye, İl Müdürüm 
Ahmet Kurt'a, Çarşıbaşı 
Kaymakamımız Zerrin Çay 
Beşikci'ye, Şalpazarı 
Kaymakamı Murat Beşikci'ye 
Tonya Kaymakamımız Osman 
Sayılır Bey'e, Belediye 
Başkanım Muhammet Balta'ya 
teşekkür ederim dedi.
“EN KIYMETLİ 
VARLIKLARINIZI BU VATAN 
İÇİN FEDA ETTİNİZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ise yaptığı 
selamlama konuşmasında; 
“Aziz şehitlerimizin değerli 

aileleri, değerli gazilerimiz ve 
yakınları; Bugün, böyle bir 
mübarek günde, Ramazan 
ayında, bir iftar sofrasında, 
sizlerle beraber olmaktan, 
sizleri misafir etmekten, 
ağırlamaktan, büyük bir onur 
duyuyorum. Sizler bizim en 
değerli misafirlerimizsiniz. 
Büyükliman bölgesindeki 5 
ilçeden gelerek bu iftar 
sofrasına katıldığınız için 
hepimize tekrar tekrar çok 
teşekkür ediyorum. Aziz 
şehitlerimizin değerli aileleri, 
Sizler, aziz şehitlerimizin, 
bizlere hatırasısınız, 
yadigârısınız. Devletimiz ve 
milletimiz, sizlerin kıymetini, 
değerini her zaman bilecek, 
hiçbir zaman unutmayacaktır. 
Çünkü sizler en değerli 
varlıklarımızı; çocuklarımızı, 
eşlerimizi, kardeşlerinizi, 
yakınlarınızı, kısacası en 
sevdiklerinizi, bu vatan için, bu 
millet için feda ettiniz. Hepsinin 
ruhu şad olsun. Değerli 
gazilerimiz; Gazilik de şehitlik 
kadar önemli bir mertebedir. 
Çünkü sizler, Ülkemizin birliği 
ve bütünlüğü, milletimizin 
huzur ve güvenliğini muhafaza 
etmek içim üstün cesaret, 

feragat ve kahramanlıklar 
gösterdiniz, vatanımız için 
canlarınızı ortaya koydunuz, 
bu kutsal görev sırasında 
yaralanıp gazi oldunuz. Bunun 
herhangi bir karşılığı söz 
konusu olamaz. Bundan daha 
kıymetli, bundan daha büyük 
bir fedakarlık da söz konusu 
olamaz. Bu vatan, bu millet, 
size minnet ve şükran 
borçludur. Türk milleti tarih 
boyunca vatanı için, milleti için, 
bayrağı için, inançları için, yeri 
geldiğinde canını vermekte 
hiçbir zaman tereddüt 
etmemiştir. Şehitlik ilahi 
makam ve mertebelerin en 
yücelerindendir. Şehit; Allah 
yolunda vatan savunmasında 
canlarım feda eden 
kahramanlara verilen bir 
ünvndır. Bu nedenledir ki 
şehitlik mertebesi milletimiz 
için çok azizdir.Şehitliği en 
güzel milli şairimiz Mehmet 
Akif ERSOY, Çanakkale 
şehitlerine yazdığı destansı 
şiirde; 'Ey şehid oğlu şehit, 
İsteme benden 
makber,Sanaağuşunu açmış, 
duruyor Peygamber.' diyerek 
en veciz şekilde ifade etmiştir. 
Vatan sevgisi ve fedakârlığın 

sembolü olan kahraman 
gazilerimiz ve şehitlerimizin 
yakınlarının her zaman 
yanında olmak, onlara sahip 
çıkmak, hak ettikleri uygun 
yaşam koşullarını sağlamak, 
devletimizin öncelikli ve en 
önemli görevlerindendir.  
Sözlerimi tamamlarken bütün 
şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. Hepsinin ruh şad 
olsun. Hepsinin mekânı cennet 
olsun. Gazilerimize de 
şükranlarımı sunuyor, onlara 
da mutluluk ve sağlık 
diliyorum. Mübarek Ramazan 
hepimize hayırlar getirsin. 
Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar 
teşrif ettiğiniz için hepinize çok 
çok teşekkür ediyorum dedi."
İftar Programına Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamımız Mesut Yakuta, 

Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin 
Çay Beşikci, Şalpazarı 
Kaymakamı Murat Beşikci, 
Tonya Kaymakamı Osman 
Sayılır, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Ahmet Kurt, Garnizon 
Komutanı Orhan Kaya, İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, İlçe Jandarma 
Komutanı Bekir Gündüz, 
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral,  
Kaymakamlık yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz,  
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürü 
İsmet Bank, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin, Şehit yakını, gaziler 
ve aileleri katıldı.

“EN KIYMETLİ VARLIKLARINIZI BU VATAN İÇİN FEDA ETTİNİZ”

HÜSEYİN İSKENDEROĞLU'NUN
MiSAFiRi OLDULAR

►►11 Mart 2019 tarihinde 
açılan kurs, günlük 8 saat 
teorik ve uygulama olarak 
işlenmekte olup toplamda 525 
saat eğitim verilmektedir. Kurs 

18 Haziran 2019 tarihinde son 
bulacak. Kursun eğitim 
sorumluluğunu usta öğretici 
Gülten Kulein yapmaktadır. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 

Müdür Yardımcısı Mustafa 
Daloğlu bu kurs programında, 
cilt temizliği ve bakımı ile 
makyaj için gerekli olan cilde 
uygun ürünü seçebilen, hijyen 
ve sağlık kurallarına uygun bir 
şekilde cilt temizliği, bakımı ve 
makyaj uygulamasına ilişkin 
olan hizmetleri kendi başına 
yürütebilen bireyler 
yetiştirilmesi hedeflediklerini 
ifade etti. Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Mustafa Birol Yüksek, 
Programın uygulanmasında 
ağırlıklı olarak mesleki 
yeterlilik kazandırmaya yöntem 
ve teknikler uyguluyoruz. 
Anlatım, soru-cevap grup 
çalışması, beyin fırtınası, 

tartışma, araştırma, problem 
çözme, gösterip yaptırma, 
uygulama yapma gibi öğretim 
yaklaşımlarından programa 
uygun olanlarından 
grupla/bireysel öğretim yöntem 
ve teknikleri uygulayarak 
kursiyerlerimizi mesleğe 
hazırlıyoruz. Kurs bitiminde en 
büyük beklentimiz 11 
kursiyerimizin istihdama 
katkıda bulunması ve ilçemiz 
ve ülkemiz adına katma değer 
oluşturmalarıdır. Bu tür 
kurslarda bizden desteklerini 
esirgemeyen İŞ-KUR 
Vakfıkebir şubesine teşekkür 
ediyorum dedi. Kurt öğrencileri 
ise, böyle bir fırsatı kendilerine 

sağladıkları için hem Halk 
Eğitimi Merkezi yetkililerine 
hemde İş-Kur yetkililerine 
teşekkür ettiler.  Devam eden 
Kurs ziyaretine Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür Yardımcısı 

Mustafa Daloğlu, Müdür 
Mustafa Birol Yüksek, 
Vakfıkebir iş-kur Hizmet 
Merkezi Yetkilisi Ayhan Kılıç ve 
İş-kur V.H.K.İ. Ahmet Bahadır 
katıldılar.

HEM ve İŞKUR İŞBİRLİĞİNDEN İSTİHDAMA YÖNELİK KURS
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamında 7 (yedi) Taşıma 
Merkezine 71 (yetmişbir) Yerleşim biriminden 71 (yetmişbir) araçla 768 öğrencinin 178 gün taşınması 
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  : 2019/255215
1-İdarenin
a) Adresi : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
c) Elektronik Posta Adresi : 204850@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Uygulaması 
Kapsamında 7 (yedi) Taşıma Merkezine 71 (yetmişbir) Yerleşim biriminden 71 (yetmişbir) araçla 768 
öğrencinin 178 gün taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : VAKFIKEBİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlk/Orta öğretim 
taşıma merkezi okullar
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Çarşı Mah. Hükümet Binası Kat:3 61400 Vakfıkebir / Trabzon
b) Tarihi ve saati   : 25.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve Özel sektörde her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAKFIKEBİR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Ramazan Ayı’nı ailenizle, 

akrabalarınızla, komşularınızla 

huzur içerisinde geçirmenizi 

temenni ediyorum.

En sevinçli günlerimizden olan 

Ramazan Bayramınızı 

tebrik ediyorum.

Gökhan ŞAHİN
Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı

Ramazan Ayı’nı ailenizle, 

akrabalarınızla, komşularınızla 

huzur içerisinde geçirmenizi 

temenni ediyorum.

En sevinçli günlerimizden olan 

Ramazan Bayramınızı 

tebrik ediyorum.

Sadettin ÇİÇEK
Yeniden Refah Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanı

Sadık AYDIN
Büyükliman 

Mahallesi Muhtarı

Ramazan Bayramınızı en iyi 
dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve 

huzurlu bir yaşam dilerim.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

KUTLAMA - HABER

Ramazan Bayramınızı
en iyi dileklerimizle 

kutlar, sağlık, 
mutluluk ve huzurlu bir 

yaşam dileriz.

Pasta Dünyasý

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 17/B 
Tel : 0 462 851 6 666    VAKFIKEBİR

      modapastadünyası

Ramazan Bayramının Trabzon'umuza, 

Türkiye'mize, İslam âlemine ve 

tüm insanlığa hayırlar getirmesini 

Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum.

Bütün hemşerilerimin 

Bayram'ını tebrik eder, saygı ve 

selamlarımı sunarım.

Mehmet Gencer KAMİLOĞLU
Milliyetçi Hareket Partisi 

Zonguldak İl Başkan Yardımcısı

BÜYÜKLİMAN MAHALLESİ ŞANTİYE GİBİ 

Halkımızın taleplerini yerine 
getirmek, sorunlara çözüm 

bulabilmek için yoğun bir 
şekilde çalışmaya devam 
ediyoruz diyen Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “İlçemizde Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından ihalesi 
yapılan Çarşı Mahallesi 
Cezaevi Caddesi, Büyükliman 
Mahallesi Hasan Cemil Güç 
Caddesi ve Kirazlık Yeni 
Mahalle Ömer Nakkaş 
Caddeleri, toprak işleri, sanat 
yapıları, yağmur suyu (drenaj 

hattı), çevre düzenlemeleri ve 
parke taşı döşeme işlerini 
kapsayan proje devam ediyor. 

Proje kapsamında, Büyükliman 
Mahallemizde yol genişleme, 
sanat yapısı ve parke taşı 
döşeme çalışmaları yapılıyor. 
Bugün burada muhtarımızla 
birlikte incelemeler yaparak 
çalışmalarda gelinen son durum 
ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunduk. Yapılan çalışmalar-
dan halkımızın duyduğu 
memnuniyete şahit olduk. Hep 
söyledik yık-yap yapmayacağız. 
Kalıcı hizmetler gerçekleştire-
ceğiz diye. Büyükliman 
Mahallemizde bunun bir 
örneğini sergileyerek altyapısı 
ve üstyapısıyla mahallemize 
örnek çalışmalar gerçekleştir-
dik. Çalışmalarımız bundan 
sonrada sürecektir” dedi.

"KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI"NA 
KADIN ERKEK, GENÇ ÇOCUK 
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR!

Program, 31 Mayıs 2019 
Cuma gününü 01 Haziran 

2019 Cumartesi gününe 
bağlayan gece, yatsı, teravih ve 
vitir namazlarının kılınmasının 
ardından saat 22.30 çay 
ikramıyla başlayacak. Hatmi 
şerif okunması, kaza ve nafile 
(sevâbî) namazların kılınması, 
teheccüd namazı, tesbihat, 
tevbe ve istiğfar, tefekkür, duâ 
ve gecenin önemi bağlamında 

toplumsal hayatta dinin 
ehemmiyeti ile toplumsal 
sorunlara dinimizin getirdiği 
çözümlere ilişkin sohbet ile 
devam edecek. "Kadir Gecesi 
Özel Programı" saat 02.00'deki 
sahur ikramının ardından 
03.00'te sabah namazının 
cemaatle kılınmasıyla sona 
erecek. İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, programla ilgili yaptığı 
açıklamada; "Kadir Gecesi bin 
aydan hayırlı bir gece, ortalama 
bir insan ömründen çok daha 
fazla bir zamana denk gelen bir 
zaman dilimi. Böyle bir geceyi, 
Kur'an tilâveti, tevbe, istiğfar, 
duâ, tefekkür ve Kur'an'ın insan 
hayatındaki yeri ve önemi 
konusunda müzakere ile 
değerlendirmek önem arz 
etmektedir. Hayatın Allah'a 
adanması gerektiğine ilişkin 
neler yapılması gerektiği, bu 
konuda yaratıcı başta olmak 
üzere bütün varlık alemiyle iyi 
geçinmenin muhasebesini 
yapmak ve yöntemlerine 

odaklanmak, her Müslümanın 
farketmesi gerekli aslî görev 
olduğu düşünülmelidir. Gecenin 
ihyâsı ancak bu şekilde 
gerçekleşebilir. İslâm dünyası, 
aklî melekeleri kullanma ve 
tefekkür etmede, vazife tembel-
liği hatta ihmalinde bulunmak-
tadır. Oysa tefekkür etme ayrı-
calığının, insanı diğer canlılar-
dan ayıran en mühim vasıf 
olduğu bilinmektedir." dedi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
da Murakıp Ömer Çınar'la 

birlikte iştirak ettiği program 
Hamzalı Mahallesi Yukarı 
Camii'nde yatsı/teravih nama-
zından önce merhume Fatma 
Bilgin'in rûhu için okunan 
Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başla-
dı. İlçe Müftüsü Köksal, kısa 
sohbetinin ardından duâ yaptı. 
Daha sonra Müftü Köksal'ın 
kıldırdığı yatsı ve teravih 
namazıyla program sona erdi. 
15 Mayıs 2019 Çarşamba günü 
60 yaşında vefat eden Fatma 
Bilgin için kendisini tanıyanlar; 
"Fatma ablamız, anne ve baba-
sının vefatının ardından köyde 
ve yazın Hırsafa Yaylası'nda 

yalnız başına yaşıyordu. Birinci 
dereceden yakınları 
kendisinden önce vefat etmişti. 
Evlenmemişti. Komşularıyla ve 
çevresiyle insani ilişkileri son 

derece iyiydi. Cana yakın, güler 
yüzlü bir ablamızdı. Allah 
rahmet eylesin, mekânı cennet 
olsun." sözleriyle ortak duygu 
ve düşüncelerini dile getirdiler.

FATMA BİLGİN'İN RÛHU İÇİN DÜZENLENEN KUR'AN ZİYAFETİ 
PROGRAMINA İLÇE MÜFTÜSÜ HÜSEYİN KÖKSAL DA İŞTİRAK ETTİ
Vakfıkebir İlçesi Hamzalı Mahallesi'nden merhume Fatma Bilgin'in rûhu için, ebediyete 
uğurlanışının 3'üncü günü akşamı mahalle camiinde Kur'an-ı Kerim okundu ve duâ edildi.
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HASTA, YAŞLI VE ENGELLi 
VATANDAŞLAR ZiYARET EDiLDi

Yalıköy Mahallesi Çelebi 
Camii İmam Hatibi Mustafa 

Balta ile Çelebi Yukarı 
Camii'nde görevli İmam Hatip 
Süleyman Albayrak'ın da iştirâk 
ettikleri ziyaretler kapsamında 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal; 
10 yıldan beri Emes (MS) 
hastası olan 49 yaşındaki 
Mustafa Aynacı, 97 yaşındaki 
yaşlı kadın Cemile Halim, 94 
yaşındaki yaşlı kadın Hacer 
Kılıç ile Alzheimer hastaları 85 
yaşındaki Ahmet Kaba ve 78 
yaşındaki Ahmet Bahadır'ı 
Yalıköy Mahallesi Çelebi 
mevkiindeki evlerinde ziyaret 
etti. İlçe merkezinde ve 
mahallelerde yaşayan hasta, 
yaşlı ve engelli vatandaşlarla 

onların yakınlarına, moral ve 
manevi destek amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlerde İlçe 
Müftüsü Köksal, ziyaret ettiği 
vatandaşlara geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu, hâl ve 

hatırlarını sordu, sağlık 
durumlarıyla ilgili bilgi aldı. 
Ziyarette vatandaşlarla 
yakından ilgilenip bir süre 
sohbet eden ve herhangi bir 
ihtiyaç ve isteklerinin olup 
olmadığını da soran İlçe 
Müftüsü Köksal, hasta, yaşlı ve 
engelli vatandaşlara Allah'tan 
âcil şifâlar, sabır ve metânet 
temennisiyle, yakınlarına da 
kolaylıklar diledi. Kendilerine 
gösterilen yakın ilgi ve 
samimiyetten oldukça memnun 

kalan hasta, yaşlı ve engelli 
vatandaşlar ve yakınları, ilçe 
müftüsünü ve personelini yan-
larında görmekten duydukları 
memnuniyeti ifade ederek 
kendilerine teşekkür ettiler.

Osman KOYUNCU

Demokrasisi kör ve topal olan ülkelerde, 
haklı kuvvetli değil de kuvvetli olan 

haklıdır. Bu gibi ülkelerde hukuktan ziyade, 
şahıs, liderlerin veya iktidarı elinde 
bulunanların sözü geçiyor. İktidarı eline 
geçirenler, kendi hukuk ve medyalarını da 
yaratıyor. Bir atasözü vardır millet 
malından bini çalanlar bunun onunu da 
ulufe olarak meddahlara dağıtırlar. Halkın 
gözü boyanmalı,yeni alkışçı kitleler ortaya 
çıkmalı.
Havuz medyası İstanbul seçimlerinde hile 
oldu, oylar çalındı diye yaygara yaptılar. 
Bazı insanlar acaba gerçekten oylar mı 
çalındı diye tereddütte kaldılar. Siyasi 
baskıya dayanamayan bazı hâkimlerin 
etkisi ile demokrasi ve hukuk rafa kaldırılıp 
seçimlerin yenilenmesine karar verdiler. Ne 
zaman ki YSK, 250 sayfalık gerekçeli kararı 
açıkladı, gerekçeler içerisinde çalıntı ve 
hırsızlık ile ilgili bir kelime geçmedi. 
Peygamberimizden, bir Müslüman zina 
yapar mı, adam öldürür şu kötü halleri 
yapar mi falan diye 
soruyorlar.Peygamberimiz insan yanılabilir 
ve yapabilir diyor, sonra O'na soruyorlar 
bir Müslüman yalan söyler m? O, hayır bir 
Müslüman yalan söylemez diyor. Şimdi 
hükümet ve onun yandaş medyası, bütün 
dünyanın gözüne bakarak oylar çalıntı 
yalanını söylüyor. 
Seçimim iptalinin özeti şöyledir: Başkan 
Sadi Güven: Kamu çalışanı olmadığı halde 
sandık başkanı olarak görev yapan 754 
kişinin görev yaptığı sandıkların 750 
tanesinde AKP'li üyeler görevli. AKP 
bunların 354'ünde iki üye ile temsil edildi. 
Sandık kurulu, 5 kişisi siyasî parti temsilcisi 
olan 7 kişiden oluşur. İBB seçimine ilişkin 
maddî hatalar giderilip geçersiz oyların 
tamamının sayılması karşısında, usulsüz 
atanmış başkanın, tek başına seçimin 
neticesine tesir ettiğine ilişkin, iptali 
gerektirir bir tespit yok.
Üye Cengiz Topaktaş: Yüksek Kurulumuz 
sonuçlar birden fazla aşamadan geçerek 
ortaya çıktıktan sonra seçimin iptali kararı 

ile seçmenlerin iradesini yok saymıştır. 
Sandık kurulunun oluşumunda bir hata 
varsa, bunun sorumluluğu seçmenlere 
yüklenemez.
Üye Kürşat Hamurcu: Seçmenin oyunu 
geçersiz kabul ederek iradesinin yok 
sayılması, anayasa, uluslararası 
sözleşmeler ve seçim mevzuatı ile güvence 
altına alınan en temel yurttaşlık 
haklarından seçme hakkının özüne 
müdahale anlamı taşır. Seçim hukukuna 
egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek 
dereceli, gizli oy açık sayım ve döküm 
ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi 
olmayan sandık kurulu başkanı tarafından 
ihlâl edildiği, hiçbir şekilde ortaya 
konulmamıştır. 
Üye Yunus Aykın: Seçmen özgür iradesiyle 
oyunu kullanmış, sayım, döküm ve tasnif 
işlemleri adaylar, müşahitler ve 
vatandaşların huzurunda şeffaf ve dürüst 
şekilde yapılmış ise, seçmene yüklenecek bir 
kusur olmamasına rağmen, seçme hakkının 
özünü ortadan kaldıracak şekilde, 
kullanılan oyların geçersiz sayılması 
hukuken mümkün değildir.
İlginç bir nokta: Çoğunluk görüşünde iptal 
gerekçelerinden biri olarak gösterilen “108 
sandıkta sayım döküm cetvellerindeki 
eksiklik” için, iptal oyu kullanan 7 üye de 
“tek başına seçim sonucuna müessir değil” 
diyor!
Korkusuz yazarı Hüsnü Mahalli, Her şeyin 
sonu geliyor gibi. Halkın yeniden yeşeren 
umudu haline gelen İmamoğlu artık 
AKP'nin korkulu rüyası. İnsanlara 'Boşuna 
heyecanlanmayın Ekrem kazanamaz 
mesajını vermeye çalışıyorlar. Ama boşuna. 
Kim ne yaparsa yapsın sonuç 
değişmeyecektir ifadelerini kullandı.
   Sanırım AKP kazanıncaya kadar seçim 
yapılacak gibi görünüyor, çünkü İstanbul 
un bütçesi yaklaşıl 25 milyar dolardır, ihale 
şirketleri bunun başka partinin eline 
geçmesinin istemiyor.  Belki basit 
gerekçelerle seçimin ileri bir tarihe 
ertelenmesi de olabilir. 

YENİDEN SEÇİM AMMA NEREYE KADAR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, Murakıp Ömer Çınar 
ile birlikte ilçeye bağlı Yalıköy Mahallesi Çelebi mevkiinde 
ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti.
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Merhum öğretmen Erkay 
Topkara anısına 

düzenlenen 8. Geleneksel 
Futbol Turnuvası Sona Erdi. 
2011 yılında geçirdiği ani 

rahatsızlık sonucunda yaşamını 
kaybeden Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu öğretmeni Erkay 
Topkara anısına bu yıl 8. 
düzenlenen sınıflar arası futbol 
turnuvasında Yıldızlarda 8-C 
sınıfı, Küçüklerde 6-D sınıfı 
şampiyon oldu. Turnuvada, 
yıldızlarda (8-C ile 8-D) 
arasında oynanan final 
müsabakasını 8-C'nin 
şampiyonluğu ile sonuçlandı. 
Küçüklerde ise 6-B ile 6-D 
arasında oynanan final 
maçında ise 6-D şampiyon 
oldu. Erkay öğretmenin 
ailesinin de katıldığı turnuva, 
öğrencilerin de katılımı ile 

oldukça coşkulu ve heyecanlı 
geçti. AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürümüz Osman 
İskender, turnuvanın mimarı 
olan okul'un eski Müdürü 
Ahmet Altın, veliler ve öğret-
menlerde izleyiciler arasında 
yer aldı. Turnuvayı Erkay 
Topkara'nın ailesi de izledi. 
Final müsabakası Okul Müdürü 
Mehmet Akif Sarıyıldız'ın açılış 
konuşması ile başladı. Okul 
Müdürü Mehmet Akif Sarıyıldız 
turnuva ile ilgili şunları söyledi; 
"Merhum öğretmenimizi tanıma 
fırsatım olmadı fakat 8.sini 
yaptığımız turnuvanın ilk günkü 

gibi heyecan içinde geçmesi 
bizi oldukça mutlu ediyor. Mer-
hum öğretmenimizin ailesinin 
yakın ilgi ve alakası sayesinde 
etkinliğimizi en güzel şekilde 

tamamladık. Öğretmenimize 
Allahtan rahmet diliyorum ." 
dedi. Bizlerde emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyor, 
Öğretmenimiz Merhum Erkay 

Topkara'ya Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Yapılan Kupa ve 
madalya töreninin ardından 
toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan organizasyon sona erdi.

ERKAY TOPKARA FUTFOL TURNUVASI SONA ERDi

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından Hikmet Kaan 

İmam Hatip Ortaokulu 7 ve 8. 
sınıf öğrencileriyle merkez 

Kur'an kursu hafızlık sınıfı 
öğrencilerine iftar verildi. İlçe 
vaizleri Osman Oztürk ve 
Ekrem Akbaş ile Hikmet Kaan 
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 

Ahmet Bulut, Müdür Yardımcısı 
Osman Köse, İlçe Müftülüğü 
Murakıbı Ömer Çınar, İlçe 
Müftülüğü Gençlik Koordinatörü 

Rıdvan Açıkgöz ve İmam Hatip 
İsmet Kukul'un da iştirak 
ettikleri iftara 90 öğrenci katıldı. 
Vakfıkebir'deki bir restaurantta 
verilen iftar yemeği, Vaiz Ekrem 

Akbaş'ın yaptığı duânın 
ardından Müdür Ahmet Bulut'un 
ilçe müftülüğüne ve iftarı 
organize eden müftülük 

personeline yaptığı teşekkür 
konuşmasıyla sona erdi. İlçe 
Müftülüğü tarafından 
öğrencilere sunulan bu tür dini 
sosyal faaliyet ve eğitim 

yardımlarıyla ilgili İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal yaptığı 
bilgilendirmede; "İlçe müftülüğü 
olarak müftülüğümüzün 

imkanları, din görevlilerimizin 
ve vatandaşlarımızın 
katkılarıyla geleceğimizin 
güvencesi olan çocuklarımıza, 
gençlerimize, öğrencilerimize 

eğitim yardımında bulunuyor, 
onları iftar sofralarında, 
camilerde ve konferanslarda 
buluşturuyoruz. Dinimizin en 

mühim dinamiklerini 
çocuklarımıza görkemli bir 
şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. 
Ramazan ayının güzelliklerini 
onlarla paylaşıyoruz. Bir vesile 

bu organizasyonu koordine 
eden Vaiz Osman Öztürk 
hocama, din gönüllüsü 
arkadaşlarıma ve bizi hiç yalnız 

bırakmayan değerli halkımıza, 
programa iştirak eden 
öğrencilerimize, okul 
idarecilerimize çok teşekkür 
ediyorum." dedi.

VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜNDEN ÖĞRENCİLERE İFTAR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, vatandaşların katkılarıyla öğrencilere iftar vermeye devam ediyor.

ALi PAŞA KARKAÇ'I
EBEDİYETE UĞURLADIK

Vakfıkebir İlçesi İshaklı 
Mahallesi'nden, merhum 

Beytullah Karkaç'ın oğlu ve İlçe 
Esnaflarından Mehmet Karkaç'ın 
babası Hacı Ali Paşa Karkaç bir 
süreden beri yakalandığı aman-
sız hastalıkla yaptığı mücadeleyi 
kaybetti. Bir süredir amansız 
hastalıkla mücadele eden Ali 
Paşa Karkaç Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde hayata veda etti. 
Hamza ve Mehmet Karkaç'ın ba-
bası, Mustafa ve İshaklı Mahalle-

si Muhtarı Metin Karkaç'ın 
kardeşi olan Ali Paşa Karkaç'ın 
cenazesi 26 Mayıs 2019 Pazar 
günü öğle namazına müteakiben 
İshaklı Mahallesi Camii'nde kılı-
nan cenaze namazının ardından, 
aynı yerdeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Cenazeye 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve mahşeri bir 
kalabalık katıldı.  Merhuma Yüce 
Allah'tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Geçirdiği ani rahatsızlık 
sonucunda kaldırıldığı 

hastanede hayata veda eden 
Yılmaz Yıldız'ın cenazesi 
bugün ikindi namazına 
müteakiben Merkez Eski 
Camii'nde kılınarak, Ortaköy 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa 

verildi. Cenazeye 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Merhum Yılmaz Yıldız, 
Sezai, Beyhan, Hülya ve 
Suheda Yıldız'ın babası, 
merhum Selahattin, İhsan ve 

Fikret Yıldız'ın kardeşi, Şeker, 
Mehmet, Mustafa ve Sermet 
Yıldız'ın amcasıydı.   

Merhuma Yüce Allah'tan 
rahmet, ailesine ve yakınları-
na başsağlığı diliyoruz.

Vakfıkebir İlçesi İshaklı Mahallesi'nden, İlçe Esnaflarından Mehmet Karkaç'ın 
babası Hacı Ali Paşa Karkaç yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Vakfıkebir İlçesi Akköy Mahallesi'nden, merhum 
Muhammet Hafır'ın oğlu Yılmaz Yıldız hayatını kaybetti.

YILDIZ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

B
aşkan Muhammet Balta ile bir süre 
sohbet eden Halil Memiş yeni dönem 
için hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise, Halil Memiş'in ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
teşekkürlerini iletti.

HALiL MEMiŞ'iN 
ZiYARETi

İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Başkontrolörü Halil 
Memiş, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret etti. 
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BÜYÜKLİMAN MAHALLESİ ŞANTİYE GİBİ 

ERKAY TOPKARA FUTFOL TURNUVASI SONA ERDi"KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI"NA
KADIN ERKEK, GENÇ ÇOCUK TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR!

> 7'de

HEM ve İŞKUR İŞBİRLİĞİNDEN 
İSTİHDAMA YÖNELİK KURS

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması 1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

> 3'de

> 17'de

> 17'deVakfıkebir İlçesi Halk Eğitimi Merkezi ile İŞ-KUR işbirliğinde Halk 
Eğitimi Merkezinde Cilt Bakımı ve Temel Makyaj kursu açıldı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Büyükliman Mahallesi Muhtarı Sadık 
Aydın ile birlikte Büyükliman Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü 

tarafından, Kadir 
Gecesi dolayısıyla 

Merkez Yeni 
Camide icrâ 

edilecek olan 
"Kadir Gecesi Özel 
Programı"na kadın 
erkek tüm halkımız 

davetlidir.

2011 yılında geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda yaşamını kaybeden 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğretmeni Erkay Topkara anısına bu yıl 
8. düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası sona erdi. > Sadık AYDIN 19'da


