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> Vedat FURUNCU 4'de

HEMŞEHRiMiZ 
SAVCI ADEM ÇALIŞ 
RiZE'YE ATANDI

“İLÇE NÜFUSUNUN %18 'LİK KESİMİNE
ULAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

> Sadık AYDIN 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

Vakfıkebir'li Hemşehrimiz, 
İşadamı Aydın Çalış'ın oğlu 
Cumhuriyet Savcısı Adem 
Çalış, son HSK kararnamesi 
ile Rize'ye atandı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi yılsonu ''Öğrenme Şenliğini'' kurum bahçesinde gerçekleştirdiği 
programla halkla buluşturdu. Katılımın yoğun olduğu şenlik adeta ''Biz Büyüklimanız''  dedirtti. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet, 2018-
2019 Eğitim-
Öğretim Yılının 
tamamlanması 
dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. 

Hemşehrimiz Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; 

“BİZE GÜVENENLERİ 
MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Başarı ile sürdürdüğü Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevinden 
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ilçemizin gururu Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, bayram tatili için geldiği memleketinde 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu 
ve Haber Müdürümüz Sadık Aydın ile bir süre sohbet etti.
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Ahmet KAMBUROĞLU
Tüm hemşerilerinin bayramını 

kutlayarak sözlerine başlayan 
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz,“Bayram vesilesiyle de 
olsa memleket de olmak ve buradaki 
arkadaşlarımızla ve dostlarımızla 
hasbihal etmek çok güzel bir duygu. 
Bu bizleri mutlu ediyor. Yaklaşık 2 yıl 
önce teşkilatımızın birleşmesi ile 
birlikte o günkü Bakanımız Sayın 
Ahmet Demircan'ın takdiri ile Aydın 
İlinde görevlendirildik. Bu 
görevlendirme ikinci bir 
görevlendirme idi. Daha öncede 7 
ay gibi bir süre Aydın İlinde Halk 
Sağlığı Müdürü olarak 
görevlendirilmiştim. Sağ olsunlar 
Aydın ilindeki yerel siyasiler bizlerin 
çalışmalarından dolayı bizlerden 
memnun kalarak olumlu yönde 
takdir beyan etmişler. Sayın 
Bakanımıza bizim için talepte 
bulunmuşlar ve Sayın Bakanımızda 
uygun görünce, yaklaşık 2 yıl süren 
bir Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yaptık.
GEÇİŞ SÜRECİNİ BAŞARI İLE 
YÖNETTİK 
Bu süreç öyle kolay bir süreç değildi. 
Gittik göreve başladık. Yeni yapıdan 
dolayı teşkilatın yenilenmesi adına 
Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri 
Genel Sekreterliği kapatılarak Sağlık 
Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmesi 
süreci vardı. Biz orada Müdürlükteki 
idarecilerimiz, başhekimlerimiz, 
başhekim yardımcıları, 
başhemşireler, müdürler gibi 140 
tane yeni idareci adadık.  Bir buçuk 
ay gibi bir süre içinde bu süreci 
tamamladık. Bu aşamadan sonra 
hizmet noktasında sahaya çıktık. 
Daha önceden 7 ay çalışmış 
olmanın verdiği avantajla 
eksikliklerin birçok kısmını 
biliyorduk. Aydın İlinin gitmediğim 
hiçbir noktası yoktu. Dolayısı ile 
sahaya indiğimde eksikliklerin neler 
olduğunu bildiğim için fazlada bir 

zorluk çekmeden hızlı bir planlama 
yaptık. Ekibimle beraber güzel işlere 
imza atmaya gayret ettik. Ayrılırken 
veda mesajımda da yazdım. 
İnsanların bizleri arayıp iyi niyet 
temennilerinden ya da sosyal 
medyada yazdıklarından veya 
çevremizde söylenilenlerden güzel 
işler yaptığımız da tescillenmiş oldu. 
Aydın İli batı ili olmasına rağmen 
altyapı olarak sağlık da hakikatten 
geri kalmış bir ilimizdi. Merkezde 3 
adet hastanesi vardı. Biri on yıllık 
diğer ikisi ise 60 yıllık hastanelerdi. 

Fiziki mekan anlamında çok ciddi 
eksiklikleri vardı. 
KARADENİZLİ OLMANIN 
AVANTAJINI KULLANDIK 
Karadenizli olmanın verdiği 
avantajla hemen bir inşaat 
hamlesine başladık. Yaklaşık bir 
buçuk yıl içerisinde 15'e yakın sağlık 
tesisinin hazırlığını yapıp temelini 
atıp sonlandırarak hizmete açtık. 
Ayrıca 4 adet yatırımımızda %80 
seviyesinde tamamlanmak üzere 
devam ediyor. Üç dört ay içerinde bu 
yatırımlarda tamamlanıp hizmete 
geçecek olan yatırımlardır. Yine 
Aydın İlinde olamayan Sağlık 
alanındaki hekim branşları vardı.  

OLMAYAN BRANŞLARI AYDIN'A 
KAZANDIRDIK 
Özellikle üst ihtisas tetiğimiz 
endokrin, çocuk kardiyolojisi, çocuk 
nevrolojisi gibi Aydın ilinde hiç 
olmayan branşları 8-10 tane ilave 
branşı Aydın iline kazandırmış 
olduk. Aydın da tüp bebek merkezi 
yoktu. Tüp bebek merkezi açtık. 
Çocuk izlem merkezi (ÇİM) Aydın 
ilinde çok büyük bir eksiklikti. Bu 
güzel yatırımı Aydın'a kazandırmak 
bize nasip oldu. Yine felçli hastalar 
için imme merkezi yoktu. Türkiye de 

sayılı hastanelerde var. Bir 
tanesinide Aydın'a kazandırdık. Tüp 
bebek merkezi olarak Devlet 
hastaneleri içinde Türkiye de 
üçüncüsünü Aydın'a kazandırdık. 
Devlet Hastaneleri içinde Gaziantep 
ve Eskişehir'den sonra üçüncüsünü 
Aydın'a kazandırmanın gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyorum. 
KENDİ EKİBİMİ KURDUM 
Benim en büyük şansım ekibimi 
kurarken bildiğim tanıdığım ve 
çalışabileceğime inandığım bir ekip 
kurarak yola çıktım. Başarıdaki en 
büyük pay sahibi ekip ruhu içerisin-
de aile gibi tüm arkadaşlarımız 
özverili olarak çalışmalarıdır. Bu ekip 
birilerinin değil direk benim ekibimdi. 
Ayrıca Aydın ilinde 25'e yakın sağlık 

tesisi projemiz her şeyi ile hazır. 
Sadece ihale izni beklemekte. 
Haliyle 17 aylık bir süre içerisinde 
böyle güzel çalışmalara imza atmak 
mutluluk verici. 
BALIKESİR'DE YENİ BİR 
HEYECAN 
17 Aylık bu süreçten sonra Balıkesir 
İlindeki Müdür arkadaşımızın İzmir'e 
müdür olarak atanması ile boşalan 
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 
görevine Bakan Yardımcımızın talebi 
doğrultusunda ve bakanımız ile 
genel müdürümüzle yapmış 
oldukları istişare üzerine bu göreve 
beni uygun görmüşler. Beni 
arayarak bu doğrultuda bir fikirleri 

olduğunu ve benim için uygun olup 
olmadığını sordular. Biz zaten bir 
tercih noktasında olacak insanlar 
değiliz. Bize görev verilir, bizlerde 
elimizden geldiği kadar o görevi 
layıkıyla yerine getirmeye gayret 
gösteririz. Bakan yardımcımız bizi 
aradığında senin için uygun mudur? 
Sorduğunda bizde verilen her bir 
görev bizim için uygundur dedik. 
Bizler hekimlikten başlayıp üst 
kademede ne görev verilirse verilen 
görevi layıkıyla yapmaya gayret 
ederiz. Böyle bir sürecin sonunda 

Balıkesir'e atamamız gerçekleşti. 
Yaklaşık olarak 10 gündür de 
Balıkesir'de İl Sağlık Müdürü olarak 
göreve başlamış oldum. Balıkesir, 
Aydın'a göre nüfus ve yüzölçümü 
olarak daha büyük bir il. Yaklaşık 12 
bin 500 metre kare yüzölçümü alanı 
var. Hem Marmara'ya hemde Ege 
denizine kıyısı olan 1 milyon 250 bin 
nüfuslu büyük bir şehir. Yaklaşık 
olarak en uzak ilçesi 150 km. 
mesafede olan büyük bir ilimiz. Yeni 
oluşturacağımız ekibimizle birlikte 
kısa zamanda birlikteliği sağlayıp 
sahaya ineceğiz ve güzel işlere imza 
atmak için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz.
BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP 
ETMEYECEĞİZ 
Bizlere güvenenleri mahcup etmeme 
adına güzel çalışmalara imza atmak 
için  ekibimizle birlikte sahada 
olacağız. 9 günlük bayram tatili 
münasebetiyle de memleketimize 
gelme fırsatı bulduk. Büyüklerimizi, 
akrabalarımızı, ailemizi ve 
arkadaşlarımızı ziyaret ederek 
hasbıhal olma fırsatı bulduk.  Bu da 
bizin için ayrı bir moral olarak bizleri 
motive etti. Bu anlamda 
bulunduğumuz yerlerde bizleri yalnız 
bırakmayan kıymetli dostlarımız 
oldu. Onlara teşekkür ediyorum. 
SİZLER SAYESİNDE MEMLEKET 
HASRETİNİ GİDERİYORUZ 
Ayrıca yine bulunduğumuz yerlerde 
özellikle bizleri yalnız bırakmayan 
Büyükliman Postası Gazetesi oldu. 
Her hafta Büyükliman Postası 
Gazetesi görev yaptığımız yerlere 
sizler tarafından gönderiliyor. Bizlere 
o bölgelerde memleket havasını 
teneffüs ettiriyor. Memleketimizin 
kokusunu ve özlemini sizin 
sayenizde gideriyoruz ve 
memleketimizde yaşanan olayları 
bire bir sizler aracılığı ile gazeteniz 
sayesinde öğreniyoruz. Ben bu 

vesile ile de Büyükliman Postası 
Gazetesi İdarecileri Ahmet 
Kamburoğlu, Sadık Aydın'a ve 
ayrıca çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Sizler sayesinde gurbette 
gazeteniz ile hasret gidermek bizleri 
motive ediyor ve rahatlatıyor. 
Gazetecilik özveri ve sabır isteyen 
çok zor bir meslek dalıdır. Bu 
anlamda çalışmalarınızda sizlere 
kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bu 
vesile ile ilçemizdeki gazetecilerin ve 
hemşerilerimin bayramını tebrik 
ediyorum” dedi.

Bir market daha…

Vakfıkebir'de şu diğer marketler aldı 

başını gidiyor…

Vakfıkebir'de her geçen gün market 

açılıyor. Ne kadar potansiyel var ki, 

hemen hemen her marketten 3'er adet 

şubesi var…

Geçen pazartesi günü bir market daha 

açılmış oldu. Şimdi de bu ve diğer market 

sorumluları Vakfıkebir'de boş dükkan 

gözetlemeye başladılar…

Tabi bu arada kiralanan yerlerin aylık 

ücretleri de yüksek. Mülk sahiplerinin de 

işine geliyor. Bu tür markete kiraya 

vermek…

Vakfıkebir'de dükkan ve ev aylık ücretleri 

aldı başını gidiyor…

Aylık ev kiraları 800 TL ile 1000 TL 

arasında, işyeri kiraları ise aylık belirli 

yerlerde 4000 TL ile 7000 TL arası…

Şu kiralarla beraber başka bir işyeri 

açılabilir mi? En güzel kurumsal firmalara 

vermek gözüyle bakılıyor…

Marketleri biraz ele aldığımızda, buralarda 

yapılan alışverişlerde para, başka bir 

yerlere gidiyor. Bu para ilçede 

dönmediğinden, esnafta zorluk çekiyor…

Bu tür marketlere ucuz gözüyle de 

bakılıyor. Alınan ürünün kg, lt v.s. bakılıyor 

mu? Diğer marketlerle karşılaştırma 

yapılmadan hemen alımlara geçiliyor…

Her daim yerel esnafı desteklememiz 

lazım…

İyi günde kötü günde yine yerel esnaf 

yanımızda…

Bu gün düğünün, yarın cenazen veya 

arkadaşın…

Kendi vatandaşlarımızdan biraz daha dik 

duruş bekliyoruz. Kendi esnafını 

desteklemekten hiçbir zaman kimseye 

zarar gelmez…

Bu marketlere bir sayı belirlenemiyor mu?

Bir ilçede bu tür marketlerden 1'er veya 

2'şer adet…

Kesin böyle bir şey olmuyordur. Adamlar 

istedikleri kadar ilçelerde market 

açabilirler…

Hayırlısı diyelim…

Tabi ne kadar hayırlısı olursa, çünkü her 

esnaf çok zor durumdan geçiyor. Esnafta 

iş yok. Esnaf ay başı, ortası veya ay 

sonunu düşünüyor. Bu ödemeler nasıl 

ödenecek?

Gerçekler kısaca “Esnaf Kan Ağlıyor”

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

Artık tarih sayfalarında ve anılarda kaldı…

Vakfıkebir Anadolu Lisesi, artık tamamen 

kapandı…

1993 yılında eğitim-öğretim hayatına 

başlayan okulumuz, son mezunlarını bu 

yıl verdi…

“Vakfıkebir Anadolu Lisesi” iken 

“Vakfıkebir Fen Lisesi” olarak, eğitim-

öğretim hayatına devam ediyor.

İlçeler arasında, ilk önce Beşikdüzü 

ilçemiz almıştı Fen Lisesi'ni…

Sonrasında TBMM Çevre Komisyon 

Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta'nın, üstün uğraşları 

sonrasında Vakfıkebir İlçemize' de 

kazandırılmıştı…

Kim Vakfıkebir için taş üzerine taş 

koyuyorsa, o Vakfıkebir aşığı demektir, 

benim gözümde...

Artık Vakfıkebir'de, Vakfıkebir Anadolu 

Lisesi diye bir şey kalmadı. Yeni mezunlar 

Fen Lisesinden çıkmış olacak…

Hemşehrimiz Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; 

“BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

SÜREKLİ YENİLENMEK GEREKİYOR
Sağlık sektörü sürekli yerinde duran bir sektör değil. Sürekli 
yenilenmek zorundadır. Sürekli iyiye doğru bir ivme kaymak 
zorunda.  Bizim mesleğimiz de maalesef öyle. Sağlık 
sektöründen 1 ya da 2 yıl uzak kalırsan eskirsin. Dolayısı ile 
sağlık hizmeti de öyle bir hizmet. Bu anlamda Aydın ilinde 
birçok iyileştirmeye katkı sunduk. 

“Bayram vesilesiyle de 
olsa memleket de olmak ve 
buradaki arkadaşlarımızla 
ve dostlarımızla hasbihal 

etmek çok güzel bir duygu. 

“VAR MI ARTTIRAN”
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Postası 3 14.06.2019GÜNDEM

 “ÝLCE NÜFUSUNUN  %18 'LÝK KESÝMÝNE 
ULASMANIN MUTLULUGUNU YASIYORUZ”

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi bünyesinde yer 

alan bütün kursların 
sergilendiği şenlik, Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 
ve protokol üyelerinin 
sergilerin açılış kurdelesini 
kesmesi ile ziyarete açıldı. 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğü binasının bahçesinde ziya-
retçilerin beğenisine sunulan 

sergi görülmeye değerdi. Her 
gecen dönem başarı çıtasını 
daha da yukarıya doğru 
çıkartan Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü bu sergi ile 
ne kadar başarılı kurslar 
açtığını ispatladı. Çok sayıda 
eserin sergilendiği ve yapılma 
aşamalarının sunulduğu 
sergide onlarca başlık altında 
yüzlerce eser ortaya koyuldu. 

10 aylık çalışma sonunda 
ortaya çıkan eserler 
kursiyerlerin hünerleri ve 
öğreticilerin ustalığıyla hayat 
bulmuş eserlere dönüştü. 
Özellikle el sanatları, 
kuyumculuk teknolojisi, giyim 
üretim teknolojisi, Filografi, 
resim sanat eğitimi, keman, 
bağlama, gitar, kemençe, 
tiyatro, piyano, karate, 
teakwondo, özel eğitim, ahşap 
işleme, halk oyunları gibi alt 
başlıklarda mesleki sosyal ve 
kültürel kurs dallarında birçok 
eser sergilenmiştir.
“HALK EĞİTİM 
MERKEZİMİZDE TOPLAM 
247 KURS AÇMIŞ 
BULUNMAKTAYIZ”
Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Mustafa Birol Yüksek yaptığı 
açıklamada, 2018/2019 Eğitim 
öğretim yılında halk eğitimi 
merkezi müdürlüğü olarak 
merkez binamız, 
mahallelerimiz, Gençlik 
Merkezi, ilçe spor müdürlüğü 
ve okullarımız bünyesinde 141 
genel kurs, 101 Mesleki Kurs, 

4 okuma yazma kursu, 1 
Üniversiteye Hazırlık kursu 
olmak üzere toplam 247 kurs 
açmış bulunmaktayız. Bu 
kurslara toplam 4785 kursiyer 
katılmıştır. İlçe nüfusumuzun 
%18 'lik kesime ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
kurslarda 55 usta öğretici ve 
17 öğretmen görev almıştır. 
Halkımızın ihtiyaçlarına göre 
her mahallemizde kurs açma 
çalışmasında bulunduk. 
Halkımıza usta öğreticilerimiz 
sayesinde yeni beceriler 
kazandırmanın yanında 
kursiyerlere sosyalleşmeleri 
için imkanlarda sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz 
döneminde açılacak olan 
öğrencilerimize yönelik 
kurslarla da halkımıza hizmet 
etmeye devam edeceğiz.  
Kurum Müdürü Mustafa Birol 
Yüksek, Bu kapsamda yılsonu 
öğrenme şenliğimizi 
kurumumuz bahçesinde 
gerçekleştirmiş olup yıl boyu 
hazırlanılan emek verilen tüm 
branşlara ait eserleri 

sergilemiş olduk. Şenliğimize 
katılımlarından dolayı ilçe 
kaymakamımız Sayın Mesut 
Yakuta'ya, Belediye Başkan 
Vekili Sayın Ahmet Salih 
Birincioğlu'na, ilçe milli eğitim 
müdürümüz Sayın Samim 
Aksoy'a, daire amirlerine, 
ilçemiz halkına ve tüm çalışma 
ekibime teşekkür ediyorum. 
Yeni dönemde gelişmeye açık 

bir şekilde çalışmalarımıza 
devam edeceğimizi beyan 
eder ilçemizin insan kalitesine 
katkı sunmayı kendimize görev 
ve sorumluluk olarak 
bilmekteyiz. Biliyoruz ki 
hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı 
değiliz. İlçemiz halkı ve tüm 
kurumların katkılarıyla yediden 
yetmişe tüm bireyler bizim 
kapsamımızda olacaktır. Dedi.

ì 2016 yılında Fen Lisesine 
dönüştürülen okul Vakfıkebir 
ilçemize, ilimize ve ülkemize çok 
sayıda başarılı insan yetiştirdi. 
Okulda düzenlenen mezuniyet 
törenine öğretmen ve idarecileri, 
öğrenci veliler, öğrenciler 
katıldılar. Büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirilen mezuniyet 
programı saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Daha sonra bir 

konuşma yapan Vakfıkebir Fen 
Lisesi Müdür Yardımcısı Fatih 
Birinci, “Bu güzide kurum 
1993'den beri ilçemiz ve ilimizde 
başarılı işlere imza attı. Bu 
başarılara artık Vakfıkebir Fen 
Lisesi olarak devam ettireceğiz. 
Anadolu Lisesi olarak 20. ve son 
mezunlarımızı bu anlamlı günde 
tebrik ediyor, hepsine 2019 
üniversite sınavlarında ve hayat 

sınavlarında başarılar diliyoruz” 
dedi. Mezuniyet programı, 
öğrencilerin hazırladığı 
sunumlar, konuşmalar ve sınıf 
öğretmenlerine çiçek takdim 
edilmesiyle devam etti. Okulun 
bayrağı ve flamasını 12. Sınıf 
öğrencisi Aslı Yaren Sağlam 
tarafından 11. Sınıf Öğrencisi 
Esra Ulu'ya teslim edildi.  Prog-
ramın son bölümünde ise oku-

lun bahçesinde VAL harflerini 
oluşturarak bir koreografi yapan 
mezun öğrenciler daha sonra 
büyük bir coşkuyla geriye sayım 
yaparak keplerini havaya fırlattı. 
Vakfıkebir Anadolu Lisesi 20. ve 
son mezunları, akşam Vakfıke-
bir Ramada Otel'de düzenle-
dikleri yemek ve eğlence 
programıyla mezuniyetlerini 
kutladılar. 

VAKFIKEBiR ANADOLU LiSESiNDE SON MEZUNiYET 
Trabzon'un batısındaki ilk Anadolu Lisesi olan Vakfıkebir 
Anadolu Lisesi 20. ve son mezunlarını verdi.
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ürük tuğlalardan yapılan binalar her Çzaman yıkılmaya mahkûmdur. 
Milletlerin tuğlası, aileler ve fertlerdir. 
İnsanlar ne kadar birbirlerini severse, 
birbirlerine ne kadar bağlı, anlayışlı ise o 
toplum o kadar sağlamdır ve çok uzun 
ömürlü olur. Birbirinden nefret eden 
birbirlerini anlamayan, bir birlerine saygı 
göstermeyen toplumlar çok kolay yıkılırlar. 
İslam âlemi ve geri kalmış ülkelerin temel 
sorunu budur. İşte Libya, Suriye ve Irak gibi 
ülkelere bakın ne hale geldiler. Türkiye'de 
de yaklaşık 17 yıldır iktidarda olan AKP, 
iktidarda kalma süresini nefret diline 
borçludur. Devamlı onlar gelirse ülke 
dağılır parçalanır, onlar terörle birlikte 
hareket ediyorlar şeklinde, hep 
ötekileştirme ile toplum guruplara bölündü, 
devamlı nefret dili kullanıldı.Gelişmiş 
ülkelerde siyasi partiler arasında bu şekilde 
nefret dili yoktur. Orada muhalif partiye 
saygı var, muhalefet kazanırsa,iyi yaparsa 
alkışlarım, iyi yapamazsa gelecek seçimde 
indiririm diye düşünür. Geri kalmış 
ülkelerdeki liderler, makamları babalarının 
çiftliği gibi görür, tüysüz yetimin haklarını 
yandaşlarına ulufe olarak dağıtıp o 
makamda biraz daha kalmak ister.Vatan ve 
milletin bekasını kendinde görür, ben 
yoksan bu ülkede yoktur der. Eğer siyasi 
parti teröre destek verirse, mahkemeler var, 
YSK var, ülkenin meclisi var. Bir siyasi 
parti, muhalifini devlet düşmanı, din 
düşmanı olarak görürse, o siyasi partinin 
destekçileri de karşı siyasi partiye destek 
verenleri vatan haini ve din düşmanı olarak 
görür, düşmanlık başlar. Şu anda 
siyasetten dolayı birbirleri ile konuşmayan, 
birbirine düşman çok insanlar vardır, çok 
yazık değil mi? Dinimizde sevgi ve nefret, 
Allah için olur der. Peygamberimizi din 
nedir diye sorulduğunda, (hubbu fillah 
buğzu fillahdir dedi) yani Allah için 
seveceksin ve Allah için nefret edeceksin. 
Ahmet sen yalan söylüyorsun, Mehmet sen 
çok cimrisin, Allah yalan söyleyeni ve cimri 
olanı sevmez, bende bu noktadan Allah için 
senin bu huylarını sevmiyorum demeli. 

Yoksa sen şu partidensin, sen benim 
liderimi sevmiyorsun, sen benim ırkımdan 
değilsin, sen benim tarikatımdan, benim 
mezhebimden değilsin, seni onu için 
sevmiyorum demek,şirktir. Sevgi ve nefret 
Allah için olmalı siyaset veya başka şeyler 
için olursa, Allah yerine o sevdiğin şeyi 
koymuş oluyorsun ki çok tehlikelidir.İman 
tehlikeye girer, fanı şeyler üzerine sevgi ve 
nefret bina edilir mi? Biraz daha iktidarda 
kalayın diye insanları gruplara ayırmak 
aralarına nefret tohumlarını ekmek bu 
vatana yapılacak en büyük haksızlıktır. 
1980 yılından önce ihtilale zemin 
hazırlamak için, gençleri sağ ve sol diye 
guruplara böldüler. Kardeşler birbirini 
öldürdü. Bazen aynı silahlan hem sağdan 
hemde soldan gençler öldürüldü.Vatanı 
kurtaracağını sanan o zavallı masum 
gençler, devleti idare edenlerin eli ile vatanı 
kana buladılar, ölen tüm gençler bizimdi, 
onlar eğitim ile kazanılabilirdi.O gençlerin 
kanını kullanan iç güçler, diş güçlerin 
desteği ile saltanata oturdular. 1980 ihtilali 
olduğunda,  ABD'de bizim çocuklar başarılı 
oldu dediler.  Sağ ve soldaki figüranların 
görevi bitti, hem sağdan astılar hem de 
soldan, onlar saltanatına kavuştu yaklaşık 
5000 genç boş yere ölmüş oldu.  Bir 
düşünün demokratik hukuk devletinde, 
birileri saltanata konmak için bu kadar 
gencini boşuna feda eder mi.  Şimdi 
Türkiye'deki hukuk ve demokrasinin nerede 
olduğunu görün.  Maalesef yıllardan beri 
Türkiye'de nefret dili kullanılıyor aynen 
1980 öncesi olaylar gibi ama halk bir nebze 
uyandı bunlara fazla itibar etmiyor. O 
zaman bölme aracı olarak sağ ve solu 
kullandılar şimdi ise dini ve vatan sevgisi, 
din bölünme değil birleştirme aracıdır. 
Düşünüm SP genel başkanı Sayın T. 
Karamollaoğlu'na terörist diye pasaport 
vermediler, ülke için bundan daha vehim 
bir şey olabilir mi? Maalesef cahil halk 
siyasilerin hainlik, din düşmanlığı gibi karşı 
tarafın suçlamasını alkışlıyor, kendi azasını 
ısırdığını, kendi kolunu kestiğinin farkında 
bile değil. 

SİYASETTE, NEFRET DİLİ VE TOPLUM

ÇOCUKLARIMIZIN DEĞERİ
NOTLARDAN DAHA BÜYÜKTÜR 

aşkan Balta mesajında şunları söyledi; B"Bugün çocuklarımız ve bizler veliler 
olarak karne heyecanı yaşadık. 2018-2019 
Eğitim-Öğretim yılı sona ererek yaz tatili 
başladı. Sevgili öğrenciler, bir yıl boyunca 
ortaya koyduğunuz gayret ve çalışmaların 
sonucunda karnelerinizi aldınız. Kıymeti olan 
her ne varsa bir değer karşılığında ona 
ulaşıldığını bilmelisiniz. Elbette verdiğiniz 
emekler bugün karnelerinizde karşılık 
bulacaktır. Kararlı çalışmanızla gelecekte 
kendinize, ailenize, ülkemize ve tüm insanlığa 
sağladığınız büyük icraatlarla asıl mükâfata 
erişeceksiniz. Karnenin bir değerlendirme 

içerdiği unutulmamalıdır.  Arzu edilen notlara 
sahip olmayan öğrenciler için yaz tatili 
eksiklerini gidermek ve yeni döneme daha iyi 
hazırlanmak için bir fırsat olacaktır. Değerli 
anne-babalar çocuklarımızın kalbimizdeki 
değeri, karnelerdeki notlardan daha büyüktür. 
Bize düşen karnelerde karşılaşılan durum her 
ne olursa olsun çocuklarımıza duyduğumuz 
güveni ve desteği esirgemeyip daima 
sürdürmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 
çalışmalarının karşılığı olan karnelerini alan 
tüm öğrencilerimize iyi tatiller dileklerimi 
iletiyor, bundan sonrası içinde başarılar 
diliyorum” dedi.

AK PARTi'DEN MHP'YE 
BAYRAM ZiYARETi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 

Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
beraberindeki Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte 
Milliyetçi Hareket 
Partisi(MHP)Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı'na bayram ziyareti 
gerçekleştirdi. MHP Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk, İl Bank Antalya Bölge 
Müdürü Fuat Koçal, Bayburt 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Süreyya Türkmenli, Belediye 
Meclis üyeleri Ahmet Salih 
Birincioğlu, Şenol Bülbül ve iki 
partinin yöneticilerinin yer 
aldığı ziyarette bir konuşma 
yapan TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı ve AK 

Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta sözlerine 
herkesin bayramını kutlayarak 
başladı. Cumhur İttifak'ının 
sorunsuz bir şekilde sürdüğünü 
ifade eden Balta “ Son 
seçimlerde milletimiz bizlere 
daha ağır bir sorumluluk 
vermiştir. Şimdi hep birlikte bu 
sorumluluğun bilincinde ilçemiz 
için vermiş olduğumuz sözleri 
yerine getireceğiz. 
Vakfıkebir'de 5 yıl boyunca 
ulaşım alt yapısıyla ilgili 
çalışmaların en önemli 
kesimlerini çok şükür 
tamamladık. Kırsal da bu sorun 
tamamen bitmiştir. İlçe 
merkezinde alt yapı çalışmaları 
her anlamda yapıldı.  Organize 
sanayi bölgemiz var. Bunu da 
Belediyemize yük etmeden 
yolunu Karayolları ağına 
aldırdık. Yakında ihale için 
askıya çıkacak. Ulaştırma 
Bakanımız Sayım Mehmet 
Cahit Turhan beye ve 
Karayolları Genel Müdürümüz 
Abdulkadir Uraloğlu'na çok 
teşekkür ediyoruz. Alt yapısı ile 
ilgilide Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank beye ve Hazine ve 
Maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak beye çok teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca Emniyet 
müdürlüğü binası ihale edildi. 
Burası içinde İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu beye 
ilçemiz adına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 750 dönümlük bir 
alanın dolgu imar planı ile 
ilçemize kazandırılması adına 
çalışmalar devam etmekte.  
Şuan bakanlık onayındadır. 
Onayladığında sahilimiz 
Trabzon'un en güzel sahili 
haline gelecektir. Yalıköy'de 
yine belediyenin kasasından 

bir kuruş harcamadan bir Millet 
Bahçesi inşa edilecek. Bunun 
içinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum 
beye teşekkür ediyorum. Hep 
birlikte Vakfıkebir'imizin daha 
güzelleşmesi ve kalkınması 
için çalışmaya devam 
edeceğiz. 
BU BİRLİKTELİK “PAZARA 
KADAR DEĞİL MEZARA 
KADARDIR”
MHP ile ilk adımları 
Yenikapı'da atılan ve süre 
gelen birlikteliğimiz daha da 
güçlenerek devam etmektedir. 
Bu birliktelik sadece bir seçim 
birlikteliği değildir. Ülkemiz zor 
bir süreçten geçiyor. Bölge 
coğrafyalarında yaşanan 
sıkıntıları görüyoruz. Ülkemiz 
üzerinde oyunlar oynanmaya 
çalışılıyor. Asil milletimiz bu 

oyunları görüyor ve geçmişte 
olduğu gibi gereken cevabı 
veriyor. O yüzden diyoruz ki bu 
birliktelik 'Pazara kadar değil 
Mezara kadar'. Bizler bu 
birlikteliğin devamı için 
elimizden geleni yaptık bundan 
sonrada yapmaya devam 
edeceğiz. Bizim idealimiz 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet 
yaşamasıdır. Bu uğurda hep 
beraberiz, olmaya da devam 
edeceğiz. Bu birlikteliği hiç 
kimsenin bozmasına müsaade 
etmeyeceğiz” dedi.
“BİZİM UŞAKLAR DİYE 
TABİR ETTİĞİNİZ KİŞİLERİN 
BİR KIRMIZIÇİZGİSİ 
OLMASI LAZIM”
Son yerel seçimlerde ülke 
genelinde büyük bir başarıya 
imza attıklarını ifade eden 
Milletvekili Balta sözlerini şöyle 
sürdürdü: “  İstanbul'da 
yaşananları hepiniz çok iyi 
biliyorsunuz. Sandıklarda 
hileler yapılmış ve bunlar tespit 
edilmiştir. Bunlara rağmen 
birileri “ Bizim Uşağımız” 
denerek parlatılmaya 
çalışılıyor. Bizim uşağımız PKK 
terör örgütünü lanetler. Bizim 
uşağımız PKK'nın çizgisini 
beğenmez. Bizim uşaklarımız 
sokakları yakıp yıkanlarla kol 

kola yürümez. Bizim uşaklar 
Eren Bülbül'ün katillerini 
lanetler. Bizim uşaklarımız bir 
seçim kazanayım diye her yola 
mubah olarak bakmaz. Terör 
örgütleri üzülür ve buradan biz 
oy alamayız hesabı yapmaz. 
Bizim uşaklarımız söz konusu 
vatansa gerisi teferruat diyerek 
yoluna devam eder. Bu terör 
örgütleri ile ilgili bir soruya 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı “ Gelin hep 
beraber Türkiye'yi yönetelim” 
diyerek cevap vermiştir. Biz 
terör örgütleriyle ülkemizi 
yönetemeyiz. Türkiye 
düşmanlarıyla ülkeyi 
yönetmeyiz. Bizim uşaklar diye 
tabir ettiğiniz kişilerin bir 
kırmızıçizgisi olması lazım. Biz 
bu olaya böyle bakıyoruz.  Ama 
görüyoruz ki kendisini bizim 

uşak diye adlandıranların 
kırmızıçizgisi yok. Bizler terör 
örgütlerinden değil al bayrağını 
seven insanlardan medet 
umuyoruz.  Yaptıkları 
usulsüzlüklerin neticesinde 
YSK seçimleri tekrarlama 
kararı aldı. 23 Haziran da 
seçime gidiyoruz ve Binali 
Yıldırım başkanımızla 
İstanbul'umuzu buluşturmak 
için çalışmalar yapıyoruz. Yine 
Cumhur ittifakı olarak hep 
birlikte İstanbul'dayız. Sayın 
Binali Yıldırım'ın Trabzon'umu-
za hem bakanlığı hem de 
başbakanlığı dönemlerinde çok 
önemli hizmetleri olmuştur. 
Hatırlayınız Trabzon sahil 
yolunu. Hali hazırda devam 
eden Kanuni bulvarını ve 
Zigana tünelini. Bizim uşak 
dediğiniz böyle olur. Binali 
Başkan gibi olur.  Tüm hemşe-
rilerimizin desteğine ihtiyacımız 
var. Trabzon'a gelen İstanbullu 
seçmenlerimiz geri dönsünler. 
Sizlerde İstanbul'daki 
akrabalarınızı arayarak sürecin 
önemini anlatıp destek isteyin. 
Bizlere ve sizlere çok büyük 
görevler düşüyor. İstanbul için 
elimizden geleni yaparak 
inşallah seçimden zaferle 
çıkacağız dedi.

“BİZİM UŞAKLAR DİYE TABİR ETTİĞİNİZ KİŞİLERİN 
BİR KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMASI LAZIM”
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

17 Haziran 2019 Pazartesi 
günü başlayacak olan Yaz 

Kur'an kurslarında görev alacak 
personelin pedagojik açıdan 
desteklenmesi, eğitim-
öğretimde amaç, ilke ve metot 
birliğinin sağlanması amacıyla 
gerçekleştirilen seminere, 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü din 
hizmetleri personeli katıldı. 
Gençlik Merkezi Salonunda, 
Rehber Öğreticiler Vakfıkebir 
Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu 

Öğreticisi Muhammet Turna ve 
Ortahisar Çağlayan Merkez 
Camii İmam Hatibi Fatih Şengül 
tarafından slayt sunum 
eşliğinde verilen seminerde din 
görevlilerine, yaz Kur'an kursları 
eğitim takvimi, kayıt işlemleri, 
sınıf yönetimi, motivasyon, 
dünden bugüne Kur'an hizmeti, 
yaz Kur'an kurslarına yönelik 
tespitler, kurslarda karşılaşılan 
problemler ve çözüm önerileri, 
öğrenci psikolojisi, güçlü ve 
etkili iletişim, kurslarda 
uygulanması faydalı olabilecek 

yöntem ve teknikler ile Kur'an 
öğretim-yöntem ve teknikleri, 
yaz Kur'an Kursları Uygulama 
Esasları ve Eğitim Hizmetleri 
Yönetim Sistemi (EHYS) 
konularında bilgilendirmede 
bulunuldu. 17 Haziran 2019 
Pazartesi günü başlayacak olan 
yaz Kur'an kursları öncesi 
düzenlenen "Yaz Kur'an 
Kursları Eğitim Semineri"nde 
din görevlilerine, yaz Kur'an 
kurslarının öğrencilere bilgiden 

ziyade duygunun verilmesi 
gereken yerler olması gerektiği, 
hiçbir işin çocuklara Kur'an 
ahlakını kazandırmaktan daha 
önemli olmadığı, yaz kurslarının 
temel hedefinin ahlaki eğitim 
olduğu, ahlakın ise 
öğretilmeyen kazandırılan bir 
değer olduğu, bu anlamda din 
görevlilerinin önemli görev ve 
sorumluluğunun bulunduğu 
hatırlatıldı. Yaz Kur'an 
kurslarındaki eğitim-öğretim 
hizmetlerinin sevgi, hoşgörü ve 
gönüllülük esasına dayalı olarak 

yürütülmesinin özellikle altının 
çizildiği seminerde, kurs 
programı boyunca öğrencilere 
değerli olduklarının 
hissettirilmesi, güler yüz, şefkat 
ve anlayış gösterilmesi, yaş 
farklılıklarının göz önünde 
bulundurulması, derslerin çeşitli 
oyun ve etkinliklerle 
zenginleştirilerek öğrencilerin 
katılımıyla işlenmesine özen 
gösterilmesi ve kursta 
bulunmalarının önemi ve 

amacının kendilerine 
anlatılması önerildi. 2019 Yılı 
Yaz Kur'an Kursları "Camiler 
Çocuk Dolsun, Ahlâkı Kur'an 
Olsun" sloganıyla 17 Haziran 
2019 Pazartesi günü başlaya-
cak. Yaz Kur'an kurslarında 
dersler haftada 5 gün, günde 3 
saat (yatılı Kur'an kurslarında 
ise günde 6 saat) olmak üzere 8 
hafta süreli devam edecek. 
Çocuklarını Yaz Kur'an 
Kursları'na kaydettirmek isteyen 
veliler, cami görevlilerine ve 
müftülüklere başvurabilecek.

FİYATLAR DAHA ÇOK DÜŞMELİ 

S
on aylarda sebze ve meyve 
fiyatlarında yaşanan artışlar ülke 
gündemimizin en önemli 

maddelerinden birisi haline geldi. Yaşanan 
bu artışların nedenleri çok konuşuldu, 
öneriler getirildi, yetkili makamlar konu ile 
ilgili yaptırımlar uygulamalarına rağmen 
fiyatlar bir türlü olağan seviyelere düşmedi. 
Bizlerde Vakfıkebir Pazaryerine giderek hem 

satıcıların hem de vatandaşların konu ile 
ilgili görüş ve düşüncelerini aldık. Vakfıkebir 
Pazaryerindeki satıcılar; fiyatların makul 
seviyelerde olmasına rağmen satışların 
düşüklüğünden yakınırken, bazı vatandaşlar 
fiyatların oldukça yüksek olduğunu bu 
nedenle istedikleri sebze ve meyveleri 
istedikleri miktarlar kadar alamadıklarını 
ifade ettiler. Gazetemize konuşan bazı 
vatandaşlar ise; kış aylarına oranla 
fiyatlarda düşüşler olduğunu ancak bunun 
yeterli olmadığını söylediler. 

HEMŞEHRiMiZ 
SAVCI ADEM ÇALIŞ RiZE'YE ATANDI

V
akfıkebir'li işadamımız 
ve bir önceki dönem 
MHP Belediye Meclis 

Üyesi Aydın Çalış'ın oğlu 
Vakfıkebirli hemşehrimiz 
Cumhuriyet Savcısı Adem 
Çalış son HSK kararnamesi 
ile Rize'ye atandı. 1979 
yılında Vakfıkebir ilçemizde 
doğan, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mezunu Çalış, 12 yıl serbest 
avukatlık yaptıktan sonra 
2015 yılında kazandığı sınav 
sonrası savcılık mesleğine 
geçiş yapmıştı. 3 yıl 
Osmaniye ilinde çalışan Adem 
Çalış'ın yeni görev yeri Rize 
oldu.  Cumhuriyet Savcısı 
Adem Çalış'a hayırlı olsun 
dileklerimizi iletiyor, yeni görev 
yerinde başarılar diliyoruz.

S
evgili öğrenciler ; “Notlarınız ne 
olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, 
inancınızı ve kendinize olan 

güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Bu 

tatili iyi değerlendirin ve kendinizi geliştirmek 
için kitaplar, dergiler ve gazeteler okuyun. 
Okuduklarınızdan elde ettiğiniz bilgi ve 
becerileri size fayda sağlayacak şekilde 
nasıl uygulamaya geçirebileceğinizi 
düşünün ve günlük yaşantınızda bu bilgi ve 
becerileri uygulayın” 
Değerli Velilerimiz ; “Çocuklarımızın 
özgüvenini zedeleyecek tutumlardan özenle 
kaçınmalı, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler 
oluşturacak tepkiler yerine, yapıcı ve teşvik 
edici yaklaşımları benimsemeliyiz. Yaz tatili 
uzun bir süre. Çocuklarımızın bunu iyi bir 
şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bu 
anlamda aileler olarak çocuklarımızı iyi 
yönlendirmeliyiz. Çocuklarımız tatilde elbette 
ki dinlenecekler ve spor yapacaklar. Ama en 
önemlisi onların bu tatilde kitap okumaları ve 
sizlerin destek ve sevgisini hissetmeleridir. 
Bütün öğretmen ve öğrencilerimize aileleriy-
le birlikte huzur dolu bir tatil diliyorum dedi.”

KAYMAKAM YAKUTA; “ÇOCUKLARINIZA YAPICI VE
TEŞVİK EDİCİ YAKLAŞIMLARDA BULUNUN”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta,  2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılının sona ermesi münasebetiyle karne mesajı yayınladı.

akfıkebir İlçesi Hacıköy 

VMahallesinden ilçenin sevilen, sayılan 
renkli simalarından Vakfıkebir Devlet 

Hastanesi Emekli personeli Kadem Yavuz 
ve Selma Yavuz'un oğlu Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi personellerinden Hakan ile 
Ayşe ve M. Emin Oruç'un kızları Hatice bir 
ömür beraberliğe evet diyerek dünya evine 

girdiler. 9 Haziran 2019 Pazar günü 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün Salonunda 
yapılan düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde genç çiftlere 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

HATİCE İLE HAKAN DÜNYA EVİNE GİRDİLER

YAZ KUR'AN KURSLARI ÖNCESİ
DİN GÖREVLİLERİNE SEMİNER
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı cami ve Kur'an kurslarında görev 
yapan din görevlilerine Yaz Kur'an Kursları öncesi seminer verildi.

Şenliğin açılışına Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Milli 
Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Müdürü Mehmet Şafak, 
öğrenciler, öğretmenler ve 
veliler katıldı. Vali Ustaoğlu 
buradaki konuşmasında, 
“Çağımız teknoloji çağı, bu 
çağda rekabete 
hazırlanmamızın yolu 
gençlerimize fırsat tanımaktan 
ve bu tür ortamları onlara 
sağlamaktan geçiyor. Dijital 
çağa ayak uydurmak için 
geleceğimizin bilim adamları 
dediğimiz gençlerimize 
sunduğumuz bu imkânlarla 
birbirinden farklı teknolojik 
projelerin ortaya çıktığını 
görüyoruz. Başarının elde 
edilmesi için öğretmen, öğrenci 

ve veli üçgenin geleceğimiz 
olan gençlerimizin 
yetiştirilmesinde çok büyük rolü 
vardır. Emeği geçenleri tebrik 
ediyor çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi. İl Milli Eğitim 

Müdürü Hızır Aktaş da il 
genelinde 11 alanda 143 kurs 
açtıklarını ifade ederek, “Bu 
şenlik Trabzon'da bir ilk. Katma 
değeri yüksek ürünlerin önemi 
her geçen gün artıyor. Bu 
yüzden bu ürünleri üretecek 
yetenekli gençlerimizi tespit 
edip onlara sunacağımız 
imkânlarla ülkemizi belirlemiş 
olduğumuz hedeflere taşımaya 
çalışacağız” diye konuştu. Vali 
Ustaoğlu ve beraberindekiler 
daha sonra Trabzon Naci Orhan 
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama 
Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 
stantları ziyaret ederek, 
öğrencilerimizin yapmış 
oldukları birbirinden farkı 
teknolojik projeleri yakından 
incelediler. Vali Ustaoğlu, 
başarılı çalışmalarından dolayı 
öğrencileri kutladı.

KODLAYAP, HAYAL ET TASARLA ÜRET ŞENLİĞİ

TRABZON'DA BAŞLADI
Kodlayap, Hayal Et Tasarla Üret Şenliği Trabzon Naci Orhan 
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi'nde Başladı.
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(Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr-Vakfıkebir Organize Sanayi İl Yolu Km 0+000-5+439,30 Arası 
Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapılması İşi yapım işi 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  :2019/275028
1-İdarenin
a) Adresi    :KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 
AKÇAABAT/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
c) Elektronik Posta Adresi : bol10@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 600.500m³ kazı,3.563,96m³ Demirsiz Beton,39.050,14m³ demirli 
beton,114.100m³ sanat yap. kazısı,54.800m³ moloz taş inşaat, 3.632,78 ton nervürlü 
çelik,15.372,71m³ istifsiz taş dolgu,105.261ton Plent-miksalttemel ve temel yap, 97.12 m² BSK yap.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : (Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize 
Sanayi İl Yolu Km 0+000-5+439, 30 Arası
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 850 (sekiz yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı 
61310 Mevkii Akçaabat/TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 17.07.2019 - 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 kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki 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. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin 
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması 
yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin 
parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kendi malı olması istenilen makine parkı:
SR.NO CİNSİ         ADET
1 Büyük Plent Ünitesi (BSK) (240 ton/saat kapasiteli)   1
2 110'luk PrimerSeconder Konkasör (250 ton/saat)    1
3 Ekskavatör (Minimum 26 ton ağırlığında)     5
4 Damperli Kamyon (Minimum 15 ton kapasiteli)    10
5 Demir Bandajlı Silindir (66-86 HP güç ve 9-11 ton statik ağırlık)  1
6 Greyder (Minimum 220 beygir)       1
7 Kaya Delme Makinesi (En az 220 beygir)     1
8 Beton mikseri  ( 8 m³ kapasiteli)      1
9 Mekanik Plent Ünitesi (BSK) (Minimum 350 ton/saat kapasiteli)  1
10 Beton Santrali 120 m³ /saat      1
11 Elektronik Duyargalı Finişer (300 ton/saat ve 60-100 HP güç)  2
12 Lastik Tekerlekli Vabil Silindir  (Minimum 20  ton statik ağırlık)  1
(*) İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik 
düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif 
kapsamında sunulması zorunludur.
(*) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş 
veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 
12/06/2015-29384 R.G./2. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest 

muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına 
uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek 
çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
(*) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve 
ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının 
ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
(*) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. 
Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz 
önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
(*)Ayrıca yukarıda kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın teknik özelliklerini kanıtlamak üzere 
tevsik edici gerekli belgelerin (ruhsat, tescil belgesi, projeler, yetkili satıcı servisinden onaylı teknik 
özellikleri gösteren kataloglar, Üretici/Yetkili satıcısından veya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve 
Ticaret Odaları'nın yetkililerince imzalanmış iş makinesi sicil fişi, kapasite raporu vb.) teklif dosyası 
kapsamında sunulması zorunludur.
(*) Konkasör ve Asfalt plenti için Kapasite Raporu istenecektir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE (19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı 
Resmi, Gazete ) yer alan   A.V. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)  benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif 
edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = 
(TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren 
isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş  kalemleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

KGM/NÇ  20   0     12
KGM/16.130/K-H-Ö 15   22     9
KGM/MT/2  14   21     9
KGM/ÜSTYAPI-2 8   11     5
KGM/TKAZI  7   11     4
KGM/ÜSTYAPI-3 6   9     4
KGM/KAZI-1  4   7     3
KGM/TD/1  1   2     1
İŞ GRUBU 1  2   3     1
İŞ GRUBU 2  2   3     1
İŞ GRUBU 3  2   3     1
           TOPLAM 50
 'i  oluşturan kalemler aşağıdaki belirtilmiştir:
İş Grubu 1   KORUGE-500
    KGM/7504/Ö
İş Grubu 2    KGM/16.132/K-H-Ö
    KGM/16.120/K-H-Ö
    KGM/2641/A-Ö
İş Grubu 3   KGM/PDK
    KGM/16.139/K-H-Ö
    KORUGE-800
    KGM/16.100/K-H
    KGM/16.139/K-B-H-Ö
    KGM/MTİ
    KGM/25.052
    KGM/KMK
    KGM/3605/A1-Ö
    KGM/2500
    KORUGE-300
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir 
iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum 
oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının 
toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları 
aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki 
tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş 
kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en 
düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 
istenecektir.Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı 
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

(BEŞİKDÜZÜ-VAKFIKEBİR) DEVLET YOLU AYR-VAKFIKEBİR 
ORGANİZE SANAYİ İL YOLU KM 0+000-5+439,30 ARASI TOPRAK İŞLERİ, 

SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI (BSK) İŞLERİ YAPILMASI İŞİ 
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

PUANİŞ KALEMİ / 
İŞ GRUBU NO.

 
MİNİMUM TEKLİF 
ORANI (%)

MAKSİMUM TEKLİF 
ORANI (%)



Büyükliman
Postası 7 14.06.2019 HABER

“CAMiLER ÇOCUK DOLSUN, AHLAKI KUR'AN OLSUN”

Okulların tatile girdiği yaz 
aylarında, ağırlıklı olarak 

camilerde olmak üzere Kur'an 
kursları ve Kur'an öğretimine 
uygun olan diğer mekânlarda 
açılacak olan Yaz Kur'an 
Kurslarında eğitim-öğretim bu 
yıl 17 Haziran 2019 Pazartesi 
günü başlayacak.
"Camiler Çocuk Dolsun, 
Ahlâkı Kur'an Olsun"
Bu yılki yaz Kur'an kurslarının 
"Camiler Çocuk Dolsun, Ahlâkı 
Kur'an Olsun" temasıyla 17 
Haziran 2019 Pazartesi günü 
ders başı yapacağını söyleyen 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, "Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın belirlediği 
takvime göre bu yıl yaz Kur'an 
kurslarımız 17 Haziran 2019 
Pazartesi günü inşallah 
başlayacak. Yaz Kur'an Kursları 
ilçemizdeki her camide ve 
Kur'an kurslarımızda açılacağı 
gibi ihtiyaç duyulan 
mahallelerde de açılacak. 
Kurslarımızda günde 3 saat 
olmak üzere haftada 5 gün 
eğitim-öğretim yapılacak. Her 
bir camimizde ve Kur'an 
Kursumuzda açılacak olan yaz 
kurslarımız kapsamında 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulunda, Cumhuriyet 
İlkokulunda, Gençlik 
Merkezinde, İlim Yayma 
Cemiyeti Öğrenci Yurdunda da 
birden çok sınıf açılacak. 

Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürümüzle istişare edildi, 
gereken önlemler alındı. Yaz 
Kur'an Kursları ile çocuklarımız 
ve gençlerimiz; öğleden önce 
Kur'an ve Kur'an ahlakını 
öğrenecek öğleden sonra 
sportif faaliyetlere 
katılabileceklerdir. İslâm'ın 
temel inanç esasları, ibâdetler 
ve toplumsal hayatın içinde din 
ile iç içe geçmiş ahlâki 
prensipler hakkında bilgi sahibi 
olmakta, dini sorumluluklarını 
yerine getirebilmek için duâ ve 
sûreleri özümseyerek 
ezberlemekte, Peygamberi-
mizin örnek hayatından 
davranış modelleri çıkarmakta, 
sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler yoluyla eğlenerek 
öğrenmekte ve sosyalleşmek-
tedirler. Bu kurslarda 
çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i 
okumasını öğrenecekler, 
özellikle namazda okuyacakları 
duâ ve sûrelerin doğru ve 
düzgün okunuşu ile manalarını 
öğrenme imkanı bulacaklar. 
Hayat boyu kendilerine lazım 
olacak olan inanç ve ibâdet 
konularını uygulamalı olarak 
öğrenme fırsatını bulacaklar. 
Öğle namazını da cemaatle 
kılabilecek, dînî ve ahlâki 
bilgilerini geliştirmiş olacaklar. 
İyi insan olmanın yöntemini 
öğrenecekler. Yoğun bir eğitim 
dönemini geride bırakarak tatile 
hak kazanan çocuklarımızı 
yormadan, sıkmadan ve 
usandırmadan oyunu ve 
eğlenceyi de ihmâl etmeden 
derslerin işlenişini gerçekleş-
tirmek istiyoruz. Cami-cemaat 
âdâbını ve kültürünü öğren-
melerine ve uygulamalarına 
önem vereceğiz. Anne-babalar 
çocuklarının eğitimine hassa-
siyet göstermeli, din eğitiminin 
toplumsal ahlâkın yozlaşmasını 
önlemede yegâne unsur 
olduğunu bilmelidir." dedi.
"İlkelerden yoksun din 
eğitimi beka sorununa 
yol açabilir."
Bu kurslarda görev yapacak 
olan din görevlilerinin "Yaz 
Kur'an Kursları Hizmet İçi 
Eğitim Semineri"ne tabi 
tutulduğunu belirten Müftü 
Köksal; "Geleceğimizin teminâtı 

çocuklarımızı ve gençlerimizi 
ahlâki güzelliklerle donatarak 
hayatı, değerler etrafında 
yaşamaları, milletimize, İslâm 
âlemine ve insanlığa faydalı 
nesiller olarak yetişmelerine 
katkı sağlamak için yaz 
aylarında uygulanmakta olan iki 
aylık Kur'an eğitim ve öğretimi, 
ülkemiz ve milletimiz için son 
derece önemlidir. Çocukları-
mızın ve milletimizin gerçek 
bilgiyi kaynağından öğrenme 
hakları, bizim de bu bilgiyi 
onlara arz etme görevimiz 
vardır. Diyanet İşleri Başkan-
lığımız, devletimizin yüklediği 
bu ödevi yerine getirme 
bilinciyle hareket ederek her bir 
gencimizi ve çocuğumuzu dini 
bilgiyle buluşturmaya ve ahlâki 
güzelliklerle süslemeye 
çalışmaktadır. Geçmişten 
bugüne bu eğitimi büyük bir 
tecrübe birikimiyle yürütmekte 
olan başkanlığımız, milletimizin 
de güvence kaynağıdır. Devlet 
denetim ve gözetiminde 
olmayan, bu denetim ve 
gözetimden âdetâ saklanan her 
teşebbüs, menfaat gruplarının 
tazyiki ve tehdidi altındadır. 
Dolayısıyla ilkelerden yoksun 
bir din eğitimi devletin bekâ 
sorununa yol açabilir. Nitekim 
yakın tarihte bunun acı 
tecrübesini çok ağır bedel 
ödeyerek öğrenmiş olduk. 
Mânevi destek her birey için bir 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, devletin 
din eğitimini beğenmeyip 
kendilerince alternatif üreten 
aslında kendi küçük gruplarını 
korumaya ve genişletmeye 
çalışan, bunu yaparken de 
Allah adına olmadık sözler 
veren hatta sırf maddi fayda 
karşılığında cennet vâdeden 
çevrelerden alındığında, 
birbirinin vazgeçilmezi devlet ve 
millet birbirinden koparılabilir. 
Böyle bir tehlike her zaman 
vardır. Yakın geçmiş bunun 
tanığıdır." şeklinde konuştu.
"Alan boş bırakılırsa, din 
sahasında yetkin olmayanlar 
fırsat bulmuş olur."
Çocukların başıboş 
bırakılmaması, alanın da 
istismarcılara terk edilmemesi 
gerektiğini hatırlatan Müftü 
Köksal, "Devlet, en 

küçüğünden en büyüğüne 
kadar bütün vatandaşlarının din 
hizmeti ihtiyacını, 150 bine 
yaklaşan gönül erinin istihdam 
edildiği Diyanet İşleri 
Başkanlığı marifetiyle 
gidermektedir. Doğru bilginin 
asli kaynağından, Kur'an ve 
sünnetten kitlelere ulaştırılması, 
genç dimağların sahih dini 
bilgiyle doyurularak güçlü bir 
inanç ve güzel ahlakla 
geleceğe hazırlanması için 
devletin birçok imkanı seferber 
edilmektedir. Biz Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü olarak bütün 
mahallelerimizde 
arkadaşlarımızla birlikte bu ulvî 
görevi yerine getirme görevlisi 
ve gönüllüsüyüz. Biliyoruz ki, 
bu alan boş bırakılırsa din 
sahasında yetkin olmayanlar, 
masalı, bidat ve hurafeyi  din 
diye insanımızın önüne 
getirenler fırsat bulmuş olur. 
Ahirette bunun hesabını 
veremeyiz. 15 Temmuz da dînî 
görünüm altındaki bir örgütün 
ihanet teşebbüsü değil miydi? 
Yeniden böyle bir durumun 
yaşanmaması için biz de 
Kur'an öğretiyoruz diyerek 
ortaya çıkan herkese itibar 
edilmemesi, kurumsal kimliğiyle 
müftülüğümüzün ilçemiz 
genelinde açacağı kurslara 
halkımızın yönlendirilmesi son 
derece önemlidir. Bu kurslarda 
çocuklarımıza sağlam bir inanç 
etrafında nitelikli bir karakter, 
milli birlik-beraberlik ve 
kardeşlik şuuru kazandırmak, 
Allah, Peygamber, Kur'an, 
vatan, bayrak, cami ve cemaat 
sevgisi aşılamak en büyük 
gayretimiz olacaktır. Aziz 
Vakfıkebirli kardeşlerimizden 
istirhamımız; çocuklarımızı üç 
saat kursa göndersinler sonra 
oyuna ve eğlenceye zaman 
ayırsınlar." şeklinde konuştu.
Gençlerle ilgili geçen yıl 
başlatılan müstakil sınıf 
uygulamasının bu yıl 
genişletilerek devam 
ettirileceğini belirten İlçe 
Müftüsü Köksal; "Onlara 
müstakil bir sınıf yahut sınıflar 
oluşturduk, hocalarını da ona 
göre belirledik. Tatildeyken 
öğrenmenin keyfini 
alabilecekleri ortamın 

hazırlıkları devam etmektedir. 
Kız erkek hepsi için bu 
planlama mevcuttur. Biz onlar 
için buradayız. İstenilen 
davranışları çocuklarımıza ve 
gençlerimize kazandırmak ve 
istenmeyen davranışların 
sakıncalarını öğretmek için bu 
hizmeti vermeye çalışacağız. 
İzin mevsimi olmasına rağmen 
arkadaşlarımız büyük 
fedakârlık örneği göstererek bu 
iki aylık dönemi öğrencilerimizin 
ve gençlerimizin emrine 
verecekler. Müftülük olarak 
hepimiz alanda olacağız. 
'Camiler Çocuk Dolsun, Ahlâkı 
Kur'an Olsun' inşallah." 

sözlerine yer verdi.
2019 Yılı Yaz Kur'an kurslarına 
kayıtların 10 Haziran 2019 
tarihi itibariyle başladığını 
hatırlatan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, Yaz Kur'an kurslarında 
eğitim-öğretimin 17 Haziran ile 
09 Ağustos 2019 tarihleri 
arasında iki dönem halinde, 
haftada 5 gün, günde 3 saat  
(yatılı Kur'an kurslarında ise 
günde 6 saat) olmak üzere 8 
hafta süre ile devam edeceğini, 
çocuklarını Yaz Kur'an 
kurslarına kaydettirmek isteyen 
velilerin ise cami görevlilerine 
ve müftülüklere başvurabilecek-
lerini sözlerine ekledi.

“YAZ KUR'AN KURSLARI BAŞLIYOR”

Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğünün tertip ettiği 

sağlık yürüyüşü Gençlik 
merkezi önünden başladı 
Vakfıkebir Sahilinde son 
buldu. Program ile ilgili kısa 
bir açıklama yapan Gençlişk 
merkezi Müdürü Mustafa 
Turupcu,, “2013-2019 yılları 
arasında Sağlık Bakanlığı 
tarafından sağlıklı yaşam ve 

hareket yılı ilan edilmiş olup 
amacımız fiziksel aktivitenin 
sağlık açısından önemi 
konusunda farkındalık 
oluşturmaktır. Günümüzde 
toplumun fiziksel aktivite 
konusunda bilgisiz ve yetersiz 
olması toplumda obizete, kalp 
damar hastalıkları, hipertan-
siyon, diyabet, osteoporoz 
gibi kronik hastalıkların 

görülme sıklığını artıran 
önemli nedenlerden biri 
olmuştur. Sağlığın korunması 
ve geliştirilmesi için haftada 
150 dakika yani haftanın en 
az 5 günü 30 dakikalık egzer-
siz yapmalıyız. Gençlerimize 
ve çevremize farkındalık 
oluşturmayı amaçladık. Her-
kese sağlıklı günler diliyorum” 
diye konuştu. Düzenlenen 
etkinliğe üye öğrenciler 
katıldı. 

“SAĞLIK İÇİN HAREKET ET”
YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Dünya sağlık haftası münasebetiyle Vakfıkebir Gençlik Merkezi tarafından 
Vakfıkebir sahilinde üye gençlerle birlikte sağlık yürüyüşü düzenledi. 

ŞALPAZARILI BAYANLARA MÜJDEYİ VERDİ 

B
aşkan Refik Kurukız, “Başımızın tacı bayanlarımız 
hiçbir ücret ödemeden burada ürünlerini 
pazarlayarak ev bütçelerine katkıda 

bulunabilecekler. Biz belediye olarak bayanlarımızdan 
elektrik, su ve işgaliye almayarak ürünlerini birinci elden 
tüketiciyle buluşmasına vesile olacağız” diye konuştu. 

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız  
önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan 
Şalpazarı Belediyesi yeni hizmet binasının bir 
bölümünü Şalpazarı'nın üreten bayanlarına 
ücretsiz olarak tahsis edeceklerini söyledi. 

V
akfıkebir'in sevilen 
ailelerinden Fatma - 
Ayhan Sağlam çiftinin 

oğlu Hakan Sağlam, yine 
ilçenin sevilen ailelerinden 
Ayşe - Muhammet Yıldız 

çiftinin kızı Fatma Yıldız ile 
nişanlanarak mutluluğa ilk 
adımı attılar. Vakfıkebir 
Altınköşk Düğün Salonunda 
gerçekleşen nişan merasimine 
çok sayıda seçkin davetli 

katıldı. Birbirilerine oldukça 
yakıştıkları görülen ve 
mutlulukları gözlerinden 
okunan Fatma - Hakan çiftini 
kutluyor, Yüce Allah tamamına 
erdirsin dileklerimizi iletiyoruz.  

MUTLULUĞA İLK ADIM



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

“CAMiLER ÇOCUK DOLSUN, 
AHLÂKI KUR'AN OLSUN”

VAKFIKEBiR ANADOLU LiSESiNDE SON MEZUNiYET FİYATLAR DAHA ÇOK DÜŞMELİ 

AK PARTi'DEN MHP'YE BAYRAM ZiYARETi!

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

> 4'de

> 7'de

> 7'de

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, MHP Vakfıkebir İlçe Başkanlığı'na bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 17 
Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak 

olan Yaz Kur'an kurslarıyla ilgili yaptığı 
bilgilendirmede; "Anne-babalar çocuklarının 
eğitimine hassasiyet göstermeli. Din eğitiminin 
toplumsal ahlâkın yozlaşmasını önlemekte 
yegâne unsur olduğu bilinmelidir…" dedi.

Müftü Köksal: 
Din eğitiminin toplumsal 
ahlâkın yozlaşmasını 
önlemede yegane unsur 
olduğu bilinmelidir.

Yaz ayları ile birlikte 
sebze ve meyve fiyatları 
düşmeye başladı. Ancak 

vatandaşlar bunun 
yeterli olmadığını ifade 

ediyorlar. 

> Sadık AYDIN 5'de

1993'de Eğitim Öğretime başlayan, Trabzon'un batısındaki ilk Anadolu 
Lisesi olan Vakfıkebir Anadolu Lisesi 20. ve son mezunlarını verdi.

> 3'de


