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> Vedat FURUNCU 2'de

KAYMAKAM YAKUTA, ÖĞRENCİLERİN
KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

GENÇLİK MERKEZİ ÖKSÜZ KALDI

> Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBiR'E YENi 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

Vakfıkebir İlçesi Çamlık Mahallesinden ilçenin sevilen sayılan ve renkli 
simalarından ayrıca yardımsever, sevecen ve beyefendi kişiliğiyle tanınan, 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Turupcu'yu ebediyete uğurladık. 

Vakfıkebir İlçesi esnaflarından 
Feyzoğlu Cam Balkon Sahibi, 

ilçenin sevilen, sayılan ve 
renkli simalarından Ahmet 
Sevinç ve Zekiye Sevinç'in 

oğulları, Berfey Özel Çocuk 
Kreşi ortaklarından Ünal ile 
Sinop İli eşraflarından Güliz 

ve Meriç Karakaş'ın kızları 
Nisa, muhteşem bir düğün 

töreni ile dünya evine girdiler. > 4'de

Kamu ve ilçe belediyesinin yaptığı 

yaptırımlarla hizmette altın dönemini 

yaşayan Vakfıkebir İlçesine bir 

önemli yatırım daha geliyor. 

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü 

binasının yapım ihalesi yapıldı.  
> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

Vakfıkebir Hacıköy Mahallesi'nde, 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 

tahsis edilen arazide yapılacak olan 
yeni emniyet müdürlüğü binasının 
ihalesi Trabzon Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
tarafından 31 Mayıs 2019 tarihinde 
E-ihale (EKAP) yöntemiyle 

gerçekleştirildi.  İhale sonucunda 
sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren 7 gün içerisinde yer teslimi 
yapılacak ve en geç 600 takvim 
gününde bina tamamlanacak.  İlçe 
halkına verdikleri sözleri birer birer 
yerine getirdikleriniifade eden 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “İlk beş yıllık 
görev süremizde olduğu gibi ikinci 
dönemimizde de Vakfıkebir'imize 
hizmet edebilmek için büyük bir 
gayretle çalışıyoruz. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü binamız 
ilçemizin önemli ihtiyaçlarından 
birisiydi. Ülkemizde terörle yaptığı 
mücadeleyle destanlar yazarak 
hepimizin gururu olan İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'nun destekleriyle İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binamızın ihalesi yapıldı. 
İnşallah ihale sürecinin 
tamamlanmasının ardından 
yapımına başlanılarak en geç 600 

takvim günü içerisinde 
tamamlanacaktır. Bizlerden hiçbir 
zaman desteğini esirgemeyen 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'ya, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Muhammet 

Balta'ya, AK Parti Trabzon 
Milletvekillerimiz Sayın Adnan 
Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın Salih Cora'ya 
şahsım ve ilçem adına teşekkür 
ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” 
diye konuştu. 

Bu hafta hep üzüntü ile geçti…

Değer verdiklerimiz, yakınlarımız, 

arkadaşlarımız bu dünyadan göçüp 

gitmeye başladı…

Ani ölüm haberleri ile yıkılıyoruz…

Hiç ummayacaklarımızı kaybediyoruz…

Benim babamın da bu kadar erken vefat 

edeceğini hiç düşünmemiştim. Ama 

yapacak bir şeyimiz yok. Biz Müslüman'ız 

elhamdülillah…

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü, 

Mustafa Turupçu'yu kaybettik…

Mustafa ağabey, Vakfıkebir Gençlik 

Merkezinde büyük işler başarmıştır. Bu 

başarılarını' da biz sürekli gazetemizde 

haber yaparak insanlara duyuruyorduk.

Ama artık yok…

Gençlik Merkezini kendi evi gibi 

benimsemişti…

Gençlik Merkezi onun bir parçası idi…

Gençlik Merkezi onun kısaca her şeyi 

idi…

O; para için hiçbir zaman bu işi yapmadı. 

Hiçbir zaman aldığı paraya önem vermedi. 

Gerektiği yerde kendi maaşını Gençlik 

Merkezinde kullanıp, bir şeyler 

kazandırmıştır…

Devlet memurlarında mesai kavramı 

vardır. Doğru; memurlar 17.00'da işten 

ayrılırlar…

O; hiçbir zaman 17.00' da Gençlik 

Merkezinden çıkmadı. Gerektiğinde gece 

yarısına kadar durdu. Gerektiğinde ise 

Cumartesi ve Pazar günü yine 

yerindeydi…

Ben onun gibi bir müdür tanımadım. 

Bundan sonrada tanıyacağımı 

düşünmüyorum…

Her yıl Gençlik Merkezini, bir tık ileri 

atmak için uğraşıp durdu…

Neden biliyor musunuz?

Vakfıkebir için…

Vakfıkebir'in gençliği için…

Vakfıkebir'in çocukları için…

Her zaman kendinden taviz verdi…

Bazı hafta sonları, yaylalara yürüyüşler 

düzenliyordu…

Fotoğraf çekmeyi çok seviyordu…

Fotoğraf çekmek, yaylalara yürüyüş 

yapmak, onun en çok sevdiklerindendi…

Gençlik Merkezinde veya herhangi bir 

yerde bir program olduğunda, Mustafa 

hoca oradaydı…

Ama şimdi yok…

Gözlerimiz sürekli onu arayacak ama 

göremeyecek…

Mustafa Turupçu Müdürümüze; Allah 

Rahmet, ailesine, yakın arkadaşlarına ve 

öğrencilerine başsağlığı diliyorum…

Şimdi ise, onun yerini kim doldurmaya 

çalışacak…

Onun gibi yapabilecekler mi?

O; özverili çalışmaları yürütebilecekler mi?

Onun benimsediği gibi benimseyebilecek 

mi?

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 

Trabzon Milletvekili Muhammet Balta; 

Gençlik Merkezi'nin isminin değişmesi için 

talimat verdiğini öğrendim…

Vakfıkebir Gençlik Merkezi'ne birde 

Mustafa Turupçu eklenecek. Böyle bir 

düşüncesinden dolayı Milletvekilimiz 

Muhammet Balta ağabeyime, Vakfıkebir 

adına teşekkür ediyorum…

VAKFIKEBİR'E YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

“ÜZÜLDÜK”

KAYMAKAM YAKUTA, ÖĞRENCİLERİN
KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy ile birlikte Fevziye 

İlk-Ortaokulunda düzenlenen karne 
dağıtım törenine katılan İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, burada 
öğrencilerin karne heyecanına ortak 
oldular. Karne töreninde Okul 
Müdürü Rahmi Durmuş ve Müdür 
Yardımcısı Selçuk Kahyaoğlu da 
hazır bulundu. 
“ÖĞRENMEYİ KENDİNİZE BİR 
YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİN”
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
öğrencilere güzel bir yaz tatili 
geçirmeleri temennisinde bulunarak, 
“2018-2019 yılı eğitim öğretim yılının 
sonuna geldik. Burada 1 yılın emeği 
karnelerinizi alacaksınız. Karne 
demek, emek demektir. Öğrenmeyi 

kendinize bir yaşam biçimi haline 
getirin. Öğrenmek sadece okula ait 
değil, yaşam boyu sürecek bir olgu. 
Bilmediğiniz şeyleri sormaktan 
soruşturmaktan asla çekinmeyelim, 
öğrenmeye çalışalım. Kendimizi 
başkasıyla kıyaslama yapmayalım. 
Çünkü her bireyin kendine özgü 
değerleri var, kendilerine göre 
yetenekleri var. Bu yeteneklerimizi 
geliştirelim. Bu yaz tatilinde birer 
hobi edinelim kendimize. Bu müzik 
dalında, spor dalında olur, kendimizi 
geliştirelim. İleriye dönük hayatımıza 
farklılıklar katacaktır. İnşallah yaz 
tatilinizde bol bol kitap okuyarak, 
yine kalemi elinizden bırakmayacak 
şekilde tatilinizi güzel bir şekilde 
değerlendirin. Bu vesile ile Başta 

milli eğitim camiasına, velilerimize, 
öğrencilerimize iyi tatiller 
diliyorum.”
“HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZI 
GELECEĞE ÇOK GÜZEL BİR 
ŞEKİLDE HAZIRLAMAK”
İlçe Kaymakamımı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir ilçesinde 4 bin 484 
öğrencinin yaz tatiline başladığını 
belirterek sözlerine şöyle devam 
etti. “Vakfıkebir ilçesi olarak 
yaklaşık 4 bin 484 öğrenci ve 5 yüz 
civarında eğitim çalışanımızla 
birlikte kazasız belasız bir eğitim 
öğretim dönemini daha 
tamamlamış olduk. Son yıllarda 
İlçemizde eğitim öğretimde ciddi bir 
ilerleme başarı elde etme durumu 
söz konusu. Bu kapsamda emeği 
geçen, gayreti geçen bütün eğitim 

camiasının neferlerini, 
hizmetlisinden müdürüne kadar, okul 

aile birliğinden, öğrenci velilerinden, 
servis şoförlerine kadar hepsini 
tebrik ediyorum, hepsine teşekkür 
ediyorum. Amacımız ve hedefimiz 
Vakfıkebir'li çocuklarımızı geleceğe 
çok güzel bir şekilde hazırlamak, 
onların hayatlarında başarılı, kaliteli 
bir eğitim almalarını sağlamak. 
Vatana ve millete hayırlı bir evlat 
olarak hayırlı bir birey olarak yetişip, 
vatana millete katkı sunmalarını 
sağlamak. Bunun için gayret sarf 
ediyoruz. Dolayısı ile böyle eğitim 
öğretim dönemlerinde çocuklarımızı 
motive etmek açısından 
çocuklarımızın karne törenlerine 
katılıyoruz. Onların gönüllerini hoş 
etmeye çalışıyoruz. Bugünde 
inşallah böyle tarihi bir okulumuzda, 
böyle güzide öğrencilerimizle, çok 

kıymetli velilerimizle birlikte, bu 
töreni icra etmeye çalıştık” dedi.

Vakfıkebir'de, 2018- 2019 eğitim- öğretim dönemi tamamlanırken, 4484 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline 
başladı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy ve Şube Müdürü Osman İskender, Fevziye İlk-Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldılar.
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YALIKÖY SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

GENCLÝK MERKEZÝ ÖKSÜZ KALDI

“VAKFIKEBİR GENÇLİK 
MERKEZİ ÖKSÜZ KALDI”
Vakfıkebir ilçesinde uzun 
yıllardır Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü görevini başarılı bir 
şekilde sürdüren ve çalışkan-
lılığı ile tanınan Mustafa 
Turupçu, yaylada geçirdiği kalp 
krizi sonucu yaşamını kaybetti. 

İyi bir insan, iyi eğitimci, iyi 
öğretmen, iyi idareci, iyi 
arkadaş, iyi bir ağabey ve 
gençlerin iyi bir lideri olan ve 
hayatını gençlere adayan çok 
değerli bir şahsiyeti kaybettik. 
Gençlik merkezi benim yaşam 
felsefem deyip günün 24 
saatini orada gençlerle geçiren 
ve gençlik için ne yapabiliriz 
deyip hayatını gençlere 
adayan güzel gönüllü bir 
şahsiyetti. 24 Mayıs 1957 
yılında Vakfıkebir de doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Vakfıkebir 
de tamamladı. KTÜ, Fatih 
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 
öğretmenliği bölümünden 

mezun oldu. 1982-1990 yılları 
arasında çeşitli illerde 
öğretmenlik yaptı. 1994-2008 
yılları arasında Vakfıkebir Halk 
Eğitim Merkezi Müdür Yardım-
cılığı görevinde bulundu. 2008-
2011 yılları arasında Halk 
Eğitim Merkezi Başmüdür 
Yardımcılığı görevi yaptı. 2012 
yılında Ballı Ortaokulu Müdür 
Yardımcılığı ve aynı yıl İlçe 
Spor Müdürü görevi yaptı. 
2011 yılından bu yana 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü görevini başarılı bir 
şekilde yürütmekte idi. 
Merhum Mustafa Turupçu için 
Vakfıkebir Hükümet Konağı 

önünde 16 Haziran 2019 
Pazar günü cenaze töreni 
düzenlendi. Törende konuşma 
yapan TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Genel Müdür Yardımcısı 
Tuncay Ulusan ve Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
merhum Mustafa Turupçu'nun 
iyi ve faydalı bir insan olduğun-
dan bahsederek başsağlığı 
dileklerinde bulundular.  
Merhum Turupçu'nun cenaze 
namazı Vakfıkebir Merkez Eski 
Camiinde öğlen namazına 
müteakip kılınan cenaze na-

mazının ardından Çamlık ma-
hallesindeki aile kabristanlığın-
da toprağa verildi. Merhuma 

Allah'tan rahmet kederli ailesi-
ne ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. 

Vakfıkebir Halk Eğitim 
Merkezi Bünyesinde 

Yalıköy Mahallesinde açılığı 
yapılan sergiye İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta'nın 
yanı sıra Belediye Başkan 
Vekli Ahmet Salih Birincioğlu, 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Şube Müdürü Osman 
İskender, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü M. Birol Yüksek, Daire 
amirleri, Okul Müdürleri, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldılar. Halk Eğitimi 
Merkezleri yurt sathında gerek 
eğitimin tabana yayılması ve 
gerekse becerilerin artırılması 
konusunda önemli görevler 
üstlenmişlerdir. Vatandaşları-
mızın sosyal ve kültürel 
gelişimlerini sağlamak, onlara 
bilgi beceri kazandırmak, 
,kültürel eserlerimizi korumak, 
yaşatmak, yaygınlaştırmak, 

kursların en önemli özelliğidir.
“GELİŞMİŞ TOPLUMLAR 
AYNI ZAMANDA SANATINI 
ZİRVEYE ÇIKARMIŞ 
TOPLUMLARDIR”
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü M. Birol Yüksel sergi 
açılışı ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada; “Bu amaçla 
ilçemize de merkez ve 
mahallelerimizde çeşitli 

kursların açılmasına önem 
verdik. Meslek öğrenmenin 
yanında sosyal ve kültürel 
faaliyetlerini geliştirme 
çalışmalarına kurslarımızda 
ağırlık verdik. Kurslarımıza 
katılan kursiyerlerimizin hayata 
bakış ufuklarını genişletmekte 
kurumumuzun hedefleri 
arasındadır. Bu yönüyle de 
düşündüğümüz zaman örgün 

eğitimin yanında yaygın 
eğitimin de önemli bir işlevi 
olduğunu görmekteyiz. 
Toplumumuzda sosyal ve 
ekonomik kalkınma ile sanat 
eşdeğer misyon yüklenmedik-
çe gerçek bir ilerlemeden 
bahsedemeyiz. Şunu 
aklımızdan çıkaramamalıyız ki! 
Gelişmiş toplumlar aynı 
zamanda sanatını zirveye 

çıkarmış toplumlardır. Bu bakış 
açısıyla önümüzdeki yıl 
vatandaşlarımızın mesleki 
kursları yanında sanatsal 
faaliyetlere deyönlendirildiği 
kursların açılmasını talep 
etmelerini ve bu kurslara 
katılımlarını arzu etmekteyiz. 
Eğitim ancak ve ancak toplum 
olarak desteklenirse ve 
gerçekleştirilirse bir anlam 
kazanır. Burada başta 
yöneticiler olmak üzere 
herkese hepimize büyük 
görevler düşüyor. Önümüzdeki 
yıllarda ilçe merkezinde ve 
mahallelerimizde resmi kurum 
ve kuruluşlarda açılacak olan 
kurslara herkesimin desteğini 
bekliyoruz dedi.” Müdür 
Yüksek, Kurum olarak Yalıköy 
Mahallemizde Usta 
öğreticilerimizden Seval 
Tamtürk El Nakışları, Emine 

Mollaahmetoğlu Giyim, Hülya 
Koyun El Sanatları dallarında 
kursları açmışlardır. Kurslara 
İlçe merkezinden ve yalıköy 
mahallemizden 52 kursiyer 
katılmışlardır.  Usta 
öğreticilerimize ve 
kursiyerlerimize yapmış 
oldukları çalışmalardan dolayı 
kurumum adına teşekkür 
ediyor, gelecek yıl burada 
açacağımız çeşitli kurslara 
halkımızın katılımını 
bekliyorum.  Bu vesile ile 
sergimizin açılışında bizleri 
onurlandıran ilçe 
kaymakamımız sayın Mesut 
Yakuta' ya, Belediye başkan 
vekilimiz Ahmet Salih 
Birincioğlu'na, Milli Eğitim 
Müdürümüz Samim Aksoy 'a, 
kurum müdürlerimize ve 
yalıköy halkına kurumum 
adına teşekkür ederim dedi.

“GELİŞMİŞ TOPLUMLAR AYNI ZAMANDA SANATINI ZİRVEYE ÇIKARMIŞ TOPLUMLARDIR”

İlçemiz Vakfıkebir İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-
2019 Eğitim-Öğretim yılında 
hem örgünde hem de Özel 
Eğitimdeki 12. Sınıf 
öğrencilerine güzel bir 
mezuniyet töreni düzenledi. İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy ve "TVİT(Trabzon 
Vakfıkebirli İş Adamları 
Topluluğu) " grubunun 
temsilcilerinin katılımı ve 
velilerinde özel ilgileri ile 
öğrenciler gerçek hayata 

uğurlandılar. Okul Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu yaptığı 
açıklamada; “Vakfıkebir İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi (METEM)olarak 2018-
2019 eğitim öğretim yılı yıl sonu 
mezuniyetimizi gerçekleştirerek 

17 özel öğretim öğrencisi ve 20 
örgün eğitim öğrencisi olmak 
üzere toplamda 30 öğrencimizi 
mezun etmenin sevincini 
yaşamaktayız. Gençlerimize 
bundan sonraki hayatlarında 
başarılar dileriz.” Müdür 

Kahyaoğlu; “Bu özel 
günümüzde bizleri yalnız 
bırakmayan İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Samim Aksoy'a ve 
ayrıca özel öğrencilerimize 
desteklerini esirgemeyen 
TVİT(Trabzon Vakfıkebirli İş 

Adamları Topluluğu) 
üyelerinden Murat İslam ve 
Recep Bayraktar 'a teşekkür 
ederiz. Törenin 
düzenlenmesinde katkıda 
bulunan herkese ayrıca 
teşekkür ediyoruz dedi.”

ÖZEL ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET TÖRENİ
Özel Eğitimdeki 12. Sınıf Öğrencilerine güzel bir mezuniyet töreni düzenlendi.
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Osman KOYUNCU

ğer bir din tefrikaya neden oluyorsa Eya o kişi sahte dindardır veya o din 

batıldır. Dinde esas olan birlik yani 

tevhittir, tevhidi parçalamak tefrikadır. 

Tefrikanın asıl nedeni ise cehalettir. 

Maalesef İslam âlemi cehalet yüzünden 

çeşitli tefrikalarla parçalanmış durumda. 

İslam âleminin bugün yaşadığı karmaşayı 

Hıristiyanlık orta çağda yaşamıştı. Güç ve 

kuvveti elde eden Papazlar günah çıkartıp 

cennetin anahtarlarını bile 

verebiliyorlardı. Şimdi ise Müslümanlar 

maalesef fikir üretemiyor, kaliteli kitaplar 

yazamıyorlar da belli kişilere göre 

düşünüyorlar. İslam'da asıl olan ifrat ve 

tefritten uzak durmaktır, bunun ortasına 

vasat denir ki, doğru yol yani sıratı 

müstakim budur. Akıl, öfke, şehvet ve 

sevgide dengeolmalıdır. Hakiki insan, 

akıllı olanlar değil, aklını iyi 

kullananlardır. Akıl ve ilim birbirlerini 

tamamlamalı. Yoksa aklı ile hakkı batıl, 

batılı da hak gösterenler akıllı 

kişilerdeğiller. Şehvette yani yemek, 

içmek, konuşmak ve cinsellik gibi 

konularda helal dairede kalmak, öfkesini 

yutmak, sevgi ve nefrette Allah'ın 

hudutlarını aşmamaktır. İslam âlemini 

maalesef din ile parçalıyorlar. Bir ülkeyi 

yıkmak için kullanılan en büyük silah 

dindir. Parçalamak isteyenlerin en kolay 

kullandıkları silah, sahte ve cahil 

dindarları birbirine kırdırmaktır. İslam 

elemine bir bakın, IŞID,  Taliban ve 

diğerleri, adamlar nasıl cehaletimizden 

istifade ediyorlar. Bir taş ile birkaç kuş 

vuruyorlar. İslam'ı terörle eşit göstererek 

İslam'ın evrenselliğini gizliyorlar, bu 

şekilde olmazsa aklını iyi kullanan pek çok 

gayri Müslüm İslam'a girecek. Dış 

güçler,dini kullanarak İstedikleri ülkede 

rejim değişikliği yapabiliyorlar. 

Mezhepler, tarikatlar ve cemaatler 

arasında nefret dilini 

kullandırarak,toplum içinde nefret 

tohumlarını ekiyorlar. Nefret dilini 

kullananlar bilerek veya bilmeyerek bu 

ülkeye büyük zararlar veriyorlar. 

Müslüman haddini bilmeli, Kuran insanı 

hedef alır, bütün ikazlar insanadır. 

Peygamberimiz insanlar kendilerini 

düzeltirse Allah'ta başı ve ülkeyi düzeltir 

diyor. Maalesef İslam âleminde her 

insanın kafasın da bir devlet sistemi 

vardır. Sanki Allah onu kâinata mühendis 

yapmıştır, kendi görevini yapmıyor, 

kendini düzeltmiyor da kâinatı 

düzeltmeye kalkıyor, Allah'ın görevine 

karışıyor. Okumadan bilmeden, 

anlamadan, kulaktan duyma şeylerle 

kendini âlim sanıyor. Kimilerinin akıl 

hocaları var, aklını onun cebine koymuş, 

o kişiye göre düşünüyor, bağımsız 

düşünüp bir fikir üretemiyor. Şeyhim 

böyle diyor, liderin bu şekildesöylüyor. 

Bazı milliyetçi ve sol kesimden de Atatürk 

ilkeleri olmadan olmaz, bu ilkeleri 

eğitimle zorla insanların beynine 

kazımalıyız. Her insan bu ilkelere göre 

düşünmeli diyorlar. Kimisi aklını liderine, 

kimisi Anıtkabir'e, kimisi şeyhinin cebine 

koydu. Onlar günahları ve sevapları ile 

gittiler, sen ne üretebiliyorsun ona bak. 

Niçin tahrif olunmuş bir dinle aklını 

kullanıp dünyaya hükmeden devletlere 

bakmıyorsunuz. Onların şeyh gibi liderleri 

yok, kendi devletlerini kuran liderlerinin 

ilkelerine de yoktur.Sadece ilim ile 

akıllarını kullanıyorlar, akıllarını 

birilerinin kesesinekoymuyorlar. Allah, 

insana kitaplar ve peygamberleri kılavuz 

olarak gönderdi. Akıl verdidüşünmemizi 

istiyor, onun için insana 

kâinattatasarrufyetkisi vererek 

göndermiştir.Müslüman insaflı olur, insaf 

nısf kökünden gelir, nısf yarım demektir. 

Yani hep birinin dediği olacak demek 

değildir, senin dediğinde olsun, benim 

dediğimde. Kimse kimseye bir şeyler 

dayatmadan, kim neye inanırsa inansın, 

ne düşünürse düşünsün, zorlama 

olmadan ortak noktalarda birleşmeliyiz. 

Her insanın kabiliyetleri farklıdır, gittiği 

yollarda farlı olması gayet normaldir. 

Kimin Allah'a daha yakın olduğunu, kimin 

amelinin iyi olduğunu Allah bilir. Tek 

çeşit elbise giymek gibi insanlara aynı 

fikirler zorla kabul ettirilemez. Dini 

anlayışlarımız çok noksan, son 

zamanlarda cami sayısı, kuran kursu 

sayısı ve imam sayısının artmasına 

rağmen ahlakta bozulma ve 

boşanmalarda çok büyük bir artışlar 

vardır. Demek ki İslam'ın özü verilemiyor.

DİN, TEVHİT VE TEFRİKA 

KARAKAŞ VE SEVİNÇ AİLELERİNİN
EN MUTLU GÜNÜ

eşikdüzü Aşiyan Bahçe Düğün Salonunda Byapılan görkemli düğün törenine, TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, daire amirleri, sivil toplum 
kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. Nisa 
ile Ünal'ın evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 
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2018 KIRDES 7 GRUP VAKFIKEBİR-TONYA İLÇESİNDEKİ 
MAHALLE YOLLARININ BETON KAPLAMA YAPILMASI (EK-2)

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2018 KIRDES 7 GRUP VAKFIKEBİR-TONYA İLÇESİNDEKİ MAHALLE YOLLARININ BETON 
KAPLAMA YAPILMASI (EK-2) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    : 2019/271340
1-İdarenin
a) Adı  : TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 61040 
ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası   : 4622244101 - 4623214104
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı  : 2018 KIRDES 7 GRUP VAKFIKEBİR-TONYA İLÇESİNDEKİ MAHALLE YOLLARININ 
BETON KAPLAMA YAPILMASI (EK-2)
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 1180 m3 beton yol yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : VAKFIKEBİR VE TONYA İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi   : Yer tesliminden itibaren 25 (yirmi beş) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 28.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : Trabzon Valiliği Hükümet Binası 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu Kat:4
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.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:
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 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. 
4.4.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: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği 
ekindeki benzer iş grupları listesinde yer alan (A) Altyapı/I. ve V grup işlere benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş ve ya benzer 
işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
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 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
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İLAN
VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/164 Esas  
KARAR    : 2019/257 Karar 
  Davacı, BUĞRA KOYUN ile Davalı, VAKFIKEBİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞIÜ arasında 
mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)  davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;
 HÜKÜM :
 DAVANIN KABULÜNE Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi Aydoğdu Mahallesi cilt; 26; hane no;17, 
BSN 118 'da nüfusa kayıtlı 27032503552 TC. Kimlik numaralı, Muammer ve Fatime oğlu 27/05/1992 
Trabzon doğumlu Buğra KOYUN 'un soy isminin "KOYUNOĞLU olarak değiştirilmesine, karar verildiği 
hususu ilanen tebliğ olunur.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..8 8w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

 "Karne"  idarecisiyle, 
öğrencisiyle, öğretmeniyle, 
velisiyle hepimizindir.
 Sevgili Öğrenciler,
Bu eğitim-öğretim yılı içerisinde 
yaptıklarınızın, başardıklarını-
zın, eksikliklerinizin karşılığını, 
e-okul sisteminde ve alacağınız 
karnelerde de göreceksiniz. 
Eğitim uzun soluklu bir maraton. 
Bugün itibariyle biten, bu 
maraton içerisinde sadece bir 
etap, eksikleri olan öğrencileri-
miz, tatil döneminde bunları 
giderecek çalışmalar yapması 
için bir fırsattır. Tüm öğrencileri-
mizden tatil döneminde kendile-
rine bir hedef belirlemelerini ve 
haftada en az bir kitap 
okumalarını özellikle tavsiye 
ediyorum. Çünkü okuma zevkini 
kazanamayanların öğrenimi 
yarıda kalmış demektir. Sevgili 
öğrencilerimize aktivitesi bol 
eğlenceli, sağlıklı ve aileleriyle 
mutlu bir tatil dönemi diliyorum.
Sayın Veliler,
Karne notları sorumluluk sahibi 
olma, çaba gösterme, saygılı ve 
kabul edilen davranışlar 
sergileme, güvenilirlik ve 
dürüstlük, sosyal, sportif 
faaliyetlere ve derslere katılma, 
iletişim becerileriyle beraber 
proje, performans, ders içi 
performans bileşenleriyle bir 
bütün olarak görülmelidir. Bütün 
bunları bir kenara bırakıp 
sadece karnedeki derslere 
ilişkin sayısal verileri, yani 
notları göz önüne almak doğru 
bir değerlendirme değildir. 
Ayrıca yetenek, ilgi ve beceri 
olarak bakıldığında her çocuğun 
kendine özgü özellikleri olduğu 
unutulmamalıdır. Karne günü 
çocuklarımızı akranlarıyla 
kıyaslayarak hırpalamak, 

sarsmak yerine onları 
cesaretlendirmek, bunun bir 
süreç olduğunu hissettirmek, 
koşulsuz şefkat-saygı 
göstermek çok önemlidir. Zira 
akademik yetersizlik ileriki yıllar-
da telafi edilebilirken, psikolojik 
yetersizlik hissi hayat boyu zor-
layacaktır. Sonuç olarak elinde 
karnesiyle size doğru koşmakta 
olan çocuk "siz" olsaydınız nasıl 
karşılanmak isterdiniz sorusu-
nun cevabını düşünerek çocuk-
larımızı karşılayalım. Sizlerin, 
okul ile işbirliği içine girerek 
öğrencilerimizin eksik yönlerini 
tespit ederek giderebilmesine 
yardım-cı olmamız başarılarını 
arttıracağı unutulmamalıdır.
Sosyal ve sportif etkinliklere 
katılan ve düzenlenmesinde 
görev alan (Değerler Eğitimi, 
Belirli Gün ve Haftalar, Satranç 

Turnuvaları ve diğer etkinlikler-
de) tüm öğretmen ve öğrenci-
lerimize, yöneticilerimize, ver-
dikleri destek nedeniyle velile-
rimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca 
il birinciliği yarışmalarında dere-
ceye giren takım ve öğrencileri, 
Türkiye Şampiyonalarında 
derece yapan öğrencilerimizi, 
antrenörlerini ve derece yapan 
tüm öğrencilerimizin velilerini 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.
Son olarak yıl boyunca 
çalışmalarımıza destek veren  
Kaymakamımız Sayın Mesut 
YAKUTA'ya, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
BALTA'ya, tüm kişi, kurum, sivil 
toplum kuruluşlarına, basın 
mensuplarına ve eğitim 
gönüllülerine teşekkür ediyor, 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

akfıkebir ilçesi Yalı Mahallesinde oto 

Valım-satım ticareti ile uğraşan Tele-
kom emeklisi Celal Demir (70), edini-

len bilgilere göre dünürünün bahçesinde 
bulunan meyve ağacından meyve almak 
isterken ayağının kayması sonucu uçuruma 
yuvarlandı. Kaldırıldığı hastanede yaşam 
mücadelesini kaybetti. Merhum Celal Demir 
17 Haziran 2019 Pazartesi günü ikindi 

namazına müteakip Yalı Mahallesi Merkez 
Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından Küçükdere Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Evli ve 6 
çocuk babası olan merhum Celal Demir 
ayrıca Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısı Mustafa Daloğlu'nunda 
dayısı idi. Merhuma Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

akfıkebir İlçesi Merkez Eski Camii 

Veski İmam Hatiplerinden Hacı Hafız 
Mehmet Hacıahmetoğlu (89), 17 

Haziran 2019 Pazartesi günü evinde 
geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını 
kaybetti. Merhum Hacı Hafız Mehmet 
Hacıfettahoğlu'nun cenaze namazı 18 

Haziran 2019 Salı günü öğle namazına 
müteakiben Merkez Eski Camii'nde 
kılınarak, Cumhuriyet Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Evli ve 4 
çocuk babası olan Merhum Hacı Hafız 
Mehmet Hoca'ya Yüce Allah'tan rahmet, 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

HACI HAFIZ MEHMET HOCA HAKKA YÜRÜDÜ 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
SAMiM AKSOY´UN KARNE MESAJI

Törende Kıbrıs Barış 
Harekâtı'na katılan 150 

gaziye madalya ve beratlarını 
vermek için bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadığını 
söyleyen Vali Ustaoğlu, “Türk 
silahlı kuvvetlerimiz bundan 45 
yıl önce uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan 
haklarını kullanarak 'Ayşe Tatile 
Çıktı' parolası ile Kıbrıslı 
kardeşlerimizin canına kast 
eden bir teşebbüsü bertaraf 
etmek için adaya çıkarma 
gerçekleştirmişlerdir. Bu 
teşebbüs 37 bine aşkın çok 
kıymetli gazilerimiz ve binlerce 
şehidimiz ile engellenmiştir. 
Türk askerine emir verildiğinde 
imkânsız görünen tüm zorlukları 
imkânlı hale getirir. 20 Temmuz 
1974 Yavru Vatan Kıbrıs'a gelen 
barış ve huzurun miladı ve aziz 
Türk milletinin yazamaya alışık 
olduğu kahramanlık 

öykülerinden bir tanesidir. Ne 
mutlu sizlere ki Kıbrıs Türk 
Halkının özgürlüğüne kavuşma-
sına, varoluş mücadelesinin 
dönüm noktasına, adaletin 
zulme karşı galibiyetine emek 
verdiniz ruh verdiniz. Bugün 
ülkemizin her köşesinde şanlı 
bayrağımız göklerde 
dalgalanıyorsa, binlerce yıldır 
hür ve bağımsız yaşıyorsak 
bunları aziz şehitlerimiz ve 

kahraman gazilerimize 
borçluyuz” dedi. Konuşma-
ların ardından Kıbrıs Barış 
Harekâtına katılan gaziler ve 
eşlerine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Milli Mücadele 
Madalyası ve Beratı, Vali 
Ustaoğlu ve il protokolü 
tarafından takdim edildi. 
Törene, Vali Ustaoğlu'nun 
yanı sıra Garnizon Komutan 
Vekili Albay Ahmet Burak 
Yürüten, Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Mehmet 
Karaoğlu, İl Jandarma 

Komutan Vekili J.Albay Arkın 
Eken, Sahil Güvenlik Doğu 
Karadeniz Grup Komutanı SG 
Albay Ali Münir Gümüşbaykal, İl 
Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Ortahisar Kaymakamı Tolga 
Togan, Aile ve Çalışma Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Trabzon Başkonsolosu Zalihe 
Erden, gaziler ve aileleri katıldı.

KIBRIS GAZİLERİNE MİLLİ MÜCADELE
MADALYASI VE BERATI VERiLDi

ANİ ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

ldığımız bilgilere göre, 12 Haziran 2019 AÇarşamba günü rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırılan Ahmet Garip'in kalp 
krizi geçirdiği anlaşılması üzerine KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilmiş. 
Burada yapılan tetkikler sonucu ameliyat 
edilen Ahmet Garip'e sdent takıldığı ve 13 
Haziran 2019 Perşembe günü akşam 
saatlerine doğru ikinci bir kriz daha geçirdiği 
ve hayati fonksiyonlarının durduğu 
öğrenildi. Hastanede yapılan bütün 
müdahalelere rağmen hayata 
döndürülemeyen Ahmet Garip (54) hayatını 

kaybetti.  Esprili kişiliği ve güler yüzü ile 
tanınan ve ilçede çok sevilen Ahmet 
Garip'in ani ölümü Vakfıkebir'de derin bir 
üzüntü ile karşılandı.  Merhum Ahmet 
Garip'in cenazesi 14 Haziran 2019 Cuma 
günü Cuma namazına müteakip Vakfıkebir 
Merkez Yeni Camiinde mahşeri bir 
kalabalığın katılımı ile kılınan cenaze 
namazının ardından İshaklı Mahallesindeki 
aile kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Ahmet Garip'e Yüce Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

CELAL DEMİR YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Vakfıkebir İlçesi Küçükdere Mahallesinden ilçede esnaflık yapan Celal Demir(70), 
geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 

Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden, Merkez Eski Camii İmam 
Hatibi Osman Hacıahmetoğlu'nun babası Hacı Hafız Mehmet 
Hacıahmetoğlu (89), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2018-2019 eğitim öğretim yılını 
okullarında eğitim gören yaklaşık 4484 öğrenci ve 500 eğitim çalışanı ile 
huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Genel olarak ilçemiz 
genelinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda 
başarı ile gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü ile KKTC Trabzon Başkonsolosluğu işbirliğinde 
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Törenine katıldı.
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FATMANUR İLE UĞUR DÜNYA EVİNE GİRDİLER
V

akfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan ve renkli 
simalarından ilçede esnaflık yapan 
Büyükliman Aile Çay bahçesi sahibi Mustafa 

Uçar ve Sevgi Uçar'ın yurt dışında yaşayan oğulları 
Uğur ile Beşikdüzü ilçesinden Meral ve Erdoğan 
Kara'nın kızları Fatmanur mutlu beraberliklerini 
evlilikle noktalayarak dünya evine girdiler. Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem düğün törenine genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Fatmanur ile Uğur'a evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

ürkiye Atletizm TFederasyonu ile Trabzon 
Gençlik ve  Spor İl Müdürlüğü 
organizasyonundaki Trabzon 
Valiliği, Köprübaşı Kaymakam-
lığı ve Köprübaşı Belediyesi ile 
İstanbul Köprübaşı Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği iş birli-
ğinde düzenlenen Köprübaşı 
Dağ Koşusu Şampiyonası Yıl-
dızlar, Dünya Gençler, Büyük-
ler Avrupa Şampiyonası Milli 
Takım Seçmeleri Yarışması 
Trabzon'da gerçekleştirildi. 
Köprübaşı ilçesinde 
düzenlenen organizasyona 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
İl Jandarma Komutan Vekili 
Albay Arkın Eken,İl Emniyet 
Müdürü Orhan Çevik, İlçe 
Kaymakamı Uğur Tutkan, , 

Gençlik ve  Spor İl Müdürü 
Birdal Öztürk, sporcular ve 
ilgililer katıldı.Buradaki 
konuşmasında Trabzon'un 
kültür ve spor kenti olduğunu 
söyleyen Vali Ustaoğlu, 
“Türkiye genelinde 3 kez 
yapılan, Köprübaşı ilçemizde 
de 2'ncisi düzenlenen Atletizm 
Federasyonu Yıldızlar, Dünya 
Gençler, Büyükler Avrupa 
Şampiyonası Milli Takım 
Seçmelerinin ilimizde yapılma-
sından son derece mutluluk 
duymaktayız. Sporun ve 
sanatın her alanında kendini 
kanıtlamış bir şehirde yaşıyo-
ruz. Köprübaşı tabiatıyla, 
güzelliğiyle kendini gösteren bir 
ilçemiz. İlerleyen yıllarda 
şehrimizde gerçekleştirilen bu 

organizasyonu daha da 
büyütüp bir Avrupa 
Şampiyonası bir Dünya 
Şampiyonası yapabilecek güce 
sahibiz. Daha önceki yıllarda 
bu seçmelere katılıp başarı 
gösteren sporcularımız dünya 
şampiyonasında dereceler 
almışlardır. Bu da bizim için 
gurur verici bir tablodur. Böyle 
anlamlı bir organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Yarışmanın 
ardından Vali Ustaoğlu, U18 ve 
U20 erkek ve kız 
kategorisindeki yarışmada 
dereceye giren sporculara 
madalyalarını takdim etti. U20 
ve U18 büyükler kategorisinde 
yapılan seçmelere 300'ün 
üzerinde atlet katıldı.

MiLLi TAKIM SEÇMELERi
TRABZON'DA YAPILDI

ZORLUKLAR BiZi YILDIRAMAZ
Beşikdüzü Belediye Başkanı 

Ramis Uzun, büyük bir 
borç yükü altında devir aldığı 
Beşikdüzü Belediyesi'nde 
yaşadığı tüm zorluklara rağmen 
belediye hizmetlerini 
aksatmadan devam ettiriyor. 
Başkan Ramis Uzun, “Çok 
sayıda mahallemizde ve bazı 
yayla yollarında bakım ve 

onarım çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Yine 
ilçemizdeki tüm camilerimizin 
temizliklerini yaptırdık. Dere 
yataklarımızı temizlettik. 
Zorluklar bizi yıldıramaz. 
Yaşadığımız tüm sorunlara 
rağmen hizmetlerimizi 
aksatmadan yolumuza devam 
ediyoruz” dedi. 

EFELER, TRABZON'DAN DÖRTLÜ FİNALE
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor 
Salonu'nda ağırladığı Belçika'yı 3-1 mağlup ederek, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 
5. maçından da galibiyetle ayrıldı ve adını Trabzon'dan dörtlü finale yazdırdı.

rabzon Büyükşehir TBelediyesinin de katkı 
sunduğu organizasyonla, 
parkede Belçika ile karşılaşan 
Efeler, salonu hınca hınç 
dolduran Trabzonluların son 
düdüğe kadar süren büyük 
desteğini de arkasına alarak, 
rakibini 25-20, 23-25, 25-14, 
25-16'lık setlerle rahat geçti.  
Bu sonuçla 5 maçını da 
namağlup tamamlayan ay 
yıldızlılar, Riga'da Letonya Milli 
Takımı ile oynayacağı grubun 
son maçının ardından 21-22 
Haziran tarihlerinde 
Estonya'nın başkenti Tallinn'de 
düzenlenecek Dörtlü Final 
organizasyonunda mücadele 
etmeye hak kazandı.

Köprübaşı Dağ Koşusu Şampiyonası Yıldızlar, Dünya Gençler, Büyükler 
Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışması Trabzon'da Yapıldı.

Ani Ölümleri İle İlçemizi Yasa Boğan, Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü 

Mustafa Turupçu, İlçe Esnaflarından Ahmet Garip, Eski Cami İmam Hatip’i 

Emekli İmam Mehmet Hacıahmetoğlu, İlçe Esnaflarından Celal Demir’e 

Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz.

BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Merhum
Mustafa Turupçu

Merhum
Ahmet Garip

Merhum
Mehmet Hacıahmetoğlu

Merhum
Celal Demir

BAŞSAĞLIĞI
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KÜÇÜK YETENEKLERİN BÜYÜK ESERLERİ

akfıkebir Hikmet Kaan Vİmam-Hatip Ortaokulu 
yılsonu sergisinin açılışına İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Salih Birincioğlu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Beşikdüzü İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Mücahit Kerim 
İkibaş, okul aile birliği başkanı 
Turan Kurtoğlu, daire amirleri, 
okul müdürleri, çok sayıda veli 
katıldı. Okul Müdürü Ahmet 
Bulut, Vakfıkebir Hikmet Kaan 
İmam Hatip Ortaokulu olarak 
her alanda varız. Okulumuz 

mesleki, akademik, sportif 
faaliyetlerle birlikte sanatsal 
faaliyetleri de yürütmektedir 
dedi. Okul Müdürü Bulut 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Okulumuz Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Neslihan Ülkü İnce 
ve Teknoloji Tasarım öğretmeni 

Yıldız Bilgili Çıtlak'ın 
rehberliğinde öğrencilerimizin 
yaptığı çalışmalardan oluşan yıl 
sonusergimiz ziyaretçilerimizin 
büyük beğenisi toplamıştır. 
Sergimizde hüsnü hat, ebru, 
tezhip, vitray gibi Türk- İslam 
sanatları eserlerinin yanı sıra 

karakalem, guaj boya, taş 
boyama, çizgi çalışmaları yer 
aldı. Ayrıca tüketen değil üreten 
bir nesil yetiştirmek adına ve 
dinimizin israf etmeyin emri 
gereğince öğrencilerimizin ha-
zırladığı atık malzeme çalışma-
ları, müzik aleti tasarımları, 

ulaşım aracı tasarımları, enerji 
dönüşümü, denge, aydınlatma 
araçları, plastik bardaklardan 
kardan adam, mimari tasarım 
çalışmaları da yer aldı. Sergi-
mizde emeği geçen öğrencileri-
mize ve öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz dedi.”

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından, Halk Eğitimi 

Merkezi işbirliği ile Arapça 
okutabilecek uzman kişiler 
yetiştirmek amacıyla "Arapça 
Öğretici Eğitimi Kursu" adı 
altında planlanan Arapça kursu 
programının 1'inci yılını tamam-
layan din görevlilerine Tebrik 
Belgesi verildi. İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş tarafından Merkez 
Kur'an Kursunda verilen Arapça 
kursu, iki yıllık olarak planlandı. 
2018 yılı Eylül ayında başlayan 
kursun birinci yılı Haziran 2019 
yılı itibariyle sona erdi. Kursun 
ilk yılını başarı ile tamamlayan 

33 kişi-ye, Merkez Kur'an 
Kursunda düzenlenen 
merasimle Tebrik Belgesi 
verildi. Vaiz Ekrem Akbaş'a ise 
kursiyerler adına İmam Hatip 
Bahri Bayram çiçek takdim etti.
MÜFTÜ KÖKSAL: 
ANLAYANLAR, SÜREKLİ 
OKUYANLARDAN ÇIKMIŞTIR
Burada kısa bir konuşma yapan 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
zaman ayırarak kursa katılan 
din görevlilerini üstün 
gayretlerinden dolayı tebrik etti. 
Vakfıkebir'deki yoğun irşat 
programlarına ilave, Beşikdüzü 
Cezaevinde de haftada iki gün 

dini ahlaki program yapan Vaiz 
Ekrem Akbaş'a da Kur'an'ın 
anlaşılmasına müteveccih 
böyle bir programın hocalığını 
üstlenme fedakarlığı gösterme-
sinden ötürü teşekkür eden 
Müftü Köksal; "Kursun birinci 
yılını başarılı bir şekilde ta-
mamladınız. Vaizimiz Ekrem 
Hocamızı ve her birinizi başarılı 
çalışmalarınız ve üstün gayret-
lerinizden dolayı tebrik ediyo-
rum. Burada öğrendiklerinizi 
unutmamanız ve gelecek yılın 
programını da başarılı bir şekil-
de tamamlayabilmeniz için her 
gün mutlaka Arapça fıkıh 

metinleri okuyun ve anlamaya 
çalışın. Okumadan anlayamaz-
sınız. Anlayanlar, sürekli oku-
yanlar-dan çıkmıştır. Şimdiye 
kadar, okumayanlardan an-
layan çıkmadı. Sizler bu çalış-
manızla, aynı zamanda top-
lumda kifa-i bir ödevi de yerine 
getirmiş oluyorsunuz; yani bu 
toplumda bu işi hiç kimse yap-
mazsa bütün toplum sorumlu,o 
nedenle sizler bu sorumluluğu 

da üstlenmiş oldunuz. İlmin 
zekatı, öğrendiklerini başkala-
rına anlatmak, onlarla paylaş-
maktır. İlmi sarfetmekte cimri 
davranan adam ilimden nasip-
lenememiştir. Anne-babalar 
çocuklarının başarılarından 
dolayı nasıl iftihar ederse hoca 
da kendisinden ilim öğrenenle-
rin başarılarından dolayı iftihar 
eder. Onun için önemli bir 
göreviniz var. Zor bir iştir ama 

zorun karşılığında ona göre de 
mükafatı vardır." dedi. 2 yıllık 
olarak planlanan ve her yıl 
Eylül-Haziran ayları arasında 
haftada iki gün verilen "Arapça 
Öğretici Eğitimi Kursu"nun ilk 
yılı Sarf ilmi ağırlıklı geçerken, 
gelecek yıl programında ise 
Nahiv ilmi ağırlıklı olarak Avamil 
ve İzhar kitaplarının Kur'an-ı 
Kerim'den uygulamalı olarak 
okunması yer alıyor.

ARAPÇA ÖĞRETİCİ EĞİTİMİ KURSUNUN 1'İNCİ YILINI TAMAMLADILAR
Vakfıkebir'de açılan Arapça kursu programının 1'inci yılını tamamlayan din görevlilerine Tebrik Belgesi verildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan 
Kamiloğlu Kültür ve 

Sosyal Dayanışma Derneği'nin 
Vakfıkebir, Araklı, Yomra, 
Sürmene, Of, Çaykara, Düzköy 
ve Rize'de ikamet eden 
Kamiloğlu Ailesi'nin 
mensuplarının katılımı ile birlik 
beraberlik programında bir 
araya geldiler. Vakfıkebir Şube 
Başkanı Ersan Kayhan'ın ev 
sahipliğinde Darıca Altınboğa 
Restaurant'ta düzenlenen 
programda Kamiloğlu 
Sülalesi'nin yaklaşık 300 
mensubu hazır bulundu. Yemek 
duasını Vakfıkebir Tarlacık 
Mahallesi Aşağı Camii İmam 
Hatip'i Yahya Ocak tarafından 

yapıldı.  Vakfıkebir ve 
Akçaabatlı sülale 
mensuplarının yanı sıra 
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, 
Rize, Gümüşhane ve 
Trabzon'dan birçok ismin hazır 
bulunduğu programda birlik 
beraberlik mesajları verildi.
“BÖYLE BİR DERNEĞİN 
BAŞKANLIĞINI YAPMAKTAN 
ONUR VE GURUR 
DUYUYORUM”
Vakfıkebir Şube Başkanı Ersan 
Kayhan, birlik beraberlik 
programında yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: 
“Kamiloğlu kültür ve sosyal 
dayanışma derneği olarak 
düzenlediğimiz geleneksel birlik 
beraberlik programımıza 
uzaktan ve yakından katılıp 
bizleri onurlandıran saygıdeğer 
büyüklerim. Değerli gençler, 
han fendiler, beyefendiler 
basınımızın güzide temsilcileri 

değerli misafirleriniz hoş 
geldiniz sefalar getirdiniz. 
Huzur ve güven getirdiniz. 
Soframızı bereketlendirdiniz.  
ALLAH hepimizden ve 
hepinizden razı olsun. Değerli 
Kamiloğlu ailesi Kamiloğlu 
sülalesi Tarihi geçmişe dayalı 
olan Türkiye'nin dört bir yerinde 

Kamiloğlu, Kayhan, Aydın, 
Yılmaz, Kuka, Vural, İslamoğlu, 
Albayrak, Kâmil ve Korkmaz 
gibi değişik soy isimleriyle 
ikamet edip Vakfıkebir'den 
Çaykara'ya, Trabzon'dan 
Rize'ye, Edirne'den Karsa 
birbiriyle gönül köprüsü kuran 
yaşamının her anında salih 

amel işleyip etrafına hakkı ve 
sabrı öğütleyerek toplumun 
kanayan yaralarına merhem 
olmaya refah ve huzuruna 
köprü olmaya çalışan hayır ve 
hasenat işlerinde birbiriyle 
yarışan adil ve köklü bir 
sülaledir... ALLAHIN izni siz 
değerli aile bireylerimizin 
vesilesi ve desteğiyle çıktığımız 
bu sılahi rahim yolunda bu 
mübarek yolda bensiz cenaze 
olmaz bensiz düğün olmaz 
anlayışından biz olursak birlikte 
olursak her şey çok daha güzel 
ve bereketli olur anlayışıyla 
yürüyen etrafına hakkı ve sabrı 
öğütleyip toplumun her bir 
ferdini saygı sevgi ve hoşgörü 
ile kucaklayan hayır ve hasenat 
işlerinde bir biriyle yarışan 
böylesine asil ve köklü 
sülalenin bir ferdi olmaktan ve 
birlikte kurduğumuz 
derneğimizin başkanlığını 

yapmaktan onur ve gurur 
duyuyorum onur ve gurur 
duymada ALLAHIN izniyle 
devam edeceğim. Dernek 
olarak ihtiyaçlı ailelere gıda 
yardımı, ihtiyaçlı öğrencilere 
burs yardımı, askerdeki 
kardeşlerimize maddi manevi 
yardım, evlenen çiftlerimize 
maddi destek veriyoruz. Başta 
şehitlerimiz olmak üzere bütün 
ölmüşlerimize her yıl mevlit ve 
Kur'an okutuyoruz. Topluma ve 
insanlığa hizmet aşkıyla hayır 
ve hasenat işlerini çoğaltıp, 
birlik ve beraberlik içinde 
yaşayan, huzurlu bir yaşama 
örnek olan bir dernek 
oluşturduk.  El ele vererek 
saygı sevgi ve muhabbetle bir 
birimize sarılıp daha güzel 
yarınlara ışık tutacağız. Birlik 
ve beraberlik davetimize icabet 
eden tüm aile mensuplarımıza 
teşekkür ediyorum.” Dedi. 

KAMİLOĞLU SÜLALESİNİN BİRLİK BERABERLİK BULUŞMASI
Merkezi İstanbul'da bulunan Kamiloğlu Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Vakfıkebir Şubesi'nin organize ettiği ve Vakfıkebir, Araklı, Yomra, 
Sürmene, Of, Çaykara, Düzköy ve Rize'de ikamet eden Kamiloğlu Ailesi'nin mensuplarının katılımı ile birlik beraberlik buluşması gerçekleştirildi.



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(

KÜÇÜK YETENEKLERİN BÜYÜK ESERLERİ

YALIKÖY SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDIÖZEL ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET TÖRENİ

ANİ ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

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

> 5'de > 7'de

> 3'de

Vakfıkebir ilçesi esnaflarından Ali Garip'in oğlu, ilçenin sevilen, sayılan renkli 
simalarından biri olan Vakfıkebir'de esnaflık yapan Ahmet Garip (54) hayatını kaybetti.

Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam-Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Neslihan Ülkü 
İnce ve Teknoloji Tasarım öğretmeni Yıldız Bilgili Çıtlak'ın rehberliğinde öğrencilerin 
yaptığı çalışmalardan oluşan yılsonu sergisi ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılı 

Vakfıkebir İMKB 
Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
(METEM) de 
eğitimlerini 

tamamlayan Özel 
Eğitimdeki 12. 

Sınıf Öğrencilerine 
güzel bir 

mezuniyet töreni 
düzenlendi.> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Yalıköy 
Mahallesindeki karma serginin açılışı İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.


