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VAKFIKEBiR 
DEVLET HASTANESi'NE YENi PROJE

17.
yıl

BÜYÜKLİMAN POSTASI 17 YAŞINDA
05 Mart 2004' ten bu günlere tam 16 yıl önce yayın 
hayatına başlayan Büyükliman Postası Gazetesi, 
bölgemizin en güçlü, tarafsız,  sorumlu ve ilkeli 
haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar 
asla taviz vermeyen, bölgemizin gerçek sesi olan, 
yayın hayatına hiç ara vermeden devam eden 
Büyükliman Postası Gazetesi yayın hayatına siz 
değerli okuyucuları ile devam etmektedir. 17. 
yaşımıza  girmenin mutluluğunu yaşıyor ve hep 
birlikte nice mutlu yıllara diyoruz…

Vakfıkebir Atatürk Ortaoku-
lu'nun yenilenen salonun açı-

lışında konuşan Belediye Baş-
kanı Muhammet Balta, “Sağlık, 

eğitim, güvenlik devletin 
vermesi gereken görevlerdir 
ama; zaman zaman imkanlar 
yetmiyor, yetmeyebiliyor; bu 
yüzden velilerin okullarımıza 

sahip çıkması lazım” dedi. 

rabzon İl Sağlık TMüdürlüğü Personel 
Destek Hizmetleri Başkanı 
Dr. Erdem Şen, Trabzon İl 
Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık 
Hizmetleri Başkan Yardım-
cısı Dr. Efnan Erbölükbaşı, 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Aydın Kant ile 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
İdari ve Mali Hizmetler 
Müdürü Yahya Sağıroğlu, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı maka-
mında ziyaret ederek Vakfı-
kebir Devlet Hastanesine ait 
5 dönümlük arazi üzerinde 
yapılacak olan; yeni poliklinik 
girişi, modern otopark proje-
si, Vakfıkebir'e yapılması 
planlanan ikinci 112 Sağlık 
İstasyonu ve diğer sağlık 
yatırımları ile ilgili istişare-

lerde bulundular. Konu ile 
ilgili olarak bir açıklama 
yapan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“Vakfıkebir Devlet 
Hastanemiz, Büyükliman 
Yöremizde yaşayan yüzlerce 
hastamıza şifa kapısı oluyor. 
Hastanemizin ihtiyaca cevap 
verebilmesi amacıyla hem 
fiziki olarak yeni yatırımlar 
yapılıyor hem de yeni doktor 
ve sağlık personelleri ile 
güçleniyor. Bugün hastane-
mize yapılacak olan poliklinik 
girişi ve modern otopark 
projesinin ayrıntılarını ince-
ledik. Yine ilçemize ikinci bir 
112 Sağlık İstasyonu yapıl-
ması planlanıyor bu yatırımı 
ve diğer sağlık yatırımları ile 
ilgili görüş alış verişinde 
bulunduk” diye konuştu. 

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ait 5 dönüm-
lük arazi üzerinde yeni poliklinik girişi ve 
modern otopark projesi yapılacak. 

> Sadık Aydın > Ahmet Kamburoğlu 3'de

Trabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksek Okulu 'Etkinlik 
Kulübü'nün düzenlediği 
girişimcilik günleri 
etkinliğine CEMSAN ve 
Büyükliman Postası 
Gazetesi damga vurdu. > Sadık Aydın 6'da
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“16 YIL BİTTİ”

V
akfıkebir MTAL ve Uygulama 
Oteli Fuaye Salonu'ndaki 
kahvaltıya Okul Müdürü 

Mehmet Kahveci, Okul- Aile Birliği 
Başkanı Yılmaz Ayerdem, 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü ve Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu, 
Büyükliman Postası Gazetesi Haber 
Müdürü Sadık Aydın, Vakfıkebir 
Belediyesi Basın Danışmanı ve Taka 
Gazetesi Büyükliman Bölge 
Sorumlusu Tuncay 
Hacıfettahoğlu,Vakfıkebir 
Gazete.com Editörü Mehmet Bülent 
Alp ve Büyüklimanexpress. com 
Editörü Ziya Fidaye katıldılar.  
Samimi bir ortamda geçen kahvaltı 
sonrası basın mensuplarının 
sorularını cevaplayan Okul- Aile 
Birliği Başkanı Yılmaz Ayerdem, 
gerek uygulama otelinde, gerek 
pansiyonlarda, gerekse mutfak 

atölyelerinde son yapılan değişiklik 
ve tadilatlar hakkında bilgi verdi.   
Yerleşkenin ısıtılmasında yılda 220 
ton kömür kullandıklarının altını 
çizen Ayerdem, “Güneş enerjisi 
sitemine geçerek devlete yılda 
yaklaşık 100 Bin TL tasarruf 
sağladık. Ayrıca 4 olan mutfak 
atölyesi sayımızı bir mutfak daha 
ekleyerek 5'e çıkardık. 

Mutfaklarımızda pişen yemeklerde 
en kaliteli ürünleri kullanmaya 
özellikle dikkat ediyoruz. Otelin bazı 
bölümlerinde yapılan tadilatların 
yanı sıra yeni bir konferans salonu 
daha yaptık. 150 öğrencimizin 
kaldığı pansiyonlar başta olmak 
üzere 120 yatak kapasitesine sahip 
otelimizin yatak, baza ve banyolarını 
yenileyerek daha modern hale 

getirdik. 570 adet masaların 
örtülerini değiştirdik ve açık kahvaltı 
büfesi oluşturduk ve açık kahvaltı 
büfemizi 40 çeşit menüyle 7/ 24 saat 
halka açık hale getirdik” dedi.  Otelin 
geçen yıl % 5 olan doluluk 
kapasitesini, müşteri memnuniyetini 
artırarak bu yıl % 60'a çıkardıklarına 
vurgu yapan Ayerdem, “Nisan- 
Kasım 2020 tarihleri arası yapılan 
tur rezervasyonları ile tüm 
odalarımız doldu.  Vakfıkebir'e 
hizmet için yaptığımız çalışmalarda 
desteklerini bizlerden esirgemeyen 
ve her zaman yanımızda olan 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Sayın Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Sayın 
Muhammet Balta'ya okul 
yönetimimiz, öğretmenlerimiz ve 
çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve 
velilerimiz adına teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

05 Mart 2004 yılında Büyükliman Postası 
Gazetemizin ilk sayısını çıkartmaya 
başlamıştık…
Bir yıl daha geride kalarak 16. Yılımızı 
doldurmanın sevincini yaşıyoruz…
Kocaman 16 yıl…
Zaman o kadar bir akıp gidiyor ki, hiçbir 
şeyin farkında bile olmuyorsunuz…
1998 yılında lise bitti ve çalışma hayatıma 
başladım…
2004 yılında gazeteyi kurdum ve Allah'ın 
izniyle de devam ediyoruz…
Okul yıllarımda, gazeteci olacağım diye hiç 
aklımın ucundan bile geçmedi ama hayatın 
bizleri getirdiği noktadayız…
Belki birileri keşke olmasaydı diyordur…
O birilerinin bal teline basınca, böyle 
düşünmeleri çok ama çok normal…
Haklının yanında, haksızın karşısında 
olmayı bildik…
Doğru, düzgün, tarafsız ve yalansız haber 
anlayışımızı hiç bozmadık…
Rahmetli babamdan ne öğrenmişsem, onu 
uygulamaya çalışıyoruz…
Arkamızda bir dağ babamız vardı, onu da 
14 Nisan 2017'de kaybettik. O dağ gidince 
yalnız kaldık, şikayetçi değiliz ama 
üzgünüz…
Bizler, siz değerli okuyucularımıza hizmet 
vermeye devam edeceğiz…
Öyle bir zamandayız ki, her şey zarar 
ediyor. Destek olmadan yaşamak çok 
zorlaştı. Bizler kimseden haber anlamında 
tek kuruş istemedik ama yeri geldi paralı 
haber yapıyorsunuz bile dendi…
Aslında bizler yanlış yapıyoruz. Her haber 
bir reklamdır. O haberin ücretini alacağız, 
bizler daha iyi olacağız…
Kimse o zaman arkamızdan konuşmazdı, 
değil mi?
Bizler bu bağlamda hizmet vermeye, 
çizgimizi bozmadan bu yolda yürümeye 
devam ediyoruz…
Eksiğe eksik, iyi'ye iyi yazmasını da 
biliyoruz…
16. yılımız böylelikle bitti ve 17. Yılımızdan 
gün almaya başladık…
*********************
Bu hafta Trabzon'u hüzün kapladı…
Milletçe ve mahşeri bir kalabalık ile 
şehidimizi son yolculuğuna uğurladık…
Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin İdlib 
kentinde Piyade Uzman Çavuş Kadir 
Tuncer şehit oldu...
Sözün bittiği yerdeyiz, üzüldük, yıkıldık…
Şehidimize Allah'tan Rahmet, kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
diliyorum…
*********************
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne yeni 
proje…
Birkaç yıl önce Hastanemizin arkasında 
bulunan arsayı, hastane bünyesine 
katılmıştı…
Şimdi orada yeni bir proje başlıyor…
Yeni poliklinik girişi, modern otopark 
projesi, Vakfıkebir'e yapılması planlanan 2. 
112 Sağlık İstasyonu…
Büyükliman Havzasına ve Eynesil, 
Görele'ye de hizmet vermeye devam 
ediyor…
Bu proje ile beraber 2. 112 İstasyonu da 
Vakfıkebir'e kazandırılacak…
**********************
O sene bu sene diyerekten, Türkiye 
Kupamızı ve Şampiyonluğumuzu ilan 
etmemize az kaldı…
Daha önce Türkiye Kupamızı inşallah 
alacağız…
Fenerbahçe'yi kendi sahamızda bu hafta 
2-1 mağlup ettik ve yolumuzda ilerlemeye 
devam ediyoruz…
Bu yolda dik yürüyerek, 
kupalar bizim olacak…
İnşallah…

VAKFIKEBiR BASINIYLA BULUŞTULAR

V
akfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi Şadırvan önünde 
yapılan basın açıklamasında, 

27 şubat tarihinde Suriye'nin idlib 
kentinde gerçekleşen menfur 
saldırıda şehit olan askerlerimize 
Cenab-ı Allah'tan rahmet, 
yakınlarına sabır ve yaralı 
askerlerimize acil şifalar dileyen 
Başkan Çiçek;  “ Acımız büyüktür. 
Bu sebeple Cenab-ı Allah'tan tüm 
milletimize sabr-ı cemil niyaz 
ediyoruz.Halkları kardeş olan, ortak 
inanç, kültür ve tarihe sahip yüzlerce 

yıl ayni devletin vatandaşı olarak 
yasayan iki komşu ülkenin, 
emperyalist güçlerin etkisi ile karsı 
karşıya gelmesi kabul edilebilir 
degildir. Irkçı emperyalist dış güçler, 
bölgedeki komsu müslüman ülkeleri 
planları doğrultusunda bu günkü 
haline getiren, Suriye'deki terör 
unsurlarını eğiten, ağır silah ve 
teçhizat sağlayan, bizi orada 
operasyon yapmak zorunda bırakan 
unsurlara karşı gerekli tedbirleri 
almak mecburiyetindeyiz. İdlib'de 
insanlığın onurunu muhafaza için 

bulunan kahraman ordumuza 
emperyalistler ve Esad tarafından 
yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz. 
Bu saldırılara karşı Türk silahlı 
kuvvetlerimiz gereken cevabı 
vermiştir, vermeye devam edecektir.  
Memleketimiz ve milletimiz 
şehitlerimizin hüznünü yaşarken bir 
ve beraber olduk.  83 milyon olarak 
her daim ordumuzun yanında 
durduk. Erbakan hocamızın da 
dediği gibi bir damla Mehmetçik 
kanını bütün Amerikan bütçesine 
değişmeyiz. Biz şehitliği şeref bilen 

bir milletiz. Bizim için ya şehitlik 
vardır, yada gazilik. “Bayraklari 
bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak, uğrunda ölen varsa 
vatandır”.  diyen bir ecdadın 
temsilcileriyiz.  “Allah yolunda 
öldürülenleri sakın ölüler sanmayın; 
bilakis onlar diridirler”(ali-İmran 169) 
ayeti kelimesine sahip bir dinin 
temsilcileriyiz. Konunun çözümünde 
baştaD-8 teşkilatı olmak üzere ilgili 
bütün uluslararası kurum ve 
kuruluşların harekete geçirilmesi, 
İslam birliğinin tesis edilmesi için 
gerekli tüm çalışmaların yapılmasını 
temenni ediyoruz. Yüce Allah'tan 
devletimize, idarecilerimize Türk 
silahlı kuvvetlerimize, kahraman 
Mehmetçiğimize yardım diliyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur” 
dedi.  Basın Açıklamasına Çarşı 
Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, 
yönetim kurulu üyeleri ve bazı 
vatandaşlar da destek verdiler. 
Basın açıklaması sırasında Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir Kadın 
Kolları tarafından Necmettin 
Erbakan'ın ölüm yıldönümü nede-
niyle vatandaşlara helva dağıtıldı. 
Helva dağıtımı sırasında 4 vatandaş 
da gönüllü olarak kayıt formunu 
doldurarak partiye üye oldular. 

ÇİÇEK: “BİZ ŞEHİTLİĞİ ŞEREF BİLEN BİR MİLLETİZ”

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Hacıköy Mahallesi Sahil 
Camii'nde, yaz tatili 

döneminde camide açılan Yaz 
Kur'an Kursuna katılan öğrencilerle 
hafta sonu etkinliği düzenlendi. Kız 

ve erkek öğrencilerle ayrı ayrı 
zamanlarda düzenlenen etkinlikte, 
farklı okullarda eğitim öğretim gören 
öğrenciler, hafta sonunda 
arkadaşları ve hocalarıyla bir arada 
olmanın ve hoşça vakit geçirmenin 

keyfini yaşadılar. 
Hacıköy Mahallesi 
Sahil Camii İmam 
Hatibi Ahmet Elbir 
ve Müezzin 
Kayyım Osman 
Haliloğlu'nun erkek 
öğrencileri, Geçici 
Kur'an Kursu 
Öğreticisi Nagihan 
Bahadır'ın ise kız 
öğrencileri bir 
araya getirdiği 

hafta sonu 
etkinliğine İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Köksal da katıldı. 
Müftü Köksal, 
öğrencilerle tek tek ilgilendi, eğitim 
öğretim durumlarını sordu, öğüt ve 
nasihatlerde bulundu, zaman zaman 
da espriler yaparak güldürdü. Yaz 
Kur'an Kursuna gelen öğrencilerin 
asla ihmal edilmemesi ve onlarla 
sürekli iletişim halinde olunması 
gerektiğini belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, öğrencilerin yazın 
camiye gelmekle elde ettikleri 
kazanımların muhafazası, cami ve 
cemaat alışkanlıklarının 
pekiştirilmesi ve özellikle yaz 
kurslarında ezberledikleri sure ve 

duaların unutulmaması açısından 
hafta sonu buluşmalarının ayda en 
az bir defa olmak şartıyla periyodik 
olarak devam ettirilmesini 
önemsediklerini ve bu uygulamanın 
oldukça faydalı olacağını ifade etti. 
Hacıköy Mahallesi Muhtarı 
Abdulkadir Bizel ve İlçe Müftülüğü 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Mustafa Şengül'ün de katıldığı 
programda daha sonra öğrenciler, 
arkadaşları ve hocalarıyla birlikte 
hoşça vakit geçirdiler. Etkinlikte 
öğrencilere çay, çerez ve çeşitli 
yiyecekler ikram edildi.

HAFTA SONU BULUŞMASI
YAZ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİYLE



Büyükliman
Postası 3 06.03.2020GÜNDEM

aşkan Balta ilk olarak BDemirci Mahallesi Sağlık 
Ocağı'ndaki sandık bölgesini 
ziyaret ederek sandık görevlileri 
ve muhtar adaylarıyla bir araya 
geldi. Ardından Küçükdere 
Mahallesi'ndeki İmam- Hatip 
Ortaokulu'ndaki sandık 
bölgesine geçen Başkan Balta 
muhtar adaylarına başarılar 
diledi ve kazanan adaya 
yardımcı olunması gerektiğini 
ifade etti.  Başkan Balta'nın 
ziyaretine AK Parti Belediye 

Meclis üyesi Şerafettin Furuncu, 
İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi 
Okan Bilgin ve Hacıköy 
Mahallesi Muhtarı Abdulkadir 
Bizel de eşlik ettiler. 
SEÇİM NEDEN YAPILDI?
Bilindiği üzere Trabzon'un,
12 Kasım 2012 yılında yapılan 
düzenlemelerle Büyükşehir 
statüsüne kavuşmasının 
ardından Vakfıkebir İlçesi'ne 
bağlı Yalıköy Belde Belediye'si 
kapatılıp, Vakfıkebir 
Belediyesi'ne devredilince 

4 mahalle birleştirilerek Yalıköy 
Mahallesi olmuş; Yalıköy, 
Çelebi, Küçükdere ve Demirci 
mahalleleri 2014 Mahalli 
seçimlerinde Yalıköy Mahallesi 
çatısı altında seçime katılmıştı.  
2014 Mahalli İdareler 
seçimlerine 4 mahalle; Yalıköy 
Mahallesi, Celebi Mahallesi, 
Küçükdere Mahallesi ve Demirci 
Mahalleleri birleştirilerek tek 
mahalle (Yalıköy Mahallesi) 
çatısı atında seçimlere katılmış; 
daha sonra Trabzon Valiliği'nin 

22.05.2019 tarih ve 8153 sayılı 
yeni mahalleler oluşturma kararı 
ile Küçükdere ve Demirci 
mahallelerinde 01 Mart 2020 
günü Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti 
Üyeliği seçimlerine karar 
verilmişti. Böylece Vakfıkebir 
İlçesi'nin 44 olan mahalle sayısı 
da 46'ya yükseldi.  Başkan 
Balta ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada, “Geniş katılımlı ve 
demokratik bir seçim yaşan-
dığına şahit oldum. Sonuçta iki 
güzel çalışma arkadaşına daha 

kavuştuğum için mutluyum. 
Mahallelerimize, ilçemize, 
ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. 
Kardeşlik duyguları içinde, birlik 
ve beraberlik içinde çalışacağı-
mıza inancım sonsuzdur. San-
dık başına gelerek demokratik 
haklarını kullanan vatandaşları-
mıza ve sandık başlarında öz 
veriyle görev yapan arkadaş-
larımıza ve güvenlik güçlerimize 
teşekkür ediyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun” dedi.  San-
dıkların açılmasının ardından, 

4 adayın yarıştığı Demirci 
Mahallesi'nde 306 geçerli oyun 
121'ini alan Mustafa Furuncu 
Demirci Mahallesi Muhtarı 
seçilirken diğer adaylardan 
Orhan Şahin 92, Aydın Furuncu 
82 ve Muzaffer Furuncu ise 
11 oy aldılar. İki adayın yarıştığı 
Küçükdere Mahallesi'nde de 
440 geçerli oyun 242'sini alan 
Emekli İmam- Hatip Mustafa 
Öztürk Küçükdere Mahallesi 
Muhtarı seçilirken, Gökhan 
Berber ise 198 oy aldı. 

VAKFIKEBiR'E iKi MAHALLE DAHA EKLENDi
Pazar gün saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri sürerken Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta,  Demirci 
ve Küçükdere Mahallelerindeki sandık bölgelerini ziyaret ederek muhtar adaylarına ve vatandaşlara başarılar diledi. 

Açılış sırasında Okul Müdürü 
Çetin Zaim, Belediye 

Başkanımıza eğitim- öğretime 
yaptığı katkılardan dolayı 
kendilerine huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Var olsunlar, 
sağ olsunlar. Bu hizmetlerin 
devamını diliyor, saygılar 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
Tabanı ve seyirci trübünleri 
tamamen belediye kaynakları 
tarafından yenilenen Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulu çok amaçlı 
salonunun açılışında bir konuşma 
yapan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, zaman 
zaman duygulu anlar yaşadı. 
Başkan Balta konuşmasında, 
“Anlamlı bir iş için burdayız. İnsan 
duygulanıyor gerçekten. Bu 
salonda, bu sahnede, gece 
düzenlemiş ve horon oynamış bir 
kişi olarak ve belediye başkanı 
olarak bu salonda bulunuyorum. 
Lise yıllarımda ilçemizde çok 
amaçlı salon sadece burasıydı. 
Dolayısıyla yıl sonu etkinliklerimizi 
bu salonda gerçeklerleştiriyorduk. 

Hatta vatandaşlarımız da yazın 
düğün slonu olarak burayı 
kullanıyorlardı. Aynı zamanda 
topluma hizmet eden bir salondu 
burası. Bu tür salonlarımızın 
okullarımızda olması çok 
önemliydi. Bu gün ailelerimiz 
sadece moda odaklanmış, iyi bir 
isme odaklanmış ama 
çocuklarımızın sanatsal ve sportif 
alanda faaliyet göstermelerini  el 
ele desteklemelerini çok arzu 
ediyoruz. Gerçekten göz bebeği 
bir okulumuz. Okulumuz çok 
büyük ve ciddi ihtiyaçları oluyor. 
Ahmet Altın Bey de burada. Şu 
anda öğretmenevi müdürü ama 
buraya Yalıköy'den geldiğinde 
yakamızı hiç bırakmadı. O zaman 
İl Genel Meclisi Üyesi idik” dedi. 
“BU GÜN ÇOCUKLARIMIZ 
MODERN ORTAMLARDA 
EĞİTİM- ÖĞRETİM 
GÖRÜYORLAR”
Balta: “Sayın Valimiz rahmetli 
Recep Kızılcık'ı burada anmadan 
geçemeyeceğim. İnsanları anmak 
lazım, hatırlamak lazım. Rahmetli 

Recep Kızılcık Valimiz silah 
ruhsatı verirken bağışları 
merkezde topluyordu. Kendilerine 
çıktım ve dedim ki; 'Sayın Valim, 
biliyorum hassasiyetinizi, bu 
parayla bir okul yapacaksınız ama 
benim ilçemde böyle bir okul var. 
Müsaade ederseniz, 
Vakfıkebir'den gelecek silah 
ruhsatlarının bağışlarını sizlerin 
tensipleriyle beraber bu okulu 
yaptırmak istiyoruz' diyerek 
O'ndan özel izin almıştım ve bir 
çok ihtiyacı gidermiştik. Boya 
konusunda da çok çetin 
mücadelelerimiz olmuştu. Bu okul 
için çok ciddi mücadele verilmiş. 
Herkesin emeği var. Emeği 
geçenlere şahsım adına, ilçemiz 
adına, çocuklarımız adına çok 
teşekkür ediyorum. Elbet de fiziki 
imkanlar önemli. Geçmişe, bizim 
dönemimize dönüp baktığımızda 
fiziki imkanlar çok kısıtlı idi. 
Okullarımızda sınıflarımızı biz 
temizlerdik, sobamızı biz yakardık, 
odunumuzu biz okula taşırdık. Üç 
kilometre yoldan yürüyüp gelirdik. 

Geçen bir kar yağdı, okullar tatil 
yapıldı. Benim zamanımda belden 
aşağı kar yağmıştı ve bu karda 
okula gittiğimi çok iyi hatırlıyorum. 
Tatil diye bir kavram yoktu ve zor 
şartlarda okul hayatını sürdürdük. 
Bu gün çocuklarımız çok daha 
modern ortamlarda eğitim- öğretim 
hayatlarını sürdürüyorlar” şeklinde 
konuştu. 
“ÇOCUKLARIMIZ GÜZEL 
GÜNLERDE KULLANSINLAR”
Başkan Balta konuşmasının sn 
bölümünde ise, “Buradan 
istediğimiz şu: Velilerimizin biraz 
daha duyarlı olması. Sağlık, 
eğitim, güvenlik devletin vermesi 
gereken görevlerdir ama; zaman 
zaman imkanlar yetmiyor, 
yetmeyebiliyor. Velilerimizden 
istediğimiz, okul- aile birliğimizin 
ve başkanlarımızın arzu ettiği, 
velilerin okula destek olması. 
Destek olunduğunda bazı 
ihtiyaçlar karşılanabilir. 
Yapacağınız katkı, sigara içen bir 
insanın aylık sigara parası bile 
değil. Okul- aile birliği yasal olarak 
bunu talep edemiyorlar ama bir 
veli olarak, bir belediye başkanı 
olarak bunu rahatlıkla talep 
edebilirim. Okullarımıza sahip 
çıksınlar. Elbet de sahip 
çıkıyorsunuz, bizler de sahip 
çıkıyoruz ama; yöneticilerimiz 
daha iyi şartlarda çocuklarımızın 
eğitim- öğretim alması ve diğer 
faaaliyetler için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Bizler de onlara destek 
olmak durumundayız. Emeği 
geçenlere, belediye 
personelimize, burayı yapan 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Onlardan Allah razı olsun. 
Çocuklarımız da güzel günlerde 
kullansınlar”dedi. 

BAŞKAN BALTA, OKUDUĞU OKULUN SALONUNU YENİLEDİ
àİlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın gün içerisinde 

belirlenmiş başka bir programı nedeniyle 
katılamadığı ziyaretler, İlçe Müftülüğü Şefi Refik 
Altuntaş tarafından İlçe Müftülüğü Engelli 
Koordinatörü İmam Hatip Nurettin Karaca, imam 

hatipler Davut Ertürk ve Mithat Güdü ile birlikte 
gerçekleştirildi. Vakfıkebir İlçe Müftülüğünü temsilen 
gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçeye bağlı Caferli 
Mahallesi'nde ikamet eden 34 yaşındaki zihinsel 
engelli Vesile Pank ve 60 yaşındaki zihinsel engelli 
baba Ali Pank ile aynı mahallede ikamet eden 81 
yaşındaki zihinsel engelli İhsan Pank ve 87 
yaşındaki yaşlı vatandaş Ayşe Tosun ziyaret edildi. 
Ziyaretçi grubu ziyaretlerinde engelli, hasta ve yaşlı 
vatandaşların ve birlikte oturdukları aile bireylerinin 
hâl ve hatırlarını sordu, kendileriyle bir süre sohbet 
etti ve engelli vatandaşların engel durumları ve 
yaşam şartları ile ilgili bilgi aldı. Ailelere İlçe Müftüsü 
Köksal'ın da selamını ileten ziyaretçiler, hastalara 
şifa, ailelerine sabır, metanet ve kolaylık 
temennisinde bulundu, sağlık ve afiyet diledi. İlçe 
müftülüğünce, merkez ve mahallelerde yaşayan 
engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik, 
program dahilinde sürdüren ziyaretlerin yanısıra, 
müftülük bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu'nda görevli personel ve din 
görevlilerince de, hastanede yatan hastalar ve 
yakınları belli aralıklarla ziyaret ediliyor.

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN
ENGELLi

VATANDAŞLARA ZiYARET



Büyükliman
Postası İLAN - HABER4 06.03.2020

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 84 Ada, 5 Parsel, KEMALİYE Mahalle/Köy, Üçüncü kat 3 
nolu bağımsız bölüm  Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Belediye imar planı 
içerisindedir . Şehir merkezindedir. Ulaşım sorunu yoktur. Parsel üzerinde bodrum, zemin, 5 normal kat 
ve çatı katından oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının projesinde asansör bulunsa da 
yerinde yapılmadığı , dışı boyalı merkezi sistem kaloriferli olduğu görülmüştür. Daire bilirkişi raporuna 
göre yaklaşık 185m²'lik alana sahip 5 oda, mutfak , wc , banyo ve 3 adet balkondan ibarettir. Mesken 
olarak kullanılmaktadır.
Adresi  : Kemaliye Mahalllesi Sağlam Sokak No:1 D:1  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 177,73 m2  
Arsa Payı : 40/300
İmar Durumu : Var   , İnşaat tarzı Parsel TİCK , E=2,60, Y en çok:32,50mt, 10 kat yapı adasında 
bulunmakta , parselin doğusunda Yeni tonya yoluna cepheli olduğu görülmüştür.
Kıymeti  : 375.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Eklenti olarak odunluk vardır.
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 84 Ada, 5 Parsel, KEMALİYE Mahalle/Köy, Birinci kat 1 
nolu bağımsız bölüm  Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Belediye imar planı 
içerisindedir . Şehir merkezindedir. Ulaşım sorunu yoktur. Parsel üzerinde bodrum, zemin, 5 normal kat 
ve çatı katından oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının projesinde asansör bulunsa da 
yerinde yapılmadığı , dışı boyalı merkezi sistem kaloriferli olduğu görülmüştür. Daire bilirkişi raporuna 
göre yaklaşık 185m²'lik alana sahip 5 oda, mutfak , wc , banyo ve 3 adet balkondan ibarettir. Mesken 
olarak kullanılmaktadır.
Adresi  : Kemaliye Mahalllesi Sağlam Sokak No:1 D:1  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 177,73 m2  
Arsa Payı : 40/300
İmar Durumu : Var   , İnşaat tarzı Parsel TİCK , E=2,60, Y en çok:32,50mt, 10 kat yapı adasında 
bulunmakta , parselin doğusunda Yeni tonya yoluna cepheli olduğu görülmüştür.
Kıymeti  : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Eklenti olarak odunluk vardır.
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 128 Ada, 16 Parsel, DÜZLÜK Mahalle/Köy, Kabadağ 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Muhammet bedel satışa konu 1/3 
hisse bedelidir. Taşınmazın 1/3 hissesi  satılacaktır. Parselde hakim olarak fındık yetiştirilmektedir. 
%20-25 meyillidir. Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Vakfıkebir ilçe merkezine 6 km 
mesafededir. Konut yapımına uygundur.
Adresi  : Düzlük Mahallesi Kabadağ Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 3.355,19 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 35.341,33 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 101 Ada, 45 Parsel, DÜZLÜK Mahalle/Köy, Nişakoz 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Muhammet bedel satışa konu 1/3 
hisse bedelidir. Taşınmazın 1/3 hissesi  satılacaktır. Parselde hakim olarak fındık yetiştirilmektedir. 
%25-30 meyillidir. Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Vakfıkebir ilçe merkezine 5 km 
mesafededir. Konut yapımına uygundur.
Adresi  : Düzlük Mahallesi Nişakoz Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 3.017,91 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 35.007,75 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 101 Ada, 26 Parsel, DÜZLÜK Mahalle/Köy, Nişakoz 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Muhammet bedel satışa konu 1/3 
hisse bedelidir. Taşınmazın 1/3 hissesi  satılacaktır. Parselde hakim olarak fındık yetiştirilmektedir. 
%25-30 meyillidir. Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Vakfıkebir ilçe merkezine 5 km 
mesafededir. Konut yapımına uygundur.
Adresi  : Düzlük Mahallesi Nişakoz Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.244,32 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti   14.434,11 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 128 Ada, 19 Parsel, DÜZLÜK Mahalle/Köy, Kabadağ 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Muhammet bedel satışa konu 1/3 
hisse bedelidir. Taşınmazın 1/3 hissesi  satılacaktır. Parselde hakim olarak fındık yetiştirilmektedir. 
%20-25 meyillidir. Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Vakfıkebir ilçe merkezine 6 km 
mesafededir. Konut yapımına uygundur.
Adresi  : Düzlük Mahallesi Kabadağ Mevkii  Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 707,31 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 7.450,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 128 Ada, 33 Parsel, DÜZLÜK Mahalle/Köy, Kabadağ 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda çalılık olarak kayıtlıdır. Muhammet bedel satışa konu 1/3 hisse 
bedelidir. Taşınmazın 1/3 hissesi satılacaktır. Parselde hakim olarak çalılık ve ağaçlık mevcuttur. . 
%30-35 meyillidir. Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Vakfıkebir ilçe merkezine 6 km 
mesafededir.
Adresi  : Düzlük Mahallesi Kabadağ Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 418,61 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 3.069,81 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve 
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/371 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
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em meslekleri tanımak Hhem de kimlerin çalıştı-
ğını görmek ve sağlık Aile 
Sağlığı Merkezindeki hizmet-
lerden nasıl yararlanılacağını 
öğrenmek amacıyla gerçek-
leştirilen gezide sağlık merke-
zinin bölümlerini yakından 

görme imkânı bulan öğrenci-
ler, anlatılan bilgileri dikkatle 
dinlediler ve sağlıklı olmak için 
neler yapmaları gerektiği 
konusunda soru sordular. 
Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer 
Kamiloğlu hijyen, beslenme, 

sağlığımızı nasıl korumamız 
gerektiği ve hastalanınca 
doktora başvurmanın önemi 
ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. 
Ayrıca çalışanlar mesleklerini 
tercih sebeplerini ve bu mesle-
ğin kolay ve zor yönlerini 
anlattılar. Ardında eczaneye 

giden öğrenciler reçete ve ilaç 
alma basamakları konusunda 
Eczacı Korkut Kamiloğlu'ndan 
bilgi edindiler. Öğrenciler 
gezinin sonunda doktorluk ve 
eczacılık mesleği hakkında 
bilgi edinerek güzel ve farklı 
bir deneyim yaşadılar.

ÖĞRENCİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ VE
 ECZANE ZiYARETi Y

aklaşık beş yıldan beri 
Trabzon Tapu ve 
Kadastro 9. Bölge 

Müdür yardımcısı olarak gö-
revlen yapan İrfan Hacıme-
mişoğlu bakanlık oluruyla böl-
ge müdürü olarak görevlen-
dirildi. Vakfıkebirli hemşehrimiz 
Hacımemişoğlu, 9. Tapu Ka-
dastro Müdürü Adnan 
Cevher'in Bursa Bölge 
Müdürlüğüne atanmasından 
sonra Trabzon Tapu ve Ka-
dastro 9. Bölge Müdürlüğüne 
bakanlık onayı ile görevlendirildi. Görevlendirme daha sonra 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanması yapılacak. 
Hacımemişoğlu Kimdir?
1962 Vakfıkebir Körez Mahallesi doğumlu olan 
Hacımemişoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 1991-2002 yılları 
arası Trabzon Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi, 2002-
2005 yılları arası Erzurum/ Tortum Kadastro Müdürü, 2005-
2007 yılları arası Trabzon Kadastro Müdür Yardımcısı, 2007-
2014 yılları arası Trabzon Kadastro Müdürlüğü yaptıktan 
sonra 2014 yılından bu güne kadar Trabzon Tapu ve 
Kadastro 9. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerini icra ederken 
25 Şubat 2020 günü bakanlık oluruyla bölge müdürü olarak 
görevlendirilen Hacımemişoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. 

HACIMEMİŞOĞLU,

BÖLGE MÜDÜRÜ OLDU



Büyükliman
Postası 5 06.03.2020İLAN

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2019/266 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1144056

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon, Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi, 278 Ada, 62 Parsel,  Bük Köprü Mevkii, 
5.nci kat 4 nolu bağımsız bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Şehir 
merkezinde çarşı pazara yakındır. Parsel üzerinde bodrum, zemin, 5 normal kat ve çatı katından 
oluşan betonarme bina bulunmaktadır. Binanın dış cephesi çatı katın bulunduğu kısma kadar yapılı, 
çatı katının olduğu kısım sıvasız halde bulunmaktadır. Çatısı bulunmaktadır. Yapının tapu tescil 
projesinde her ne kadar asansör ve yangın merdiveni gözükse de yerinde yoktur. Kaloriferlidir. Bilirkişi 
raporuna göre taşınmaz 120m²'lik alana sahip 4 oda, mutfak, banyo wc ve 1 adet balkondan ibarettir.
Adresi  : Kemaliye Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad No:29 D:4 Vakfıkebir 
Yüzölçümü : 130,56 m2  
Arsa Payı : 2/21
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Ticaret+konut ve bitişik nizam 6 kat yapılaşmaya uygun, güney 
kısmında imar yoluna ve doğusunda 34mt'lik Vakfıkebir Tonya yoluna cephedir.
Kıymeti  : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/266 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2019/281 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1145050

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon, Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi 621 Ada, 2 Parsel,  Ev Bahçesi Mevkii, 5.nci 
kat 9 nolu bağımsız bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Çarşı, pazar 
yerlerine yakındır. Belediye hizmetlerinden faydalanır. Parsel üzerinde bodrum, zemin ve 5 normal 
kattan oluşan betonarme bina bulunmaktadır. Binanın dış cephesi boyalı çatısı bulunmaktadır. Bina 
kaloriferli olup asansörsüzdür. Bilirkişi raporuna göre daire 170m²'lik alana sahiptir. 4 oda, mutfak, wc, 
banyo ve 3 adet balkon bulunmaktadır.
Adresi  : Kemaliye Mahallesi Kemaliye Caddesi No:39 D:9 Vakfıkebir 
Yüzölçümü : 170,00m2  
Arsa Payı : 6/65
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Ayrık nizam 3 kat konut yapı adasında kalmaktadır. Kuzey, güney ve 
batısında imar yollarının olduğu, ayrıca 4,5m²'lik kısmının yolda kaldığı görülmüştür.
Kıymeti  : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/281 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2018/202 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1145083

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon, Vakfıkebir Yalıköy Mahallesi, 202 Ada, 9 Parsel,  Yalı Mahalle Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Borçlu hissesi olan 1/12 hissesi satılacaktır. 
Muhammen bedel borçlu hissesi miktarıdır. Taşınmazın tamamı 129.590,00TL'dir. Taşınmaz tapuda 
tarla olarak gözükse de fiili olarak zeminde çalılık ve ağaçlıktır. Çok az bir kısmı açık alandır. Eğimi 
yaklaşık %30-35'dir. Fındık tarımı için elverişlidir. Parsel üzerinde biri diğerine göre daha yeni ve yan 
yana yapılmış yaklaşık 7m² ve 15m²'lik hacimlere sahip 2 adet su deposu bulunmaktadır. Bu iki su 
deposunun değeri 15.000TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi  : Yalıköy Mahallesi Yalı Mahalle Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 4.824,81 m2  
Kıymeti  : 10.799,16 TL( 1/12 hisse bedelidir)
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/202 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, ilçedeki 
camilerde program 

dahilinde sürdürdüğü 'Sabah 
Namazı Buluşmaları' kapsa-
mında, ilçe müftülüğüne bağlı 
Yaylacık Mahallesi Camii'nde 
vatandaşlarla buluştu. 
Namazdan önce cemaate 
sohbette bulunan İlçe Müftüsü 
Köksal sohbetinde, sabah 
namazının huzuru ve seher 
vaktinin bereketinden bahsetti. 
Müftü Köksal konuşmasında, 
"Seher vakti berekettir. Sabah 
namazı ve seher vaktinde 
huzur, bereket ve başarı vardır. 
Gündüze nispetle gece, gece 
içinde ise seher vakitleri daha 
faziletli zaman dilimleridir. 
Peygamberimizin müjdesi var; 
"Akşam ve yatsı namazını 
cemaatle kılan, gecenin 
yarısını, sabah namazını 
cemaatle kılan da gecenin 
tamamını ibadetle geçirmiş 
olur." Dolayısıyla bu üç vakit 
namazı camide cemaatle kılan 
bir insan, gecenin tamamını 
ibadetle ihya etmiş gibi sevap 
kazanıyor. Bu bereket değil de 
nedir?" dedi.
"SAĞLIK DA, BEREKET DE, 
HUZUR DA YOK OLDU"
Sabah namazının vakti 
girdikten sonra, namazı 
kılmamak ve bu kıymetli vakti 
dua ve ibadetle geçirmeyip 
güneş doğana kadar uyumanın 
da rızık yönünden zararlı 
olduğunu ifade eden Müftü 
Köksal, Sabah namazı vaktinde 
uyanık olmamak, namazı 
kılmamak, dua ve ibadetle 
meşgul olmamak, bu kıymetli 
vakti değerlendirememek rızık 

darlığına, bereketsizliğe ve 
başarısızlığa sebeptir. Mümkün 
mertebe erken yatıp, teheccüd 
namazına kalkmak, daha sonra 
güneş doğmadan önce sabah 
namazına dinç olarak uyanmak 
ve ondan sonra da yatmayıp 
çalışmaya başlamak lazımdır. 
Zinde, dinç, çalışkan oluşlarına 

hepimizin şahit olduğu 
dedelerimiz ve ninelerimiz böyle 
yaparlardı. Erken yatar, erken 
kalkarlardı. Bu güzel adet yok 
olunca, sağlık da, bereket de, 
huzur da yok oldu. Doğru olan, 
erken yatıp erken kalkmaktır. 
Seher vaktinde uyananlar, 
namaz ve dua ile Allah'a 
sığınanlar ve O'ndan yardım 
dileyenler, tövbe ve istiğfarda 
bulunanlar; namazdan sonra da 
kendisinin ve ailesinin geçimini 
meşru yoldan sağlamak için 
çalışanlar bereketi de, huzuru 
da yakalayanlardır." dedi.
MÜFTÜ KÖKSAL, 
MAHALLEYE VE CAMİYE 
HİZMETLERİ BULUNAN 
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
sohbetinin sonunda, mahallede 
bulunan her iki camiye de kısa 
süre içerisinde minare 
yapılmasına öncülük eden 

mahalle Muhtarı Cevdet Akar 
ve İmam Hatip Ramazan 
Efiloğlu'na, maddi manevi 
destek ve katkılarını 
esirgemeyen hayırsever 
mahalle halkına, ve emeği 
olanlara teşekkür ve dua etti. 
Sabah namazı buluşmasına 
iştirak eden herkese de ayrıca 

teşekkür eden ve Allah'ın 
rahmet ve bereketinin 
üzerlerine olması dua ve 
niyazında bulunan Müftü 
Köksal, daha sonra sabah 
namazını kıldırdı. Namazın 
ardından yapılan tesbihat, dua 
ve aşrı şerif tilavetiyle program 
sona erdi. İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın, Murakıp Ömer Çınar 
ve İmam Hatip Mithat Güdü ile 
birlikte iştirak ettiği programa 
Mahalle Muhtarı Cevdet Akar, 
İmam Hatipler Ramazan 
Efiloğlu ve Ahmet Kopal, emekli 
bazı din görevlileri ve mahalle 
halkı katıldı. Program sonrası, 
cemaate kahvaltı ikramında 
bulunuldu. Burada da 
vatandaşlarla bir süre sohbet 
eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, vatandaşların 
kendilerine yönelttiği soruları 
yanıtladı, tavsiye ve önerilerde 
bulundu.

MÜFTÜ KÖKSAL; "SABAH NAMAZI VE SEHER VAKTİNDE 
HUZUR, BEREKET VE BAŞARI VARDIR."
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yaylacık Mahallesi Camii'nde düzenlenen "Sabah 
Namazı Buluşması" programında konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, "Seher vakti 
berekettir. Sabah namazı ve seher vaktinde huzur, bereket ve başarı vardır." dedi.
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akfıkebir İlçesi 

Vyetiştirdiği hafızlardan 
birini daha ebediyete 

uğurladı. Caferli Mahallesinden 
Hafız İlyas Karadeniz vefat etti. 
Merhum Hafız İlyas 

Karadeniz'in cenaze namazı 02 
Mart 2020 Pazartesi günü 
öğlen namazına müteakiben 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camiinde kılınarak Caferli 
Mahallesindeki aile 

kabristanlığında toprağa verildi. 
Evli ve 4 çocuk babası olan 
merhum Hafız İlyas 
Karadeniz'e Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

HAFIZ iLYAS KARADENiZ VEFAT ETTi
Vakfıkebir İlçesi Caferli Mahallesi'nden Halim Karadeniz'in 
oğlu Hafız İlyas Karadeniz, hakkın rahmetine kavuştu. 

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nü 
temsilen Şef Refik 

Altuntaş, beraberinde 
İlçe Müftülüğü Engelli 
Koordinatörü İmam Hatip 
Nurettin Karaca, Deregözü 
Mahallesi Merkez Camii İmam 
Hatibi Mecit Furuncu ve İmam 
Hatip Mithat Güdü ile birlikte, 
ilçeye bağlı Deregözü 

Mahallesi'nde ikamet eden 
Ayşe ve Aslan Menteşe 
ailesinin zihinsel engelli 
çocukları Suna Menteşe (24) 
ve Tamer Menteşe (20) ile 
Alzheimer hastası olan ve 
gelini ile birlikte oturan 100 
yaşındaki Hüseyin Çobantürk'ü 

ziyaret ettiler. Ziyaretçi grubu 
ziyaretlerinde engelli vatan-
daşların ve birlikte oturdukları 
aile bireylerinin hâl ve 
hatırlarını sordu, kendileriyle 
bir süre sohbet etti ve engelli 
vatandaşların engel durumları 
ve yaşam şartları ile ilgili bilgi 

aldılar. Ziyaretçiler 
ayrıca engelli ve hasta 
vatandaşlarla ailelerine 
sabır, kolaylık, sağlık ve 
afiyet temennisinde 
bulundular. İlçe müftülü-
ğünce, merkez ve 
mahallelerde yaşayan 
engelli, hasta ve yaşlı 
vatandaşlara yönelik, 
program dahilinde 

sürdüren ziyaretlerin yanısıra, 
müftülük bünyesinde hizmet 
veren Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosu'nda görevli personel ve 
din görevlilerince de hastanede 
yatan hastalar ve yakınları belli 
aralıklarla ziyaret ediliyor.

ÖĞRENCİLERE ALTIN NASİHATLER
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 'Akademi Kariyer Sohbetleri' 
kapsamında, Görele İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Ö
ğrencilere eğitim ve 
meslek hayatı ile ilgili 
bilgiler veren Belediye 

Başkanı Tolga Erener, meslek 
hayatındaki tecrübelerini 
öğrencilerle paylaşarak 
tavsiyelerde bulundu. Erener, 
öğrencilere mesleğini seven 
insanların iş hayatlarında 

başarılı olduklarını 
vurgulayarak “Hayalleri 
gerçekleşen insanlar içinde 
bulundukları yılları çok hızlı bir 
şekilde geliştirir ve hayal 
ettiklerine daha çabuk 
ulaşabilir, bunun için de azimle 
çalışmak gerekir. Hayatınızda 
alacağınız kararlar sizler için 

bir dönüm noktası olacaktır. 
Onun için iyi düşünmeli, iyi 
karar vermelisiniz. Vereceğiniz 
kararlar sizlerin hayatınızı 
şekillendirecektir” dedi. 
Belediye Başkanı Tolga Erener 
daha sonra, öğrencilerle 
sohbet ederek, onlardan gelen 
soruları cevapladı.

DEREGÖZÜ MAHALLESİNDE ENGELLİ
VATANDAŞLAR ZiYARET EDiLDi
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, ilçeye bağlı Deregözü Mahallesi'nde 
ikamet eden engelli vatandaşlar ziyaret edildi.

FF 2. Lig Beyaz 

TGrup'un 26. 
haftasında Hekimoğlu 

Trabzon FK, sahasında 
Hacettepe'yi 1-0 mağlup 
etti. Hekimoğlu Trabzon FK 
bu galibiyetle puanını 48'e 
çıkardı. Üç puanı getiren 
gol Caner Aktaş'dan geldi.  
Kırmızı lacivertliler maç 
başında İstiklal Marşını 
asker selamı eşliğinde 
okurken maç sonrasında da 
Türk bayrağı ile selam 
vererek şehitlerimizi andı.   

HEKİMOĞLU'NDAN GALİBİYETE ASKER SELAMI
TFF 2. Lig Beyaz Gup'un 26. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti.

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Ali Kandemir ***, Nurettin Dinçer 
Demir ***, Osman Baruk ***
Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen **, 
Miraç Acer **, Onur **, Bahadir Erol **, Volkan 
**, Samet **, Abdulkadir Özdemir **, Ali 
Aydemir ** (İsmail dk. 68 *), Muhammet Haşim 
* (Hakan Yavuz dk. 60 *), Ersel Aslıyüksek 
*(Caner Aktaş dk.60 **),Taha Balcı **

Hacettepe: İlksen *, Selim *, Kadir *, Ömürcan 
* (Ali Eren Daşdemir dk. 89 ), Eren *, Mustafa 
* (Çayan dk. 74 *), Ali Eren Karadağ *, Kaan *, 
Yağız * (Muhammed Barutçu dk.83), 
Serdarcan *, Mehmet Can*
Gol: Caner Aktaş (dk. 61) (Hekimoğlu Trabzon 
FK)
Sarı Kartlar: Samet, Taha Balcı (Hekimoğlu 
Tracbzon FK), Kadir (Hacettepe)

iraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında 

Ziki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe 
karşı karşıya geldi. 21 Nisan'da Kadıköy'de 

oynanacak olan rövanş öncesinde avantaj elde 
etmek isteyen iki ekibin mücadelesinde gülen 
taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu. 
Ligde 1 maçı eksik olan ve Başakşehir'in 
ardından ikinci sırada potansiyel lider 
konumunda şampiyonluk mücadelesi veren 
bordo-mavililer, rövanş öncesi avantaj elde etti. 
İkinci devrenin henüz 45. saniyesinde golcüsü 
Alexander Sörloth ile öne geçen Fırtına, 66'da 
Filip Novak'la farkı ikiye çıkardı. Kıran kırana bir 
mücadeleye sahne olan ve iki takımın toplamda 
30'a yakın faul yaptığı maçta Fenerbahçe'nin tek 
golü ise 82'de Vedat Muriqi'den geldi.

2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 
heyecanı Trabzonspor Fenerbahçe 

maçı ile başladı. Ligde şampiyonluk 
yarışı veren bordo mavililer ezeli 

rakibine karşı seyircisi önünde 
sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 
21 Nisan'daki rövanş öncesi avantajlı 

skoru almış oldu. Ersun Yanal 
yönetiminde son maçına çıkan 

Kanarya ise 2-0 geri düşse de 82'de 
Vedat Muriqi'nin golüyle tura tutundu.
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GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİNE
ALBAYRAK VE KAMBUROĞLU DAMGASI

T
rabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu Konferans 

Salonu'nda düzenlenen 
'Girişimcilik Günleri etkinliğine, 
CEMSAN Ltd. Şti. Yönetim 
Kurulu Üyesi Cemil Albayrak ile 
Büyükliman Postası Gazetesi 
İmtiyaz sahibi/Yazı İşleri 
Müdürü ve Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kamburoğlu konuşmacı 
olarak katıldılar.  CEMSAN Ltd. 
Şti. Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemil Albayrak, son yaşanan 
olaylarda şehit olanlara 
Allah'tan rahmet ve ailelerine 
de başsağlığı dileyerek 
başladığı konuşmasında ilk kez 
girişimcilik koltuğuna 19 
yaşında oturduğunun altını 
çizerek, bir dünya markası 
haline gelinceye kadar yaşadığı 
serüvenleri paylaştı. Albayrak, 
dedesinin kiremit ustası 
olduğuna vurgu yaparak onun 
da bir girişimci olduğunu 
söyledi. Babası Cemil 
Albayrak'ın 1974-75 yıllarında 
şehre gelerek girişimci olarak 
işe başladığını, bir amcasının 
da Almanya'ya gittiğini 
ifade etti. 

“BABAMIN 
KAFASINDA 
HEDİYE GELEN 
ISITICIYI 
ÜRETMEK VARDI”
Albayrak sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Amcam, Berlin'de 
katıldığı bir fuardan 
aldığı ani su ısıtıcıyı 
babama hediye 
olarak gönderdi. 
Babamın kafasında 
ise hep bunu 
üretmek vardı. 
Sonunda ani su 
ısıtıcıyı hayata 

geçirdi. Ama babamı çok 
akıllıca görmezlerdi şehrin 
sakinleri. 1982 yılında ise 
şirketleşti. 2006 yılında da 
elektrikli soba üretimine geçtik. 
Ancak ham madde alanında 
dışa bağımlı idik. Özellikle 
Çin'den yayılan Korona virüs 
nedeniyle insanlar kendi 
kabuğu içersinde kendi 
üretimlerini yapmak zorundalar. 
Bunun için de ciddi girişimcilere 
ihtiyacımız var. Sizlerle ne 
kadar akraba bağımız olmazsa 
da tüm gençlik bu ülkenin 
mirasçıları. Sonunda her 
şeyimizi sizlere bırakacağız. Bu 
nedenle burada, değerli 
hocalarımızdan aldığınız 
bilgilerle girişimcilik ruhunu 
ortaya çıkaracaksınız. Çünkü 
kimse doğuştan girişimci 
değildir. Yeteneğinizi ortaya 
çıkarmanız gerekiyor. Şu anda 
en değerli ofis elemanlarım 
sizlerin arasından çıktı. Ama 
bunu onlar istediler, ben 
zorlayarak yaptırmadım” dedi. 
“DESTEK ALMAK İÇİN 
İHRACAT YAPMAMIZ 
GERİYORDU”
Kardeşinin istihdamını altı ay 

daha uzatılması yönünde 
devlet desteğine ihtiyaçları 
olduğunu hatırlatan Albayrak, 
“İhracat yapmamız gerektiğini 
söylediler. O zaman Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
yapılan satışlar ihracat olarak 
geçiyordu ve 2004 yılında ilk 
ihracatımızı yaptık. Böylece 
ihracat serüvenimiz başladı ve 
şuanda 65 ülkeye ihracat 
yapan bir firmayız. Şu anda 
70 çalışanımız var. VEİTO adı 
altında bir markamız var. Bu 
markayı aslında talepler 
doğrultusunda yarattık. VEİTO, 
Vakfıkebir, Export, İmport, 
Transport, Organization 
demektir. Böylece tamamen 
bize has olan markamızı 
ürettik” şeklinde konuştu.  
Albayrak daha sonra, öğrenci-

lerin kendilerine yönelttiği 
soruları cevaplandırdı. 
KAMBUROĞLU:”16. 
KURULUŞ YILIMIZ BİTTİ”
Büyükliman Postası Gazetesi 
imtiyaz sahibi/Yazı İşleri 
Müdürü ve Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kamburoğlu ise şu an 
yönettiği gazetenin tarihçesi 
hakkında bilgi vererek bu 
günlere nasıl geldiklerini 
aktardı. 1981 Vakfıkebir 
doğumlu olduğunu hatırlatan 
Kamburoğlu, şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, ailelerine ve 
milletimize baş sağlığı 
dileyerek başladığı 
konuşmasında, “İlk, Orta ve 
Lise öğrenimimi burada 
tamamladım. Babam, 1978 
yılında Vakfıkebir'de matbaa ve 
gazetecilik sektöründe iş 
hayatına atıldılar. İlk gazeteler 
basılırken kurşun harfler 
kumpasın üzerine elle 
dizilmekteydi. Günün 
şartlarında çok emek isteyen 
bir işti. 1978'den sonra bir 
müddet 'Vakfıkebir Postası'nı 
çıkarttılar. Daha sonra ofset 
tekniği gelişti. Ancak ofsetin 
yüklü maliyetlerini Vakfıkebir'de 
kaldıramayınca 1991 yılında 
Trabzon'da bir ofset matbaa 
kurdular ve elde dizim işleri 

bitti. Böylece 'HÜRSES' adında 
bir gazete çıkarmaya başla-
dılar. Bir süre sonra farklı 
sebeplerle o gazeteyi de kapa-
tarak matbaacılık sektöründe 
devam ettiler. 5 Mart 2004 
yılında da ben, Büyükliman 
Postası Gazetesi'ni kurdum. 
Gazetemiz 16. Yılını doldurarak 
17. Yılına giriyor” dedi. 
“BU GAZETEYİ ÇIKARIRKEN 
ÇOK YAŞLANDIM”
Babasının 14 Nisan 2017'de 
vefat ettiğinin altını çizen 
Kamburoğlu, “Babamdan kalan 
tezgahı şu anda Vakfıkebir'de 
devam ettirmeye çalışıyoruz. 
Babamla belki kafa yapılarımız 
uymamıştı ama öldükten sonra 
arkamızdan bir dağın 
kaybolduğu gerçeği ile 
yüzleştik. Hem başyazar, hem 
sorumlu yazı işleri müdürü hem 
de matbaanın sahibi 
pozisyonundayım. Ayrıca 
sektörde 5 personel istihdam 
ediyorum. Gazetecilik çok zor 
bir meslek. İyi haberlerle 
okuyucu karşısına çıktığınız 
zaman göklerde, olumsuz 
haberlerde sizden kötüsü yok. 
Ancak biz bu tepkilere alıştık. 
Bunun yanı sıra 1946 yılında 

Trabzon'da kurulan Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
Yardımcılığı görevini de 
yürütmekteyim. İnternet 
üzerinden de yayınımız 
olmasına rağmen hem şahsen 
görsele çok fazla önem 
veriyorum. Çünkü görsel 
medya gelecek açısından tarihi 
vesikalar niteliği taşıması 
açısından çok büyük önem arz 
eder” ifadelerine yer verdi.  
Ardından, öğrencilerden gelen 
sorular cevaplandırıldı. 
DEMİRBAŞ: “BÜYÜKLİMAN 
POSTASI'NIN DOĞUM 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ”
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğretim Görevlisi Dr. Soner 
Demirbaş ise sunumların 
ardından öğrencilere ve 
katılımcılara hitaben bir 
teşekkür konuşması yaptı. 
Demirbaş, “Bu arada Büyük-
liman Postası Gazetesi'nin 
kuruluş yıl dönümünü de 
kutlamış olalım. Sağolsunlar, 
Sayın Kamburoğlu daha önce 
bizlere desteğini vereceğini 
söylemişti; kırmadılar. 
Kendilerine ve Cemil Albayrak 
Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi. 

İDLİB ŞEHİTLERİNE VEDA... 
TÜRKİYE KAHRAMANLARINI 
UĞURLADI
Türkiye, 18 şehirde düzenlenen cenaze törenleri ile 
İdlib şehitlerini son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin 
İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında 
şehit olan askerlerimiz için birçok ilde düzenlenen 
cenaze törenlerine onbinler akın etti. 

T
örenlerde şehitlerin 
yakınları gözyaşlarına 
boğulurken, şehit 

babasının sözleri yürekleri 
dağladı. Cenaze namazı öncesi 
şehit Piyade Uzman Onbaşı 
Ahmet Saygılı'nın babası 
Hüseyin Saygılı, oğlunun 
fotoğrafını eline alarak, 
"Kahrolsun sana kıyanlar, artık 
sen tüm Türkiye'nin evladısın" 
dedi. Suriye'nin İdlib kentinde 
Türkiye'nin güvenliği ve sivillerin 
korunması için görev yapan Türk 
askerlerine yapılan hain 
saldırıda şehit olan 
kahramanlarımız için 18 şehirde 
veda töreni yapıldı. Kahraman 
şehitlerimiz, onbinlerce insanın 
katıldığı törenlerle son 
yolculuklarına uğurlandılar.
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Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR
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Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

DUALARIMIZ ŞEHiTLER iÇiN ÖĞRENCİLERİN AİLE HEKİMLİĞİ VE
ECZANE ZiYARETi

ENGELLi VATANDAŞLARA ZiYARET VAKFIKEBiR'E iKi
MAHALLE DAHA EKLENDi

ÇİÇEK: “BİZ ŞEHİTLİĞİ 
ŞEREF BiLEN BiR MiLLETiZ”

VAKFIKEBiR BASINIYLA BULUŞTULAR
Vakfıkebir MTAL (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)  ve Uygulama 
Oteli yönetimi Vakfıkebir basınıyla kahvaltıda buluştu. 

> Sadık Aydın 2'deYeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin çiçek 
İdlib'deki menfur saldırıyı kınamak için  yönetim kurulu adına yaptığı 
basın açıklamasında, “Biz, şehitliği şeref bilen bir milletiz” dedi. 

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir Ülkü Ocakları tarafından şehitler için Vakfıkebir'deki 
tarihi Şadırvan önünde tören düzenlendi.  Suriye'nin İdlib 
kentinde muhalif güçler tarafından şehir edilen askerlerimiz için 
Vakfıkebir Ülkü Ocakları tarafından organize edilen anma 
programı yapıldı. Vakfıkebir İlçesi tarihi Şadırvan önünde yapılan 
mini törende Kur-an'i Kerim okunarak dualar edildi. Türk Bayrağı 
açılarak sloganlar eşliğinde terör bir kez daha kınandı.

> Abdulkadir Aynaci

Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 2/A ve 
2/B sınıfı öğrencileri Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezine ve Eczane'ye ünite gezisi düzenlediler. 

> Sadık Aydın 4'de

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, ilçeye bağlı 
Caferli Mahallesi'nde ikamet eden engelli, 
hasta ve yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Yalıköy'den ayrılan Küçükdere ve Demirci 
mahallelerinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapıldı. Seçimle 
birlikte Vakfıkebir'in 44 olan mahalle sayısı 46'ya yükseldi. 

> Vedat Furuncu 3'de

YAZ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİYLEHACIMEMİŞOĞLU,
BÖLGE MÜDÜRÜ OLDU HAFTA SONU BULUŞMASI

Vakfıkebir Hacıköy Mahallesi Sahil Camii'nde, Yaz Kur'an 
Kursu Öğrencileri ile hafta sonu buluşması düzenlendi.

> Sadık Aydın 3'de

Trabzon Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğüne 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz Hacımemişoğlu getirildi.

> 4'de
> 2'de


