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YILAN HİKAYESİNE DÖNEN

> Sadık AYDIN 4'de

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
da katılımıyla yeni yasama yılının 
açılışı yapıldı. Yeni dönem ile 
alakalı olarak bir açıklama yapan 
AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat 
Salih Cora, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
teşrifleriyle bugün yeni yasama 
yılının açılışını gerçekleştirdik. > Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 
3 yıldır başarılı bir şekilde sürdürülen üniversite 
hazırlık kursu, 1 Ekim 2018 tarihinde eğitime başladı. 

Hava sıcaklılarının mevsim 
normallerine gerilemesi ve 
gece gündüz arasındaki sıcak-
lık farklarının artması vatan-
daşların nezleye ve gribe yaka-
lanma olasılığını artırıyor. 

YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
Bir süreden beri yapımı yılan hikayesine dönen yol çalışmaları nihayet başladı. Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet Balta, yol yapımı çalışmalarını bizzat yerinde inceleyerek  

ilçemiz için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz dedi. 

Bir süreden beri yapımı yılan hikayesine dönen yol çalışmaları nihayet başladı. Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet Balta, yol yapımı çalışmalarını bizzat yerinde inceleyerek  

ilçemiz için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz dedi. 

> Sadık AYDIN 2'de
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> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de
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YILAN HİKAYESİNE DÖNEN 

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesi Hasan Cemil Güç 

Caddesi,  Çarşı Mahallesi Cezaevi 
Caddesi ve Kirazlık Mahallesi Ömer 
Nakkaş Caddelerinde toprak işleri, 
sanat yapıları, yağmur suyu (drenaj 
hattı), çevre düzenlemeleri ve parke 
taşı döşeme işlerini kapsayan 
projenin yapım çalışmalarına 
başlanıldı. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaklaşık olarak 
3 milyon TL'ye ihale edilen projenin 
haricinde ara sokakların parke taşı 
döşeme çalışmaları Vakfıkebir 

Belediyesi tarafından yapılacak.
"Bizlere güvenerek anlayış ve 
sabır gösteren tüm vatandaşları-
mıza teşekkür ediyoruz."
Büyükliman Mahalle Muhtarı Osman 
Nuri Sevim, aza Sadık Aydın ve 
yüklenici firma yetkilileriyle birlikte 
çalışmaları yerinde inceleyen 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Görev süremiz 
boyunca birikmiş olan sorunların 
çözümü için çok yoğun bir gayret 
gösteriyoruz. Yık yap olmasın, kalıcı 
çözümler, sağlam altyapıların 

üzerine hizmetlilerimizi inşa edelim 
istiyoruz. Bugüne kadar halkımıza 
yapamayacağımız hiçbir hizmetin 
sözünü vermedik. Çarşı Mah. 
(Cezaevi), Büyükliman Mah. Hasan 
Cemil Güç ve Kirazlık Mah. Ömer 
Nakkaş Caddelerimiz için vatandaş-
larımızın haklı olarak bizlerden talep-
leri oluyordu.  Bizlerde, 'Altyapıyı 
tamamlayalım. Sağlam temeller 
üzerine üstyapıyı inşa edelim' dedik. 
Bugün geldiğimiz noktada altyapısı 

tamamlanmış Büyükliman 
Mahallemizde elektrik telleri yer 
altına alınmış hazır bir şekilde 
üstyapı için ilk kazmayı vuruyoruz.  
Bizlere güvenerek anlayış ve sabır 
gösteren tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Biz onları hiçbir 
zaman mahcup etmedik, bundan 
sonra da etmeyeceğiz. İlçemiz için 
büyük önem taşıyan bu önemli 
projenin hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. 

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

“NET MESAJLAR VERDİ"

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
ve Cumhurbaşkanlığı Kararları 

ile sistemimiz hareket kabiliyeti 
kazanmış ve milletimize hizmet 
noktasında adımlar daha seri bir 
şekilde atılmaya başlanmıştır. İcra-
atlar hızlı ve etkili bir nitelik kazan-
mıştır. Diğer taraftan TBMM'nin 
yasama gücü de artmıştır. Bunu 
değerlendirip milletimize hizmet için 
üzerimize düşen vazifeleri yerine 
getirmek bizleri buraya gönderen 
milletimize boynumuzun borcudur. 
Attığımız her adımda milli iradeye 
hesap vermek mecburiyetinde oldu-
ğumuz bilinciyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” dedi. Yeni dönemde 
de milletin beklentilerine cevap 
vereceklerini vurgulayan Salih Cora, 
“Herkesin malumu olduğu gibi dün-
yanın çarpık düzenine itiraz ederek 
mazlumun sesi, mağdurun umudu 
olan bir Türkiye'den rahatsızlık du-
yanlar boş durmamış; alçak planları-
nı  devreye sokmuşlardır. Önce terör 
saldırılarıyla bize diz çökertmeye 

çalıştılar.  Başarılı olamayacaklarını 
anlayınca ekonomik operasyonlara 
son çare olarak sarıldılar. Allah'a 

hamdolsun teröre vurduğumuz 
darbe gibi ekonomik saldırıyı da 
milletçe bertaraf etmeye başladık ve 

kuru gürültüye pabuç bırakmadık. 
Dolar kurunun dizginlenmesi, kontrol 
altına alınması bunun en büyük 
delilidir. Attığımız her adımda bizleri 
görevlendiren milli iradeye hesap 
vermek mecburiyetinde olduğumuz 
bilinciyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Yeni yasama yılının hayırlı olmasını 
dileyen Salih Cora, “Yeni dönemde 
ülkemizin istiklalini ve istikbalini dert 
edinmiş, memleketimizin önünü 
açacak yasama faaliyetleri yürüten 
bir muhalefet görmekten büyük bir 
memnuniyet duyacağız. Birlik ve 
beraberlik ruhunu tesis ederek 
ülkemizin büyük hedeflere ulaştığını 
hep birlikte şahitlik edeceğiz. 
Demokrasimizi güçlendirmek, 
ekonomimizi  büyütmek, milletimizi 
refaha ve huzura kavuşturmak  
TBMM çatısı altında sağlanacak 
birliktelik ile hızlanacaktır. Bu duygu 
ve düşüncelerle yeni yasama yılının 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
diyerek açıklamasına son verdi.

EKONOMiK SALDIRIYI MiLLETÇE BERTARAF EDiYORUZ

YOL ÇALIŞMASI BAŞLADIYOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

3 MAHALLE ve 
3 CADDE'NİN 

YAPIMINA 
BAŞLANDI...

“

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, bu haftaki grup toplantısında 
Yerel Seçimler için çok ince ve net 
mesajlar verdi.
Net mesajlar arasında "Kimse; "Bu benim 
yakınımdır, bu benim şuyumdur" diye bize 
aday teklifiyle gelmesin, Kibir abidesi 
adamları bize getirmeyin diyor...
Yerel seçimlere 5 ay gibi kısa bir zaman 
kaldı...
AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti' nin 
Vakfıkebir'de nasıl bir yol izleneceği merak 
konusu...
Aday adayları kimler, gerçek adaylar kim 
olacak bilinmez...
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığında, bir 
değişiklik olacağı gibi bazı sinyaller var...
Eğer İlçe Başkanı değişirse, bazı telaffuz 
edilen isimler, gündeme gelmeye başladı...
İlçeye bakıldığında Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın dediği gibi, metal yorgunluğu 
var gibi duruyor...
Bir kaç yıl öncesine baktığımızda, o yılkı 
olan sevinç, istek vb. şimdi yok...
Stabil hale döndü...
************************
21 Eylül 2016 yılında bölgemizde 
Vakfıkebir ve Beşikdüzü'nün etkilendiği bir 
sel felaketi yaşamıştık. Bu tarih itibari ile 
KOSGEB bir destek kredisi hazırlamış ve 
esnafımız bu krediyi çekmişti...
Şimdi ise ödeme günü geldi çattı. Bu ay 
bu kredinin ilk taksitleri ödenmeye 
başlayacak...
Şu anki durumda esnafımız bu krediyi 
nasıl ödeyecek?
Maalesef esnaf iş yapamamaktan 
şikayetçi...
Piyasaların kötü olması ve esnafın iş 
yapamaması, diğer kredilerinin de 
ödenememesi demektir...
Bazı esnaf bu krediyi kullanarak borcuna 
ödedi. Bazıları ise araç ve yabancı paraya 
yatırım yapmış diye biliniyor...
Kimi esnaf borcunu azaltma peşinde kimi 
ise kazanç...
*************************
Bu hafta Vakfıkebir'de sadece tek bir 
sokakta park yasağı başladı...
Vakfıkebir'de herhalde tek bir sokak var. 
Bu sokakta Tonya yolu üzeri...
2016 yılında Vakfıkebir Belediyesi, park 
yasağı ile ilgili bir çalışma başlatmıştı. Bu 
çalışma ile beraber Vakfıkebir'de 
sokaklarda park yasağı başlamıştı. 
Sonrasında bu yasak bozuldu...
Şimdi ise bir şikayetten dolayı, bu yasak 
tek bir sokak için uygulanmaya başladı...
Bu yasak uygulanacaksa bütün sokaklar 
için geçerli olması gerekir. Polislerimiz 
bütün sokaklara girerek, yanlış park eden 
araçları tespit edip gereğini yapmaları...
Sokak aralarına bakılması, market 
yüzünden kapanan yolları açmaları...
Bu yasak sadece bir sokak olarak 
uygulanması yanlış...
Tonya yolu üzerinde ticaret yapan 
vatandaşlarımız var. Müşterileri geldiğinde 
10-15 dk. bir araç park edemeyecekse, 
buraya bir daha müşteri gelir mi?
Emniyet Müdürü bir yasak başlatacaksa 
bütün sokaklar için başlatması, eğer bunu 
yapamayacaksa hiç yapmaması...
Sayın Müdürümüz sokaklarda 
dolaşmadığından, Vakfıkebir'de Çarşı 
içindeki park eden araçlardan haberi yok 
anlaşılan...
Küçük bir öneri, Kaymakam beyi, Belediye 
Başkanımızı ve Emniyet Müdürümüzü 
esnaflarımızın sıkıntılarını öğrenebilmeleri 
için esnafımızı dolaşmalarını bekliyoruz...
Yerel esnafa ne yapılabilir, nasıl 
desteklenebilir, şikayetler ve istekler 
nelerdir öğrenilebilir.
Düşüncesindeyim...
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“VAKFIKEBiR HEM'iN” 
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSU BAŞLADI

Yüzlerce öğrenciyi 
üniversiteli yapan Halk 
Eğitim Kursu Haziran 

2019 tarihine kadar devam 
edecek. 
Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
tarafından açılan üniversite 
hazırlık kursu (TYT-AYT) daha 
önce Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesinin yanındaki 
tarihi taş binada 3 yıl eğitim 
öğretime devam etti. Bu yıl ise 
binanın şartlarının uygun 
olmaması ve Kursala ilgilenen 
Halk Eğitimi Müdür Yardımcısı 
Mehmet Kahveci'nin Vakfıkebir 
Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi'ne Müdür olarak 
atanması dolayısıyla kurs bu yıl 
hizmete yeni binasında yani 
Vakfıkebir Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesinde devam 
edecektir. Üniversite hazırlık 

kursu 1 Ekim 2018 günü 120 
öğrenciyle eğitim öğretime 
başlamıştır. Yoğun talep 
olmasına rağmen kursa yeni 
öğrenci kabul edilmemektedir. 
Kurs yetkilileri bir standart 
yakaladıklarını çok fazla öğrenci 
alıp bu standardı 
düşürmeyeceklerini belirttiler. 
Geçtiğimiz üç yılda çok başarılı 
sezon geçirdiklerini dile getiren 
yetkililer, bunun sözde 
olmadığını belgelerle ispatlı 
olduğunu üstüne basa basa 
ifade ettiler. Kurs yetkilileri tek 
amaçlarının bölgemiz ve 
yöremiz çocuklarına hizmet 
etmek olduğunu, bu hizmet 
yolunda çok sıkıntı çektiklerini 
belirttiler. Buna rağmen bu 
sıkıntıların hiç önemli 
olmadığını, üniversiteye 
gönderilen her gencin çok 

önemli ve değerli olduğunu 
belirtiler ve birilerinin bu hizmeti 
yapması gerektiğinin bilincinde 
olarak bu yolda çalışmaya talip 
olduklarını ifade ettiler.
“GEÇMİŞ YILLARDAKİ GİBİ 
BU YILDA BAŞARILI 
OLACAĞIZ”
Kursun sorumluluğunu üstlenen 
Vakfıkebir Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet 
Kahveci 2019 yılı Haziran ayı 
içerisindeki sınavlara kadar 
kursun devam edeceği, 
öğrencilere gerekli olan her 
konuda yardımcı olunacağını,  
geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi 
bu yılda Uzman öğretmen 
kadrosunun işbaşında 
olduğunu, tecrübeli 
öğretmenleriyle, yeni modern 
sınıflarda, uygun eğitim öğretim 
ortamında bu yılda başarılı 

olacaklarını belirtti.
“ÜNİVERSİTEYİ 
KAZANDIRMADA %75 
BAŞARI SAĞLADIK”
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
M. Birol Yüksek, geçen yıl 
kursa devam eden 
öğrencilerin % 70-75'inin 
üniversiteyi kazandığını 
kazanan öğrenciler arasında 
Tıp Fakültesi başta olmak 
üzere Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Mühendislik, 
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Okul 
Öncesi, Özel Eğitim 
Öğretmenliği, Hemşirelik, 
İlahiyat Fakülteleri gibi bölümleri 
kazanan öğrenciler bulunmak-
tadır dedi. Müdür Yüksek;  Bu 
başarının birliktelikten 
doğduğunu kişisel olmadığını bu 
başarıda emeği geçen herkese 
başta öğretmenlerimiz olmak 
üzere Vakfıkebir Kaymakamımız 
Mesut Yakuta'ya, Belediye 

Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Milli Eğitim 
Müdürümüz Samim Aksoy'a, 
Milli Eğitim Şube Müdürlerine, 
Okul binasında bizlere derslik 
hizmeti sağlayarak okulunu 
açan Vakfıkebir Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürlüğüne, 
Bizlere öğretmen desteğini 

esirgemeyen Vakfıkebir Fen 
Lisesi'ne, Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesine, 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesine, Diğer okullarımız, özel 
öğretim kurumlarımıza, Müdür 
Yardımcım Mustafa Dal'a, tüm 
personelimize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Dedi.

3 yıldır başarılı bir şekilde sürdürülen

 üniversite hazırlık kursu, 

1 Ekim 2018 tarihinde eğitime başladı. 

TONYA'DA ÜRETİCİLERE SÜT TANKI DAĞITILDI
S

üt Tankı Dağıtım Töreni'ne 
katılan Vali Yücel Yavuz, 
Tarım ve Ormancılık 

Müdürlüğü'nce hazırlanan Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (DOKAP)Başkanlığı'nca 
desteklenen projenin süt üretimine 
önemli katkılar sağlayacağını ifade 
ederek projeyi hayata geçirenlere 
teşekkür etti.  Proje kapsamında 
Tonya ve Bütün Köyleri Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi ortaklarından 
165 üreticiye 100 lt. Dikey Süt 
Soğutma Tankı törenle dağıtıldı.
 Vali Yücel Yavuz, Tonya ilçesinde 

bir dizi ziyaretlerde bulundu
 Törenin ardından Vali Yücel 
Yavuz, öncelikle Tonya 
Kaymakamlığı'na atanan Osman 
Sayılır'a hayırlı olsun ziyaretinin 
ardından Tonya Muhtarlar 
Derneği'ni ziyaret etti. Tonya 
Kalınçam Mahallesi'nde çıkan 
yangında marangoz atölyesi yanan 
Nurettin Yılmaz'a geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu. Esnaf 
ziyaretinin ardından  Vali Yavuz, 
Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı 
binasında inceleme yaparak 
yetkililerden bilgi aldı.

Z
iyarette, Kanserle 
Mücadeleyi Destekleme 
Derneği yöneticileri yaptığı 

açıklamada; “Bizbize sahne 
sanatları işbirliği ile kanserde 
erken teşhisin önemini anlatan 
tiyatro oyunumuz halkımızla 
buluştu. Oyunumuz Türkiye 
turnesine Trabzon'dan başlaya-
cak. Yazarı, yönetmeni ve 
oyuncularının Trabzonlu olması 
oyunun önemini Trabzon için 
ikiye katlıyor. Bu sosyal 
sorumluluk projesinde bizleri 
misafir eden Tonya kaymakamı; 

Osman Sayılır'a, Tonya Belediye 
başkanı; Osman Beşel'e 
katkılarından ve desteklerinden 
dolayı Kanserle mücadeleyi 
destekleme derneği Sahne 
sanatları genel koordinatörü; 
Mehmet Cihan, Bizbize sahne 
sanatları Genel yönetmeni Ersoy 
Temelli ve tiyatro sanat 
danışmanı; Makbule Tuncer 
olarak teşekkür ederiz” dediler. 
Belediye Başkanı Osman Beşel 
de, Kanserle Mücadele 
Destekleme Derneği'nin ziyaretin-
den duyduğu memnuniyeti dile 

BAŞKAN BEŞEL'E 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği, 
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'i 
makamında ziyaret ederek, desteklerinden 
dolayı teşekkür belgesi takdim ettiler. 
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T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
K A M U L A Ş T I R M A  İ L A N I

 Dosya No  Taşınmaz  Ada - Parsel 
Kamulaştırılan 

Alan
 Malikler

2018/183 Trabzon ili 
Vakfıkebir ilçesi
Kemaliye Mah.

680 Ada 1 parsel
(eski 148 ada 
36 parsel)

8.860 m² Arif Sağlam, Erdem  Sağlam, 
Nebahat Sağlam, Özgür 
Sağlam, Şengül Sağlam, Adnan 
Sağlam, Ahmet Can Çolakoğlu, 
Ali Sağlam, Ali Yaşar Sağlam, 
Asiye İrfan Demir, Ayla Sağlam, 
Ayşe Sağlam, Ayşe Sağlam, 
Ayşegül Sağlam ('TSOUKOS), 
Behire Başoğlu, Beradiye 
Tosun, Burcak Sağlam, Canay 
Çolakoğlu, Cengiz Sağlam, 
Ceren Çolakoğlu, Çoşkun 
Sağlam, Damla Akdemir, Damla 
Sağlam, Derya Sağlam, Emin 
Sağlam, Emin Sağlam, Ergin 
Sağlam. Fadik Ceylan, Faik 
Kadir Sağlam, Fatih Cem 
Sağlam, Fatma Sağlam, Fatma 
Sağlam, Fatma Sağlam 
Özgören, Handan Sağlam, 
Harun Sağlam, Hasan Sağlam, 
Hasan Sağlam, Hasan Sağlam, 
Hüseyin Sağlam, İsa Sağlam, 
Kadir Şentürk, Kübra Şentürk, 
Mehmet Sağlam, Mehmet 
Sağlam, Mehmet Emin Sağlam, 
Mehmet Sami Sağlam, Mehmet 
Turgut Sağlam, Melek Sağlam, 
Mesut Sağlam, Muazzez 
Sağlam, Muazzez Sağlam, 
Mustafa Sağlam, Mustafa 
Sağlam, Mustafa Sağlam, 
Mustafa Barış Sağlam, Mustafa 
Cemil Sağlam, Naciye Sağlam, 
Osman Sağlam, Ömer Sağlam, 
Pınar Şentürk, Rengin Sağlam,  
Sertaç Sağlam, Sevilay 
Sağlam, Şerife Sağlam, Şifa 
Sağlam, Şükran Özkan, Turgay 
Sağlam, Tülay Sağlam, Yasimin 
Perrin Günaydın, Yavuz Selim 
Sağlam, Yılmaz Sağlam, Zafer 
Sağlam, Zekeriya Sarp Erdem, 
Züleyha Aylin Kolaylı, Züleyha 
Leman Şener

 Yukarıda ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı Karayolları Genel 
Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü tarafından tapu maliki aleyhine kamulaştırma bedel tespiti ve 
tescil davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından 
itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vakfıkebir 
Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına 
tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce 
ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin 
son ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine 
ödeneceği hususu Kamulaştırma Kanunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.

Osman KOYUNCU

Allah'ý tanýtan üç büyük tanýtýcý var. 

Bunlar H.Z. Muhammed(sav), Kuran ve 

kâinat kitabýdýr. Bu zamanda kâinat kitabý 

okunmadan, Allah tam olarak 

anlaþýlamaz. Allah, Kuran'da yaþ ve kuru 

her þeyin yazýlý olduðunu söylüyor.  Bu 

kâinat kitabi ancak fen ilimleri sayesinde 

anlaþýlabilir. Kuran, bütün fenlerden 

bahsettiðine göre, Arapça, belagat gibi 

ilimlerin yanýnda fen ilimlerinin de 

bilinmesi lazýmdýr. Ýslam âleminin geri 

kalmasýnýn ana nedenlerinden birisi fen 

ilimleri ile dini ilimleri yoðurarak 

çocuklara birlikte sunulmamasýdýr. 

Vicdanýn ýþýðýnýn din ilimleri, aklýn ýþýðý 

da fen ilimleridir bunlar birleþirse hakikat 

ortaya çýkar. Ayrýlýrsalar birisinden 

taassup diðerinden ise hile ve þüphe 

doðar. Bugün her yerlerde imam hatipler 

ve Kuran kurslarý açýlýyor fakat ahlaktaki 

yozlaþma devam ettiði gibi namaz ve oruç 

gibi Ýslam'ýn temel deðerlerinde 

gerilemeler vardýr. Halkýn kendi parasý ile 

açtýðý bu okullarda din ilimleri fen ilimleri 

ile birlikte deneysel olarak tam 

okutulabilirse Türkiye'nin þekli deðiþir. 

Nasýl ki bu asýrda büyük kaleler inþa 

ederek savaþlar kazanýlamazsa, fen 

ilimlerine gerekli önemi vermede, imam 

hatipler ve Kuran Kurslarý açmakla dini 

yaþayan, dünyaya hükmeden nesiller 

yetiþtiremeyiz. Dünya ve ahreti birlikte 

kazanmanýn yolu, din ve fen ilimlerini 

birlikte yoðurarak okutmaya baðlýdýr.  

Fenler Allah'ýn kâinatta yarattýðý sanat 

eserlerinin güzelliðini gösteren en 

mükemmel delillerdir. 

    Aslýnda bütün peygamberler hem 

ümmetlerini irþat ve hem de bir veya 

birkaç fen ilminin nihayet hudutlarýný 

çizmek için gelmiþlerdir. Her bir mucize bir 

veya birkaç sanat harikasýna iþaret eder.  

H.Z. Süleyman'ýn (as) tahtýnýn Yemen'den 

Þam'a göz açýp kapayýncaya kadar kýsa 

zamanda getirilmesi fizik ilminin en son 

hududunu gösterir. Fiziði bilmeden bu 

ayetler tam anlaþýlamaz. Peygamberler 

insanlara numuneleri gösterir, haydý fen 

ilimleri ile bunun benzerini sizler yapýnýz 

diye insanlýðý teþvik ederler. Bunun içindir 

ahýr zamanda fen ilimleri, bütün 

mucizelerin taklidini yapacak, mucizelere 

yanaþacak fakat yetiþemeyecektir, ahýr 

ömürde her þey ilme dökülecek bütün 

kuvvet ve hükmün ilmin elinde olacaktýr. 

Onun için her bir fen ilmi pek çok yönü ile 

Allah'ýn birliðini anlatan parlak birer 

yýldýz gibi tevhit delilidirler.  Bazý klasik 

Müslüman ilim adamlarý, eskiden 

ulemalar fen ilim ilerinden bahsetmiyordu 

þimdi niçin fenler önemlidir eðer fenler 

önemli olsaydý eski âlimler fenlerden 

bahsederdi diyorlar. Bu doðrudur fakat 

bundan asýrlarca önce fen ilimlerinden 

bahsetmek insanlarýn zihinlerini 

þaþýrtmaktan baþka bir iþe yaramazdý hem 

de o zamanýn fen ilimlerinde ki doðruluk 

payý %5 idi çoðu safsata idi, þimdi ise 

fenlerin %95 i doðrudur. Ýslamiyet bütün 

fen ilimlerinin baþýdýr. Allah ve isimleri, 

ancak fen ilimleri ile bilinebilir. Allah 

þafidir, bu ismi bilmekle Allah bilinmiþ 

olmaz.  Týp ilmi, týp kelimeden ibaret 

deðildir. Hastanesi, ilaçlarý, doktorlarý, 

aletleri, kitaplarý ve fakülteleri ile birlikte 

düþünmek lazýmdýr. Allah'ýn Þafi ismi, 

ancak bütün bunlarý anladýktan sonra bu 

ismin sýrlarý anlaþýlabilir. Allah'ý Þafi diye 

zikretmek elbette iyidir fakat bu ilimleri 

okuyarak Þafi ismini zikretmek en 

mükemmelidir.  Fen ilimleri marifet, 

ilahidir. O halde bütün fenlerin özü 

çekirdek þeklinde Kuran'da vardýr fakat 

Allah bunu geliþtirilmesini zamana 

yaymýþ ve insanlýða býrakmýþtýr. Kâinatta 

tekâmül kanunu vardýr, bu kanun gereði 

zaman ilerleyince fen ve teknoloji 

geliþecektir. Bu þekilde Allah'ýn büyüklük 

ve azameti daha net bir þekilde 

anlaþýlacaktýr. Aðacýn dallarýnda 

meyvelerin asýlmasý gibi her bir fen 

ilminin dallýnda da Allah'ýn isimlerinin 

hazinesi ve tevhit mührünün mucizeleri 

asýlmaktadýr, bunlar binlerce dil ile 

Allah'ýn birliðini haykýrýyorlar. Ayný 

zamanda fen ilimleri penceresinden 

kâinata manayý harfi ile yani Allah adýna 

bakmak demek yýllarca nafile ibadet 

yapmaktan daha hayýrlýdýr çünkü ilim ve 

tefekkür farzdýr.

    Ýslam âleminin bu duruma düþmesi ve 

yabancýlar tarafýndan istibdat altýna 

alýnmasýnýn ana nedeni, ecnebilerin fen 

ve sanat silahýný çok iyi 

kullanmalarýndandýr. Bizde galebe etmek 

istiyorsa fen ve sanat silahýný çok iyi 

kullanmalýyýz okullarda üniversitelerde 

Kuran ile birlikte Allah'ýn gerçek isimleri 

olan fen ilimlerini birlikte ve mükemmel 

þekilde okutmalýyýz. Ýþte o zaman cehaleti 

yenip terakki etmiþ, ahlaklý, Ýslam'ý 

yaþayan nesiller yetiþtirmiþ oluruz.  

FEN BİLİMLERİNİN DİNDEKİ YERİ

ELEMAN İLANI
UZUN TİCARET’te çalışmak üzere “Logo Tiger” kullanabilen 

eleman alınacaktır. Müracaat şahsen yapılacaktır.
Müracaat : UZUN TİCARET - VESTEL

"ANTİBİYOTİKTE ISRARCI 
OLMAYIN"
Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları 
ile son yıllarda gitgide düşen 
antibiyotik kullanımına dikkat 
çeken Dr. Zafer Kamiloğlu, 
"Grip ve solunum yolu 
enfeksiyon hastalılarının çok az 
bir kısmında gereklidir. 
Vatandaşlar gerek bizlerden 
gerekse de diğer hekimlerinden 
antibiyotik yazmamız 
konusunda ısrarcı oluyorlar. 
Antibiyotik kullanımı vücut 
direncini düşürüyor ve 
hastalıklara karşı bizi güçsüz 
kılıyor" diyerek vatandaşları 
antibiyotik konusunda uyardı. 
Bağışıklık sistemi, vücudun 
hastalıklara karşı savunma 
mekanizmasını oluşturan 
karmaşık bir sistemdir ve 
vücudumuzu yabancı ve zararlı 
maddelerden korur. Bu sistem, 
vücudumuza giren milyonlarca 
bakteri, mikrop, virüs, toksin ve 
parazitlere karşı korunmak için 
düzenlenmiştir. Mevsim 
geçişlerinde yaşanan havaların 
bir ısınıp bir soğuması, 
vücudun savunma 
mekanizmasını zayıflattığı için 
nezle, boğaz ağrısı, soğuk 
algınlığı gibi hastalıklara neden 
olabiliyor. Ani hava değişiklikleri 
nedeniyle ortaya çıkan bu 
hastalıklardan ise basit 
yöntemlerle kurtulmamız 
mümkün hale geliyor.

"DÜZENLİ SPOR YAPARAK 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ 
GÜÇLENDİRİN"
Mevsim geçişlerinin yaşandığı 
bu zamanlarda ani hava 
değişikliklerinin grip ve soğuk 
algınlığının yayılmasında 
önemli bir faktör olduğunu 
belirterek, “Mevsim geçişlerinin 
yaşandığı bu zamanlarda ani 
hava değişiklikleri grip ve 
soğuk algınlığına zemin 
hazırlıyor. Sıcaklıkların bir gün 
yüksek, bir gün düşük olması 
savunma mekanizmasını 
bozduğundan hastalıklara 
davetiye çıkarıyor. Bağışıklık 
sistemi de bu mekanizmalarla 
beraber çalıştığından vücut 
direnci düşebilir. Hayatın 
devamı için insan bedeninin 

36,5-37 derece olması 
gerekmektedir. Özellikle 
mevsim geçişleri ani hava 
değişiklerinin yaşandığı 
dönemlerdir. Gece gündüz ısı 
farkı, nem ve basınç farkları 
havada dolaşan partikül 
miktarlarında değişimlere 
sebep olur. Geçiş 
dönemlerinde bol su tüketin. 
Sigara ve alkolden uzak durun. 
Düzenli ve kaliteli uyku çok 
önemlidir. İyi bir vitamin ve 
mineral desteği sağlayın, çeşitli 
gıdalarla beslenin. Yazın açık 
renkli, kışları ise koyu renkli ve 
hava dolaşımına izin veren 
giyeceklerin giyilmesi gerekir. 
Soğuk bölgelerde uç bölgelerin 
korunmasına yönelik eldiven, 
bere, atkı, içlik kullanılması 
önemlidir. Kapalı ortamları iyi 
havalandırın ve temizleyin. Kış 
geçişleri enfeksiyonlar 
açısından riskli dönemler 
olduğundan KOAH,Diyabet gibi 
kronik hastalığı olanların 
zatürre ve influenza (grip) 
aşılarını yaptırması iyi olur. 
Bağışıklık sistemi güçlendirici 
takviyeler alabilirsiniz. Arı 
poleni, Beta karoten, vitamin 
kompleksleri, yeşil çay, bunlar 
arasında sayılabilir. Enfeksiyon 
belirtileri varsa mutlaka bir 
doktora muayene olun. Düzenli 
spor yaparak bağışıklık 
sisteminizi güçlendirin” diye 
tavsiyede bulundu.

DR. KAMİLOĞLU, "MEVSİM GEÇİŞLERİNDE

SALGIN HASTALIKLARA DiKKAT"
Soğukların kendini hissettirdiği Bölgemizde de özellikle grip ve 
soğuk algınlığı vakalarına karşı Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi
Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, vatandaşlara hastalıklardan 
korunmaya yönelik önerilerde bulundu.

ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU
İş Bankası Vakfıkebir Şubesi 
çalışanlarından Hakan Akgün 
(44) geçirdiği kalp krizi 
sonucunda hayatını kaybetti.
Sürmene ilçesinden olan 
Hakan Akgün, Ortahisar 
İlçesindeki evinde bulunduğu 
sırada aniden rahatsızlanarak 
hayatını kaybetti.  Annesi ile 
birlikte yaşayan Hakan 
Akgün'ün kalp krizi geçirdiği 
anlaşıldı. Hakan Akgün cuma 
günü Sürmene İlçesi Merkez 
Eski Camiinde, ikindi namazına 
müteakiben kılınan cenaze 
namazının ardından gözyaşları 
arasında toprağa verildi.



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN5 05.10.2018

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                                          Basın ILN871803

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mahallelerde c25/30 Hazır Beton Kaplama yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2018/489073
1-İdarenin
a) Adresi   : Çarsi Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi : info@vakfikebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mahallelerde toplam 29.367,25 m³ C25/30 Hazır Beton Kaplama yapılması Ayrıntılı bilgiye 
EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir ilçesine ait mahallelerde
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. No:156 – Vakfıkebir/TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 26.10.2018 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına 
ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 
veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli 
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli 
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren 
faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini 
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere 
birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak 
üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.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:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde belirtilen A (Altyapı) Grubu İşlerin V.GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 
işlerinin tamamı benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.,
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her 
yıl, Ekim ayının ilk haftasında 
kutlanması geleneksel hale 
getirilen 'Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası'nın bu yılki 
teması, 'Din Hizmetine Adanmış 
Ömürler' olarak belirlendi.

İslâm, aslında, insanlığa 
yegâne kurtuluşun yöntemini 
öğretmek için Yüce kudret 
katından gönderilen bütün ilâhi 
dinlerin adıdır.Çünkü ilâhi dinler, 
hayatın bilgi ve hikmet üzerine 
bina edilmesini, medeniyetin 
Peygamberlerin oluşturduğu 
temel ölçüler üzerinde gelişip 
yükselmesini,böylece insanın 
dünya ve ahiret 
mutluluğunaulaşmasınıgaye 
edinmiştir. Bu anlayışla ortaya 
çıkarılan medeniyetlerin temel 
unsuru da mâbetlerdir.

Tevhit ve vahdetin, birlik ve 
beraberliğin, kaynaşma ve 
dayanışmanın sembolü olan 
camilerimiz, kültür ve 
medeniyetin vazgeçilmezleri 
olan ilminve kenetlenmenin de 
mekânlarıdır. İlim ve hikmetin 
kazandırdığı incelikle kulluğu 
zirveye taşıyan camiler, bu 
sayede toplumlara ahlaki 
güzellik kazandıran manevi 
mimarların yetiştirildiği 
müstesna yerlerdir. Çünkü 
başta namaz olmak üzere 
fertlere gönül huzuru sağlayan 
her türlü yönelim orada 
gerçekleşir. Siyasi tercihleriyle 
dünya görüşlerini bir tarafa 
bırakan imanlı gönüller, hep 
birlikte Allah'ı anmaya ve 
arınmaya yönelmenin tadını 
orada alır.

Kur'an'ın dünyamızı 
aydınlatmaya başladığı günden 
bugüne kadar toplumlara ve 
yaşam alanlarına can veren, 
derinlik kazandıran,ilmiyle ışık 
saçan,ilmin peşinden 
koşuşturan âlimleri; 
davranışlarıyla Hz. 
Peygamber'in yaşam kalitesini 
ve sadeliğini yansıtmaya 
çalışan örnek şahsiyetleri hep 
camiler ve cami merkezli 
mekânlar yetiştirmiş,toplumun 
manevi mimarlarını, ünsiyet ve 
kardeşliğin, saygı ve 
hoşgörünün ve birlikte yaşama 
kültürünün egemen olduğu 
buvahdet mekânları eğitmiştir.

Küçükten büyüğe herkesin, 
yaşam alanına değer katan 
mühim şahsiyetleri tanıması, 
hayırla yâd etmesi hem ödevi 
hem de hakkıdır. Nesilleri 
geleceğe motive etmek; 
geçmişte birçok meşakkate 
göğüs gererek büyük başarılar 
elde eden örnek insanları ve 
kapsamlı ilim tahsilinde bulunan 

âlimleri, …onlara tanıtmakla 
mümkündür. Yakın tarihte Hz. 
Peygamberden sonra onun 
izinden giden din ve millet 
büyüklerinin varlığını, 
hatıralarını ve başarılarını 
öğretmekhayata ölçü, nesillere 
gelecek ufku kazandırır. 
Onlarıiyilik, hayır, hasenât üzere 
yetişmelerine zemin 
hazırlayarak bencillikten, 
bireysellikten ve 
dünyevileşmekten kurtarır, 
mutluluğu, başkalarının 
mutluluğunda aramayı öğretir.

Bugün dünya üzerinde, bilhassa 
İslâm coğrafyasında, sırf çıkar 
ve üstünlük sağlama adına 
akıtılan kan ve gözyaşının, 
aslında vahyin egemen kılmak 
istediği sevgi, saygı, hoşgörü 
eksikliğinden 
kaynaklandığıaşikâr olunca 
camilerin ve oralarda yetişen 
mühim şahsiyetlerin, cami 
merkezli yaşamın kıymeti çok 
daha iyi anlaşılacaktır.

İnanmış gönülleri bir araya 
toplayan camilerimizin en küçük 
yerleşim yerlerinde bile varlığını 
sürdürüyor olması, toplumlar 
için arz ettiği son derece kritik 
önemden kaynaklanmaktadır. 
Öyle ki, yerine başka bir şey 
ikâme edilememektedir. 
Camilerimiz zor 
zamanlarımızın, bekâ sorunuyla 
karşı karşıya kaldığımız 
durumlarda da Kur'an'ın 
öğretileriyle birbirimize 
sarıldığımız, birbirimizden güç 
aldığımız, birbirimize cesaret 
verdiğimiz mekânlar olmuştur. 
Yakın tarihimiz bunun 
örnekleriyle doludur.

'Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası'münasebetiyle 
geçmişten bugüne cami ve 
mescitlerimizde görevîfâ eden 
cami görevlilerimiz; camilere 
hizmet eden ve 
camilerininşâsında,îmârında 
görev alan ve bugün hayatta 
olmayanlara Allah Teâlâ 
rahmet, hayatta olanlara sağlık 
âfiyet lütfeylesin. Yüce 
Mevlâ'mız,camilerimizin 
birlikteliğimizin teminatı 
olmasınıdâim eylesin.Birliğimizi, 
dirliğimizi, kardeşliğimizi 
muhafazaeylesin. Dinimizi, 
devletimizi kâim eylesin. 
Devletimizin ve milletimizin 
bekâsına yönelen her türlü 
tehdit, saldırı, hile ve tuzakları 
şer odaklarının başlarına tebdîl 
eylesin.

'Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası'nın ülkemize, milletimize 
ve İslâm âlemine hayırlar 
getirmesi temennî ve niyâz 
ediyorum.

Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

Arçelik’le büyük yenileme
hareketi baþlýyor!
Markası ne olursa olsun eski beyaz eşyanızı evinizden alalım, 
yenisini 1.000TL’ye varan indirimle verelim.

GÜVEN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İLETİŞİM VE SERVİS HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
Kemaliye Mahallesi Hacı Ziya Habiboğlu Cad.   No: 11/A   Tel.: 0 462 841 51 20  VAKFIKEBİR
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BATMAN'DA HAiN TUZAK!BATMAN'DA HAiN TUZAK!
 7 ŞEHiDiMiZ VAR 7 ŞEHiDiMiZ VAR

atman'ın Hasankeyf ilçesinde 

Byol yapım çalışmasının 
emniyetini sağlayan askerlerin 

bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi 
sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın 
altına tuzakladıkları el yapımı 
patlayıcıyı infilak ettirdi patladı, 

1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 
7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır 
yaralandı. Şehit olan kahraman 
askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli 
ailelerine, sevenlerine, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı 
dileriz.

TONYA DOĞAN SPOR TUTULMUYOR 3-1
Bölgesel Amatör Kümedeki (BAL LİGİ) temsilcimiz Tonya Doğanspor ligin iddialı takımlarından Iğdır Esspor'u Vakfıkebir İlçe Satadyumunda ağırladı.

E
v sahibi avantajını maçın 
başında iyi kullanan 
Tonya Doğansporlu 

futbolcular sahada adım 
atılmadık yer bırakmadılar. 
Maçın 21. dakikasında Tolga 
Kara, ev sahibi ekibi 1-0 öne 
geçiren golü kaydetti. Golden 

sonra oyun kontrolünü iyice ele 
alan Tonya Doğanspor 
mücadelenin 34. dakikasında 
Miraç Çakmak'ın ayağından 
gelen golle skoru 2-0'a taşıdı. 
Mücadelenin ilk yarısında 
güzel futbolunu 2 golle 
süsleyen Tonya temsilcisi 2 

farklı üstünlükle soyunma 
odasına gitti. Karşılaşmanın 
ikinci yarısının başlamasıyla 
Tonya Doğanspor'un güzel 
futbolu devam ederken Iğdır 
Esspor'un zaman zaman 
bulduğu pozisyonları kaleci 
Gökhan Yılmaz başarılı 
kurtarışlarla engelledi. 

Mücadelenin 55. dakikasında 
sahneye çıkan Onur Osman 
Erel ceza sahası dışından 
yaptığı güzel bir vuruşla skoru 
3-0'a taşıdı. 60. dakikada 
Tonya Doğanspor'dan Kaan 
Yıldırım ikinci sarı karttan 
kırmızı kart görerek takımını 10 
kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra 

Iğdır Esspor oyuna ortak 
olmaya çalıştı. 77. dakikada 
konuk ekipten Tolga Topal'ın 
penaltıdan bulduğu golle  skor 
3-1 oldu. Karşılaşmada başka 
gol olmadı ve Tonya 
Doğanspor 30 dakikasını 10 

kişi oynadığı mücadelede Iğdır 
Esspor'u 3-1 mağlup etti. Bu 
sonuçla Tonya Doğanspor 
ligdeki ilk galibiyetini alırken 4 
puana ulaştı. Tonya ekibi 
gelecek hafta Serhat Ardahan 
Spor'a konuk olacak.

TONYA: 3 - IĞDIR: 1
SAHA: Vakfıkebir İlçe Stadyumu 
HAKEMLER: Salih Soydan***, Abdullah Yardımcı***,  Selim 
Erzurumlu***
TONYA DOĞANSPOR: Gökhan***, Murat***, Miraç***, Şafak***, 
Halit***, Hamit***, Aykut*** (Dk.88 Mustafa?), Kaan***, Onur 
Osman*** (Dk.64 Serkan*), Erkan*** (Dk.70 Zafer*), Tolga*** 
IĞDIR ESPOR: Selçuk**, Kubilay** (Dk.78 Fırat*), Mehmet**, 
Tolga**, Orhan**, Emrah** (Dk.64 Furkan*), Mustafa Gökmen**, 
Kalemullah**, Tolga**, Sebahattin** (Dk.58 Efoza***), Emre**
GOLLER: Dk.21-33 Tolga Kara, Dk.56 Onur Osman (Tonya 
Doğanspor), Dk.78 Tolga (pen) (Iğdır Espor)
KIRMIZI KART: Dk.60 Kaan Yıldırım (Tonya Doğanspor)

11.ORHAN KAYNAR FUTBOL TURNUVASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİK VE KUPA TÖRENİ İLE SONA ERDİ

HEYECANA ORTAK 
OLDULAR
Mslem Halı sahasında 18 Eylül 
tarihinde başlayan ve 2 Ekim 
finali ile sona eren turnuvanın 
final müsabakasını Trabzon 
Vali vekili Nusret Şahin , Vali 
yardımcısı Ayhan Durmuş, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 
Trabzon Baro Başkanı Av. Sibel 
Suiçmez, Ortahisar 
Kaymakamı Tolga Toğan, 

Trabzon il Emniyet Müdürü 
Orhan Çevik, Büyükşehir Genel 
Sekreter yardımcısı Mustafa 
Akkaya, Ortahisar Milli Eğitim 
Müdürü Şükür Köse, Ortahisar 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Osman Erdoğan, Trabzonspor 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Bayraktar, Hekimoğlu Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Celil Hekimoğlu, TÜRK-İŞ 
Trabzon Temsilcisi Gökhan 
Gedikli, Hak-İş Trabzon Şube 

Başkanı İsmail Kaplan, Arsin 
Ziraat Odası Başkanı ve 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan Kozoğlu, Ortahisar 
Ziraat Odası Başkanı Mustafa 
Bekar, TÜRKAV Başkanı 
Kenan Kuru, Türkiye Futbol 
Federasyonu Bölge Müdürü 
Serdar Bali, Amatör Futbol 
Federasyonu Genel Başkanı 
Şerif Kunt, ASKF Başkan Vekili 
Cahit Atasoy, Karadeniz 

Gazeteciler Federasyonu Ge-
nel Başkan Erdoğan Erişen 
TSYD Genel Merkez yöneticisi 
Murat Taşkın, Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Ergun Ata da izledi.
'DESTEK İÇİN 
TEŞEKKÜRLER'Müsabakanın 
bitimi ile törene geçildi. TGC 
Başkanı Yusuf Turgut yaptığı 
selamlama ve teşekkür 
konuşmasında, 'Güzel bir 
turnuva oldu. Zaman 
zaman coşkulu 
zaman zaman 
sertlikler yaşandı. 
Coşkuya sevindik, 
sertliklerle üzüldük. 
Turnuvayı 
destekleyenlere, 
katılımcılara, tüm 
sporcu kardeşlerime 
ve büyük emek veren 
yönetim kurulu 
üyelerime teşekkür 
ediyorum. Bu turnuva, 
yönetimimizin seçim 
öncesinde son büyük 
orgnazisayonu oldu. 
Başkanlıkta benim de 
finalimdi. Bu vesile ile 
Orhan Kaynar'ı bir 

kez daha rahmetle anıyorum, 
Eşi Mine hanım ve çocuklarına 
sağlıklı yıllar diliyorum' dedi.
TAKA ŞAMPİYON OLDU
Büyükşehir Belediyesi'ni 5-2 
yenen TAKA Gazetesi kupayı 
kaldırırken kupasını Vali vekili 
Nusret Şahin, Vali Yardımcısı 
Ayhan Durmuş ve Orhan 
Kaynar'ın eşi Mine Kaynar 
verdi. Büyükşehir Belediyesi 
Kupasını ve hediyelerini ise 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-
lu'nun elinden aldı.
TEK BAYAN SPORCU
Turnuvanın gol kralı TAKA 
Gazetesinden Sertaç Hellaç 
olurken, En centilmen takım 
ödülü TRT kurumu adına Sami 
Serdar Şişman'a verildi. 
Turnuvanın tek kadın sporcusu 
Aleyna Bayram da 
ödüllendirildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteklediği Orhan Kaynar futbol turnuvasının 11'inci finali gerçekleştirildi.

MUHTEŞEM FİNALMUHTEŞEM FİNAL
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ANADOLU iMAM HATiP LiSESiNDEN ANLAMLI ZiYARET
Vakfıkebir Anadolu İmam 

Hatip Lisesi Meslek Dersleri 
Öğretmeni Ömer Haliloğlu, 
beraberinde bir gurup öğrenci ile 
birlikte İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ı makamında ziyaret etti. 
1-7 Ekim tarihleri arasında 
kutlanan 'Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası' dolayısıyla, 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'ni temsîlen gerçekleştirilen 

ziyarette, İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'a hediye takdiminde de 
bulunan öğrenciler, Müftü 
Köksal'ın ve şahsında müftülük 
personeli ve din görevlilerinin 
'Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası'nı kutladılar. İlçe Vaizi 
Osman Öztürk ve Ekrem Akbaş 
ile İlçe Murakıbı Ömer Çınar'ında 
hazır bulunduğu ziyarette 
öğretmen ve öğrencilere ikramda 

bulunan ve kendileriyle bir süre 
sohbet eden İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, bu anlamlı 
ziyaretten duydukları memnu-
niyeti belirterek kendilerine 
teşekkür etti. İlçe Müftüsü Köksal 
ayrıca; ziyaretçi grubun şahsında 
tüm idareci, öğretmen ve öğren-
cilere selam ve muhabbetlerini 
de ileterek yeni eğitim-öğretim 
yılında başarılar diledi.

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla, Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir grup, okullarını 
temsîlen ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

BAŞKAN, TONYA DOĞANSPOR'U HEDEF ALAN AÇIKLAMAYA CEVAP VERDİ
Büyükliman Belediyespor Başkan Yardımcısı Güngör Yılmaz'ın, Tonya Doğanspor'u hedef alan açıklamalarına 
Tonya Doğanspor Başkan Yardımcısı Muhammet Başkan yazılı bir açıklamayla cevap verdi. 

Y
ılmaz'ın açıklamaların-
dan camia olarak büyük 
bir üzüntü duyduklarını 

ifade eden Muhammet Başkan, 
“ Büyükliman Belediyespor 
Başkan Yardımcısı Güngör 
Yılmaz Bey'in Tonya Doğan-
spor'u hedef alan basında 
çıkan söylemlerinden camia 
olarak derin üzüntü duyduk. 
Büyükliman Belediyespor 
bölgemizin en büyük ilçesinin 
takımı, bizlerin daima destek-
çisi ve takip ettiği bir kulüptür. 
İsminde büyüklük olan bir 
kurumun idarecisi de kurumunu 
temsil ettiği her platformda ku-
ruma yakışan büyüklük seviye-
sinde, ölçüsünde ve yakının-
daki herkesi kucaklayıcı bir 

tavırda olması gerektiğine 
inanıyoruz.” dedi. Tonya 
Doğanspor'un maçlarını neden 
Vakfıkebir'de oynayacağını 
açıklayan Muhammet Başkan, 
“Tonyaspor bu yıl Bölgesel 
Amatör Lig'de mücadele ede-
cek. Bunun gerektirdiği bazı 
koşullar ilçemizde henüz oluş-
madığı için bizler de en yakın 
olarak gördüğümüz Vakfıkebir 
ilçemizdeki imkanları değerlen-
dirmek istedik. İl Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü'ne resmi ola-
rak tesis ve saha için başvuru-
da bulunduk. Yapılan görüşme 
neticesinde bedeli karşılığında 
saha ve tesis kullanım hakkını 
kazandık. Bu hak sadece 
kulübümüze değil diğer bölge 

kulüplerine de tanınmıştır. 
Müracaat etmeleri halinde bu 
hakkın diğer kulüplere de 
sağlanacağına inanıyoruz.” 

İfadelerini kullandı.
Muhammet Başkan 
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“ Vakfıkebir ilçemizde bulunan 
saha geçmişte Beşikdüzüspor 
tarafından kullandığı gibi 
zaman zaman başka kulüplere 
de il müdürlüğümüzce tahsis 
edilmiştir. Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü'ne ait sahayı Sayın 
Yılmaz kendi kulüplerinin oldu-
ğunu iddia ederek İl Müdürü 
sahanın bakımı için “bize şunu 
vermedi; bize bunu vermedi” 
diye söylenerek büyük bir 
tezadın içerisine düşmektedir” 
Bahsi geçen stat için de büyük 
bir emek verdiklerini belirten 
Muhammet Başkan, “Kulübü-
müz tarafından ilgili sahanın 

kullanım hakkını aldığımızda 
müsabaka yapılamayacak, 
içine girilmeyecek durumdaydı. 
Verdiğimiz büyük emeklerle 
bugün maç yapılacak ve 
takımımızın kamp yaptığı bir 
tesis haline getirdik. Buradan il 
ve ilçe spor müdürlerimize 
destek ve katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.” şeklinde kon-
uştu. Tonya Doğanspor Başkan 
Yardımcısı Muhammet Başkan 
açıklamasının sonunda Vakfı-
kebir'lilere de misafirperverlik-
lerinden dolayı teşekkür ede-
rek, “Büyükliman Belediye-
spor'un ve Vakfıkebir ilçemizin 
çok kıymetli taraftarına ve hal-
kına bizlere gösterdiği misafir-
perverlik ve ilgiden dolayı 

minnettar olduğumuzu söyle-
mek isteriz. Tonya Doğanspor 
kendisini bölgenin takımı olarak 
görmekte, Spor Toto 3. Lig'e 
çıkması halinde bölge ekonomi-
sine ciddi bir katkı sunacağına 
ve bölgedeki genç sporculara 
büyük imkan sağlayacağına 
inanmaktadır. Büyükliman Bele-
diyespor'un Başkan Yardımcısı 
Güngör Yılmaz Bey'in siyasi 
yaklaşımlar çerçevesindeki 
açıklamalarını doğru bulmadığı-
mızı belirtir dilediği zaman ken-
disi ve kulüp yetkilileri ile ileti-
şim kurmaya hazır olduğumuzu 
beyan etmek isteriz. Tüm bölge 
halkını Pazar günü oynanacak 
olan Tonya Doğanspor-Iğdır 
Esspor maçına bekliyoruz dedi. 

O
rtahisar ilçesinin Beşirli 
Mahallesi'ne çok 
önemli bir sosyal ve 

sportif alan kazandıracaklarını 
kaydeden Gümrükçüoğlu, “9 
sene önce bu alana diktiğimiz 
fidanların çok güzel ağaçlar 
haline geldiğini görmek bizleri 
çocuklar gibi sevindiriyor. 
Şimdi burada yapacağımız 
çalışma ile Trabzon'umuz 
yeşilliklerin içinde çok güzel bir 
spor aktivite ve yaşam alanı 
kazanacaktır. Konuyla ilgili 
proje çalışmalarımızı 
tamamlayarak yapım ihalesinin 

tarihini belirlemiş durumdayız” 
diye konuştu. Beşirli Spor 
Temalı Park Projesiyle ilgili 
olarak değerlendirmelerde 
bulunan Gümrükçüoğlu şunları 
kaydetti: “Burası ailelerimizin 
çocuklarıyla rahatlıkla zaman 
geçirebileceği, eğitici ve 
öğretici bir alan olacaktır. Bu 
alanda sosyal tesis, yürüyüş 
yolu parkuru, açık alan (fitness 
alanı), mescid ve şadırvan, 
bisiklet yolu parkuru, 
kamelyalar, açık alan-masa 
tenisi, oturma dinlenme 
alanları, çocuk oyun alanı, açık 

alan-satranç, engeli çocuk 
oyun alanı, basket ağacı, 
kaykay pisti ve otopark 
alanı bulunacaktır. Yapım 
ihalesinin ardından 

başlayacağımız çalışmaları 
inşallah kısa sürede 
tamamlayarak bu önemli 
hizmeti şehrimize kazandırmış 
olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”

BEŞiRLi SPOR TEMALI PARK'IN YAPIM iHALESi
26 EKiM'DE GERÇEKLEŞTiRiLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre 
kazandırılacak olan Beşirli Spor Temalı Park'ın 
yapım ihalesi 26 Ekim'de gerçekleştirilecek. 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu, “Beşirli sahilinde 55 
dönümlük alanı yeşilliğin içinde mükemmel bir spor 
aktivite ve yaşam alanı haline getireceğiz” dedi.

 Beşirli sahilinde 55 dönüm yeşilliğin içinde 
mükemmel bir spor aktivite ve yaşam alanı...
 Beşirli sahilinde 55 dönüm yeşilliğin içinde 
mükemmel bir spor aktivite ve yaşam alanı...

B
eşikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde üretim 
faaliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Vali 
Yavuz, “Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ilimizin 

istihdamına ve ticaretine önemli katkılar sunuyor. “ dedi.  
Toplantının ardından Vali Yücel Yavuz, Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Orhan 
Bıçakçıoğlu ve Müteşşebis Heyet üyeleri ile birlikte 
Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 
tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.  Beşikdüzü 
Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinin ardından Vali Yavuz, 
Beşikdüzü ilçesinde faaliyete geçirilen Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı 
Beşikdüzü Tahlisiye Arama Kurtarma Bot istasyonunu ziyaret 
etti.  Denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak 
amacıyla faaliyete geçirilen Kıyı Emniyeti Arama-Kurtarma 
İstasyonunda incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.  
Sonrasında Beşikdüzü Kaymakamlığını ziyaret eden Vali 
Yavuz'a Kaymakam Cevdet Ertürkmen'den ilçedeki 
çalışmalar hakkında bilgi sundu.

VALİ YÜCEL YAVUZ 
BEŞİKDÜZÜ  İLÇESİNDE 
BiR DiZi ZiYARETLERDE BULUNDU
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Beşikdüzü ilçesi 
ziyaretinde Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na katıldı. 
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

HAYIRLI OLSUN 

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

TONYA'DA ÜRETİCİLERE 
SÜT TANKI DAĞITILDI

> Vedat FURUNCU 3'de

Fiskobirlik Vakfıkebir Şubesi Başkanı İrfan Çakar, Fiskobirlik 
Genel Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliğine getirildi. 

> Abdulkadir AYNACİ

Fiskobirlik Genel Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Halit 
Ayar Ağustos ayında geçir-
diği trafik kazası sonucun-
da yaşamını kaybetmişti. 
Birinci yedek durumunda 
olan Fiskobirlik Vakfıkebir 
Şubesi Başkanı İrfan 
Çakar, merhum Halit 
Ayar'ın yerine asil üye ola-
rak görev yapmaya baş-
ladı.  Vakfıkebir'de yaptığı 
başarılı çalışmalarla takdir 
toplayan Fiskobirlik 
Vakfıkebir Şubesi Başkanı 
İrfan Çakar'a yeni görevin-
de başarılar diliyoruz.

Trabzon İli Hayvancılık ve Çiğ Süt Toplama Altyapısının Geliştirilmesi 
ve İyileştirilmesi projesi kapsamında Tonya'da hayvancılıkla 
uğraşan süt üreticilerine süt tankı dağıtımı töreni düzenlendi.


