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> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

Kebir Süt Türkiye Satış Müdürü Yakup Karadeniz, 24 Haziran seçimlerinde 
sandıktan çıkan Trabzon Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı 
Muhammet Balta ile Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu ve 
Hüseyin Örs'ü TBMM'deki makamlarında ziyaret etti. 

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uygulama Oteli) Okul 
Müdürü Mehmet Kahveci, Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Aydın Gelleci ve Cemiyet üyeleri ile bir araya gelerek okulun ve uygulama 
otelinin faaliyetleri hakkında cemiyet üyelerine bilgi verdi. 

“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” etkinlikleri kapsamında 
Vakfıkebir ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

> Sadık AYDIN 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de
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“Ayaklarının altındaki 
toprakları yok olup giden 
toplumlar ayakta duramazlar. 
Bu, vatanını kaybetmekle 
eşanlama gelen ulusal bir afettir."

Vakfıkebir Belediyesi İlçe 

Halkının refahı ve huzuru için 

güzel bir yaşam alanları 

oluşturma adına yapmış olduğu 

yatırımların yanında “FOL 

DERESİ'NİN” durumu içler 

açısı. Trabzon DSİ Bölge 

Müdürlüğünü bu içler açısı 

durumu ortadan kaldırmaya 

davet ediyoruz. 
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VAKFIKEBİR'E 
YAKIŞMIYOR! 

“BU AYIP DSİ'NİN”
İnsanlar tarımla uğraşmaya 

başladıklarından beri toprak 
vazgeçilmez bir yaşam kaynağı 
olmuştur. Bu derece önemli bir varlık 
ne yazıktır ki yüzyıllarca hoyratça 
kullanılmıştır.Bir bakıma toprak ayakla-
rımızın altında kaybolup gitmiştir. 
Toprağın betonlaştırılması,yasalara 
aykırı olarak toprağı yanlış kullanma 
milyonlarca ton toprağın da kaybolup 
gitmesine neden olmuştur.İlçemizin 
tipik Karadeniz arazi özelliği olması 
nedeniyle de toprak kaybı hat safhada. 
Bunun da en önemli görseli Fol Deresi. 
İlçemize ismini de veren FOL DERESİ, 
DSİ tarafından toprak erozyonunun 
önlenmesi amaçlı ıslah edilmiş ve 
etrafına Vakfıkebir Belediyesi'nce 
görselliği beğenilen oturma mekanları 

yaptırılmıştı. Amaç, ilçe halkının su ile 
buluşturulması, sohbet mekanlarının 
yapılmasıydı. Son zamanlarda Fol 
Deresi taşıdığı toprağı ve kumu -
yukarıda fotoğrafta görüldüğü gibi-dere 
yatağına iyice yığmış hem sel için 
büyük tehlike hem de görsel açıdan 
ilçeyi rahatsız edecek boyuta gelmiştir. 
İlçe halkı rahatsız. Görselliği artırması 
için dere içine yapılan fıskiyeler 
kullanılamaz hale gelmiştir. Trabzon 
DSİ Bölge Müdürlüğüne yapılan 
şikâyetler kulak arkası ediliyor. BİMER, 
CİMER "e yapılan şikayetler de 
planlama dahilinde zaman içinde 
yapılacaktır "şeklinde cevaplanıyor.  
Soruyoruz: Zaman ne zamandır? 
Yazık, FOL'umuza yazık oluyor. DSİ'yi 
göreve çağırıyoruz.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

“KARADENİZ'DEN JEST"
Kebir Süt Türkiye Müdürü Yakup 

Karadeniz, Trabzon Milletvekillerine 

kişiye özel gemi yaptırdı. Geminin 

üzerinde Ay Yıldızlı Bayrağımız, 

gönüllerimizden düşmeyen Trabzonspor 

logomuz, kişiye özel resim, mensup 

olduğu parti logosu ve Türkiye'nin 

tereyağı lideri ve en büyük süt ürünleri 

markası olan Kebir Süt amblemli özel 

gemi hediye edildi...

Yakup Karadeniz'i sık sık bu tür jestlerle 

tanıyoruz. Hiç bir zaman 

Trabzonspor'umuzun maçlarını kaçırmaz, 

Ankara'da yaşadığı halde hem Trabzon'a 

hemde deplasmanlara giderek takımına 

sürekli destek olma yolunda...

Belki de onun bu sergilemiş olduğu tavırı, 

yöneticilerimiz bile göstermiyordur...

Kendisi hem işine hemde Trabzonspor 

aşığıdır...

Ankara'da yardımsever kişiliği ile tanınır. 

Kimin ne işi düşmüşse seve seve 

ilgilenmiştir...

Yakup Karadeniz'i acaba ileride 

Milletvekilliği gibi bir yerlerde görebilir 

miyiz?

Hayırlısı diyelim...

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

Vakfıkebir'de ve çevre ilçelerde olan 

gündem yerel seçimler...

Hangi parti, kimleri aday olarak 

açıklayacak, meclis üyeleri kimlerden 

oluşacak...

İttifak olması durumda, bir parti aday 

gösterdiğinde, öteki parti göstermeyecek 

mi?

Geçtiğimiz ay Türkiye Geneli için bir SMS 

atılarak, vatandaşlara bulundukları 

yerleşim yerlerinde görev yapan Belediye 

Başkanlarını başarılı buluyor musunuz? 

Sorusu yöneltilmişti...

Çarşıbaşı ve Beşikdüzü hariç, diğer 

ilçelerden başarılı buluyoruz SMS 

atılmıştı...

Bu SMS damgasını vuran %86 ile 

Vakfıkebir olmuştu...

Bu SMS ve yapılan icraatlara 

bakıldığında Vakfıkebir'de tekrar 

Muhammet Balta, gösterilecek gibi 

duruyor...

Vakfıkebir için en hayırlısı ne ise o 

olsun...

Vakfıkebir'de beton yol, asfalt yol, sanat 

yapıları gibi yapılması beklenenler vardı. 

Başkan Muhammet Balta, ilçede daha 

önce hiç yapılmayanı yaptı...

Ama insanlar Vakfıkebir'de gözle görünür 

bir şeyler daha istiyorlar...

Vakfıkebir'imizin giriş ve çıkışlarının daha 

düzgün olması gibi ufacık icraatlar...

Vakfıkebir'in kanayan yarası haline gelen 

ve  1999 dan beri OSB ile uğraşıyordu. 

Ne oldu sona gelindi...

Vakfıkebir'e yakışan bir plaj yapıldı...

Şehir merkezinde yapılması gereken 

yollar, halen daha yapılmadı. Belki alt 

yapı ile bazı sorunlar olabilir ama 

vatandaşların sürekli gidip-geldiği yollar...

Hayırlısı diyelim...

Trabzon sohbetinin yanı sıra 
ekonomi ve ülke gündemi 

konularının ele alındığı 
görüşmelerde, kent için yapılması 
planlanan bazı projelere de değinildi. 
Oldukça samimi bir ortamda 
gerçekleştirilen ziyaretlerde 
Karadeniz, milletvekillerine üzerinde 
Trabzonspor arması, Vakfıkebir 
ekmeği, Kebir Tereyağ ve 
Milletvekillerinin fotoğrafının 
bulunduğu yelken gemi maketi 
hediye etti.
''TRABZON BİZİM EN BÜYÜK 
SEVDAMIZ''
Ziyaretleri hakkında açıklamada 
bulunan Yakup Karadeniz, "Trabzon 
bizim en büyük sevdamız. 
Kentimizin dertleriyle dertleniyor, her 
bir karışına hizmet için can atıyoruz. 

Bu toprakların bir markası olan Kebir 
olarak, şehrimiz ve ülkemiz için 
çalışmaya, üretmeye devam 

edeceğiz. Trabzon'a hizmet eden 
herkesin başımızın üzerinde yeri var. 
Sayın Milletvekillerimize 

samimiyetleri ve misafirperverlikleri 
için çok teşekkür ediyoruz'' ifadelerini 
kullandı.

KEBiR'DEN HAYIRLI OLSUN ZiYARETLERi
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“MTAL ve UYGULAMA OTELİ BÖLGENİN İNCİSİ"

"MTAL" MÜDÜRÜ KAHVECİ 
GAZETECİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Mehmet Keskin, Uygulama 
Otelini ve Okulu gazetecilerle 
birlikte gezerek yapılan 
faaliyetler ve okuldaki eğitimler 
hakkında bilgi aktardı. 
"MTAL ve UYGULAMA 
OTELİ BÖLGENİN İNCİSİ"
MTAL Müdürü Mehmet Keskin 
yaptığı açıklamada şunları 
söyledi;  "2015-2016 eğitim 
öğretim yılında hizmete giren 

okulumuz Karadeniz bölgesinin 
kıyı kesiminde bulunan 
Vakfıkebir ilçesinin incisidir. 
Okulumuz bünyesinde 45 oda 
120 yatak kapasiteli uygulama 
oteli ve 180 kişi kapasiteli (120 
erkek-60 kız öğrenci)  pansiyon 
bulunmaktadır. Okulumuz ko-
naklama ve seyahat hizmetleri 
alanı ile yiyecek içecek hizmet-
leri alanında değerli öğrencileri-
mize hizmet vermektedir. 
Uygulama otelimizde konferans 
salonu, kokteyl salonu, 
restoran, mutfak gibi bölümler 
bulunmaktadır. Yılın her ayında 

düğün, nişan ve her türlü 
organizasyon yapılmaktadır. 
Ayrıca yılın her gününde her 
türlü yemek organizasyonları 
yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt 
dışından gelen münferit misa-
firlerimize ve seyahat grupla-

rına en iyi şekilde hizmet veril-
mektedir." Amacımız sektörde 
yaşanan genişleme ve geliş-
meler Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi olan 
okulumuza büyük bir misyon 
yüklemektedir. Bizler, mesle-
ğinde dünya standartlarında 
bilgi ve beceriye sahip, 
sektördeki gelişmelere açık, 
yenilikçi ve sürekli takip eden, 
kendi kültürünü çok iyi tanıyan, 
çağdaş yaşamı benimsemiş, 
insan ilişkileri ve iletişimde 
başarılı, kendisiyle barışık ve 
mesleğini çok seven bireyler 
yetiştirmek için varız.  Bizler, 
turizm eğitimi alanında 
markalaşarak her zaman ülke 
standartlarının üzerinde olmayı 
benimsedik. Eğitim alanındaki 
yeni yaklaşımları takip ediyor, 

“öğrencilerimize daha iyi eğitim 
imkânı nasıl sağlarız?” soru-
sunu kendimize soruyoruz. 
Doğru ve etkili bir iletişimin 
eğitimde başarımızı artıracağı-
na, öğrencilerimizin öğrenmeyi 
öğrenmelerinin öncelikli 
olduğuna inanırız. Ben yerine 
biz felsefesini benimseriz. Ekip 
çalışmasına önem verir, 
gelişen teknolojiyi takip eder ve 
okulumuza taşır, mesleğimizin 
etik kuralları ve ilkeleri 
olduğuna inanıp, uygulamaya 
özen gösteririz.  Hizmet 
sektörünün ticaret, turizm ve 
iletişim alanlarında ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünü 
yetiştirmek amacıyla, ülkemiz 
insanına çağın gereklerine 
uygun eğitim-öğretim hizmetini 
vermekteyiz. Dedi.

VAKFIKEBİR'DE SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
V

akfıkebir İlçe Sağlık Grup 
Başkanlığı tarafından 
Sağlıklı Beslenme ve 

Hareketli Hayat Programı 
kapsamında sağlıklı yaşamın 
teşviki ve fiziksel aktivitenin 
desteklenmesi amacıyla “3-4 
Ekim Dünya Yürüyüş Günü” 
etkinliği çerçevesinde sağlıklı 
yaşam yürüyüşü yapıldı. 
Yürüyüşe Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Jandarma Komutanı 
Bekir Gündüz, İlçe Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Derya Yakuta, daire 
amirleri, öğrenciler ve vatan-
daşlar katıldı. Yürüyüş, Toplum 
Sağlığı Merkezi önünden baş-
ladı ve Hükümet Konağı önünde 
son buldu. “3-4 Ekim Dünya 
Yürüyüş Günü” nedeniyle bir 
açıklama yapan İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, “Dünya Yürüyüş 

Günü nedeniyle toplandık. Kısa 
bir yürüyüş gerçekleştirdik. 
Sağlıklı yaşama dikkat çekme 
amacıyla yaptığımız bu yürüyüş-
te özellikle öğrencilerimize genç 
yaşta bu bilinci aşılamaya çalışı-
yoruz. Sağlıksız beslenmeme 
sebebiyle günümüzde giderek 
artan Obezite sorununu 
yürüyüşle en temel bir şekilde 
aşılabileceğini değerlendiriyoruz. 
Hepimiz daha fazla yürürsek 
daha sağlıklı ve daha fit bir 

topluma kavuşuruz inşallah. 
Herkesin Dünya Yürüyüş 
Gününü kutluyorum.” dedi.  
Kaymakam Yakuta, Vatandaş-
lara günde 10 bin adım atmaları 
yönünde tavsiyeler de buluna-
rak, “Bizde günde ortalama 10 
bin adım atmaya çalışıyoruz 
ama bizim için iş yoğunluğundan 
kaynaklı olarak biraz daha zor 
oluyor. Bizde inşallah 10 bin 
hedefine ulaşmaya çalışacağız.” 
ifadesini kullandı.

İMAM HATİP ORTAOKULUNDAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE ZİYARET

akfıkebir Yalıköy İmam Hatip VOrtaokulu Müdürü Hasan Boz, 
beraberinde bir grup öğrenci ve Okul 
Aile Birliği Başkanı İmam Hatip Yahya 
Çolakoğlu, İmam Hatip Ortaokulu 
Derneğinin kurucularından Şerafettin 

Furuncu ile birlikte İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ı makamında ziyaret 
ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığınca her 
yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan 
'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' do-
layısıyla gerçekleştirilen ziyarette, İlçe 

Müftüsü Hüseyin Köksal'a çiçek takdi-
minde de bulunan öğrenciler, Müftü 
Köksal'ın ve şahsında müftülük perso-
neli ve din görevlilerinin 'Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası'nı kutladılar. İlçe 
Vaizi Osman Öztürk ile Ekrem 

Akbaş'ında hazır bulunduğu ziyarette 
misafirlerine ikramda bulunan ve ken-
dileriyle bir süre sohbet eden İlçe Müf-
tüsü Hüseyin Köksal, bu anlamlı ziya-
retten duydukları memnuniyeti belirte-
rek kendilerine teşekkür etti. İlçe Müf-

tüsü Köksal ayrıca; ziyaretçi grubun 
şahsında okulun tüm idareci, öğretmen 
ve öğrencilerine selam ve muhabbet-
lerini de ileterek yeni eğitim-öğretim 
yılının hayırlara vesile olması temenni-
siyle kendilerine başarılar diledi.

Yalıköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan bir grup, 'Camiler ve Din
Görevlileri Haftası'  dolayısıyla ilçe müftülüğünü ziyaret etti.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

   Kuranda çok sayýda, ayný harflerle 

baþlayan ayetler vardýr, bunlardan ikisi 

Bakara 6. Ayeti ve Ýnfitar 14. Ayetler. 

Bakara inne ile Ýnfitar suresi ve inne ile 

baþlýyor. Birinin baþýnda vav harfi var 

diðerinin baþýnda yoktur. Müfessirler 

bunun nedenini açýklarken, bir emekli 

öðretmen olarak ilk defa vav(ve) harfinin 

nasýl kullanýlacaðýný öðrenmiþ oldum.  

Arapçadaki vav ile Türkçedeki ve 

harflerinin manalarý aynýdýr. Bütün diler 

talimi esma ile H.Z. Âdem(as) 

öðretildiðine göre, bütün dillerde ki 

mantýk da aynýdýr. Arapçada 20 tane 

baðlaç(kelime ve cümleleri birbirine 

baðlayan) harfleri vardýr ve her birinin 

kullaným yerleri ve özellikleri birbirinden 

farklýdýr. Ýnfitar suresinde kâfirlerle facirler 

arasýnda münasebet ve uygunluk olduðu 

için atýf harfi olan vav gelmiþtir( ve Ýnnel 

füccare lefi cehim) (Günaha dalan kâfirler 

ise cehennem ateþindedir)  fakat bakara 

suresinde ise ilk baþtaki ayetler Kuran'ý 

övüyor sonra kâfirlerin durumunu 

anlatýyor, onlarý uyarsan da uyarmasan da 

birdir diyor. Kuran ile Kâfirler arasýnda 

benzerlik yani münasebet olmadýðýndan 

burada vav harfini Kuran kullanmamýþtýr 

diyorlar. Bunu þu þekilde izah edebiliriz. 

Ahmet ve Mehmet geldi veya Ahmet ve 

Mehmet gitti deriz. Bu iki cümlede ve 

harfini kullandýk çünkü iki cümlede de 

ayný amaç anlatýlmýþ oluyor. Ahmet geldi 

ve Mehmet gitti gibi bir cümleyi günlük 

hayatta kullanýrýz fakat bu yanlýþ bir 

kullanýmdýr. Her ikisi de ayný iþi 

yapmýyorlar. Büyük bir düþünür, bana bir 

dil getirin ondan büyük bir millet 

çýkarayým demiþ. Büyük milletler, dillerine 

önem vererek büyüyüp birer dünya devleti 

olmuþtur. Þu anda topraklarý küçük fakat 

dilleri sayesinde büyük dünya devleti 

olmuþ ülkeler vardýr. Þu anda bilim 

adamlarýna göre Türkçede 78 bin kelime 

olmasýna raðmen ortalama olarak halkýn 

büyük bir kýsmý günlük 400 kelime ile 

iletiþim kuruyor. Bazý dil bilimciler 

Ýngilizcenin günlük kullanýmýnda 20 bin 

aktif, 40 bin de pasif kelimenin 

bulunduðunu söylüyor ve gerçek manada 

iletiþim kurmak için en az 7500 kelimenin 

bilinmesi lazýmdýr diyor.  Dil bilimci Prof 

Dr Tuncer Gülensoy, halkýmýzýn genelinin, 

Türkçe kelime ve gramerinin ancak bine 

beþine hâkim olduðunu söylüyor. Buradaki 

mantýk þudur insanlarý eðiterek geliþtirip, 

kelime haznesini çoðaltýp, kültür 

seviyesini yükseltemiyoruz, yani ileri 

seviyede eþitliði saðlayamýyoruz Çünkü bu 

þekilde bir eðitim sistemimiz yoktur. Öyle 

ise kelime haznesini daraltalým, seviyeyi 

düþürelim, herkes dar bir kelime haznesi 

ile ilkel kabileler gibi iletiþim kursun. Bu 

þuna benziyor, komünizm insanlarý refah 

ve zenginlikte eþitlemeye kalktý 

baþaramadý, zenginliði halk kitlelerine 

yayamadý, öyleyse fakirlik ve sefalette 

insanlarý eþitleyelim dediler ve fakirlikte 

eþitliði saðladýlar, bizde Türkçede bu 

þekilde eþitliði saðlýyoruz. 

BİR HARFİN MARİFETİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN873975

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/93 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 110 Ada, 63 Parsel, CAFERLİ Mahallesi, Bük 
Mevkii, Fındıklık Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Parselde borçlu hissesi 3/20 
olduğundan bu hissesi satılacaktır. Taşınmaz fındık tarımına elverişlidir. Ortalama %30-40 eğime 
sahiptir. Parsel üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. Arazi değeri 274.400TL olarak hesaplanmıştır. 
Parselde tek kattan oluşan 64m²'lik alana sahip mesken bulunmaktadır. Yapının dışı boyalı olup çatısı 
bulunmaktadır. Bu yapının değeri 40.000TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Caferli Mah. Bük Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 9.396,51 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 47.160,00 TL( borçluya ait 3/20 hisse bedeli olup bu hisse satılacaktır)
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 17/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 11/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 110 Ada, 57 Parsel, CAFERLİ Mahallesi, Bük 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Parselde borçlu hissesi 3/20 olduğundan 
bu hissesi satılacaktır. Taşınmaz fındık tarımına elverişlidir. Ortalama %30-40 eğime sahiptir. Parsel 
üzerinde fındık üretimi yapılmaktadır. Arazi değeri 30.465TL olarak hesaplanmıştır. Parselde 2 adet 
yapı bulunmaktadır. 1.YAPI : 317m²'lik alana sahip tek kattan oluşan çatısı bulunan dışı çinko ile çevrili 
depolama amaçlı yapıdır. Bu yapının değeri 115.000TL'dir. 2.YAPI: 2 kattan ibaret 20m²'lik alanda alt 
katı biriketten, üst katı da tuğladan yapılmış ardiye olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Bu yapının 
değeri de 10.000TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Caferli Mah. Bük Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.044,73 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 23.319,75 TL( borçluya ait 3/20 hisse bedeli olup bu hisse satılacaktır)
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 17/01/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 11/02/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü 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 2017/93 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

K
ongreye Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Mehmet Akif 

Sarıyıldız, Vakfıkebir Öğretmenevi 
Müdürü Ahmet Altın, Kemaliye Mahallesi 
Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu, Okul Aile 
Birliği Başkanı Yusuf Sağlam öğretmenler 
ve veliler katıldılar. Kongrede Okul 
Müdürü Mehmet Akif Sarıyıldız'ın açılış 
konuşmasının ardından kürsüye gelen 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, bugüne kadar eğitim-öğretime her 
alanda destek olduklarını ifade ederek 
bundan sonrada destek olmaya devam 
edeceklerini söyledi. Başkan Muhammet 
Balta, “Başarı için sadece okul 
yöneticilerinin veya öğretmenlerin gayreti 
yetmez. Bizler veliler olarak çocuklarımızı 
takip etmeli, okulumuza destek olmalıyız. Hep 
söylüyorum. İnsanlarımız aylık içtikleri 

sigaraların ücretinin toplamının üçte birini 
çocuğunun geleceği için okullara destek 
amaçlı verebilmelidir. Bu kurumlar 
hepimizin. Bu çocuklar hepimizin. Bu 
toplantının hayırlara vesile olmasını 
diliyor, yeni seçilecek olan okul aile birliği 
yönetimine başarılar diliyorum” dedi. 
Daha sonra sözalan Okul Aile Birliği 
Başkanı Yusuf Sağlam yıl boyunca 
yapılan faaliyetlerle ilgili olarak bilgiler 
verdi, okulun eksikliklerini gidermek için 
çok çalışacaklarını söyledi. Divan 
Başkanlığını Vakfıkebir Öğretmenevi 

Müdürü Ahmet Altın'ın yaptığı kongrede 
yapılan seçimler sonucunda Yusuf Sağlam 

Başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda; 
İsmail Çalış, Rasim Civil, Ali Batur ve Özer 
Aktaş görev aldı. Denetleme kurulu 
üyeliklerine ise Tuncay Hacıfettahoğlu ve 
Sadık Aydın seçildiler. 

ATATÜRK ORTAOKULUNDA
SAĞLAM GÜVEN TAZELEDİ

'Camiler ve Din Görevlileri Haf-
tası' dolayısıyla gerçekleştirilen 
ziyarette, Müdür Turupçu ve 
beraberindekiler Müftü Köksal'ın 
ve şahsında müftülük personeli 
ve din görevlilerinin 'Camiler ve 

Din Görevlileri Haftası'nı kutla-
dılar. İmam Hatip Osman Hacı-
ahmetoğlu'nun da hazır bulun-
duğu ziyarette misafirlerine 
ikramda bulunan ve kendileriyle 
bir süre baş başa sohbet eden 

İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
anlamlı ziyaretleri için Gençlik 
Merkezi Müdürü Mustafa 
Turupçu ve çalışma arkadaşla-
rına teşekkür etti, hizmetlerinde 
başarı ve muvaffakıyetler diledi.

GENÇLİK MERKEZİNDEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE ZİYARET



Büyükliman
Postası HABER - İLAN5 12.10.2018

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN872951

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2017/271 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 658 Ada, 2 Parsel, KEMALİYE Mahalle/Köy, 
ÜÇÜNCÜ KAT 7 NOLU Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bağımsız bölüm meskendir. İmarlıdır. 
Şehir merkezinde ( Otogar karşısı) Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğüne 300mt mesafede, her 
türlü belediye hizmetlerinden faydalanır. Meskenin bulunduğu parsel üzerinde zemin, 4 normal kattan 
ibaret betonarme yapı bulunmaktadır. Binanın dışı boyal çatısı bulunmakta asansörsüzdür. Mesken 
90m²'lik alana sahip olup güney-batı cepheli, 3 oda, mutfak, banyo, kiler wc ve 1 balkondan ibarettir.
Adresi   : Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad Otogar Karşısı Vakfıkebir 
Yüzölçümü  : 182,80 m2  (bina alanı olup daire alanı 90m² dir.
Arsa Payı  : 10/100
İmar Durumu  : , İnşaat tarzı Bitişik nizam altı kat (B-6) yapı nizamına sahip, parselin 
güneyinde Trabzon Giresun devlet sahil yolu karayolu, kuzey ve batısında imar yollarının olduğu 
görülmüştür. 
Kıymeti   : 135.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
1. Satış Günü  : 05/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 31/12/2018 günü 14:00 - 14:05 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 2017/271 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN874006

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/97 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Şalpazarı İlçe, 182 Ada, 6 Parsel, AĞIRTAŞ Mahallesi, 
Kayabaşı Mevkii, Kargir ev ve tarla Satışa konu taşınmaz tapuda kargir ev ve tarla olarak kayıtlıdır. 
Halihazır durumu itibarıyla fındıklıktır. Çayır tarımına elverişlidir. %30-35 meyillidir. Parsel üzerinde 
58,06m² lik alana sahip bodrum ve zemin kattan ibaret dış cephesi boyalı çatısı çinko ile kaplı mesken 
olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Bu yapının değeri 45.000TL olarak hesaplanmıştır. Arazi değeri 
ise 15.985TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Ağırtaş Mah. Kayabaşı Mevkii  Şalpazarı / TRABZON
Yüzölçümü  : 888,03 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 60.985,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 05/12/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü  : 31/12/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebiir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Şalpazarı İlçe, 114 Ada, 13 Parsel, AĞIRTAŞ Mahallesi, 
Tokmakardı Mevkii, fındık bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. 
Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-30 meyillidir. Ağırtaş mahallesindeki bu parsel 
Şalpazarı ilçe merkezine çok yakın olmamakla birlikte konut yapımına uygun bir yer olduğundan bu 
özellikleri parselin değerini olumlu etkilemektedir.
Adresi   : Ağırtaş Mah. Tokmakardı Mevkii  Şalpazarı / TRABZON
Yüzölçümü  : 766,26 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 15.325,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 05/12/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü  : 31/12/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebiir 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 2018/97 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Çarşıbaşı siyasetinin 
önemli isimlerinden Halil 
Kul, bir açıklama yaparak 
Çarşıbaşı Kadıköy, 

Kavaklı, Şahinli, Yavuz, 
Yeniköy, Erenköy, Serpil,  
Samsun, Taşlıtepe, Çallı, 
Küçükköy ve Pınarlı mahallele-
rinin yararlandığı grup içme 
suyunun arıtmasının yapılma-
masına tepki gösterdi. Halil Kul 
yaptığı açıklamada şunları 
söyledi; “İl özel idaresi zama-
nında ilçemizin su ihtiyacını 
karşılamak üzere 2006 yılında 
ihalesi yapılan ve bir iki yıl içe-
risinde ilçe ödeneği kullanılarak 
tamamlanan Kadıköy, Kavaklı, 
Şahinli, Yavuz, Yeniköy, 
Erenköy, Serpil,  Samsun, 
Taşlıtepe, Çallı, Küçükköy ve 
Pınarlı mahallelerimizin grup 
içme suyu için planlanan 

arıtma tesisi maalesef hala 
yapılamadı. 2014 yılından beri 

bu önemli proje için her yıl 
yatırım programına konularak, 
ilgililer tarafından ihalesi 
yapıldı yapılacak şeklinde 
gazetelere açıklamalar 
yapılıyor. Ancak bir türlü bu 
hizmet gerçekleştirilemiyor. 
İlçemiz insanları halen 
çamurlu ve bulanık suyu 
içmeye mecbur bırakılıyor. 
Buda yetmezmiş gibi bulanık 
akan suya saat takacaksınız 
denilerek zorlama yapılıyor. 
Buradan ilgililere soruyorum; 
çamur akan suyun neyine 
saati takacağız.  Her yıl 
müjdeler verip vatandaşları-
mızın oyunu niye aldınız. Bu 
eziyeti ne zaman durdura-
caksınız. Bize de ikram 
çeşmesi olmasa da, çamur 
akan bir limonlu su vermeyi 

düşünüyor musunuz?

BULANIK SUYA 
NASIL SAAT TAKACAKSINIZ?
Çarşıbaşı siyasetinin önemli isimlerinden Halil Kul ilçenin 
önemli bir sorununa değinerek, Bulanık suya nasıl saat 
takılacağı konusunda eleştiride bulundu.

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesi'nde 
Aralıksız 30 yıl 6 dönem muhtarlık 

görevinde bulunan ve başarılı çalışmalara imza 
atan efsane muhtar Kuleyin, birkaç 
yıldır yakalandığı amansız hastalık-
la mücadele ediyordu. Hastalığının 
ilerlemesi sonucunda 10 Ekim 2018 
Çarşamba günü hayata gözlerini 
yuman muhtar Mehmet Kuleyin 
ilçenin sevilen, sayılan ve değerli 
simalarından biriydi. Efsane Muhtar 
Mehmet Kuleyin 11 Ekim 2018 
Perşembe günü öğle namazına 
müteakiben Vakfıkebir Merkez Eski 
Cami'de kılınan cenaze namazının 
ardından Hacıköy Mahallesi'ndeki 
aile kabristanlığında toprağa verildi. 

Evli ve 4 çocuk babası olan Merhum Mehmet 
Kuleyin'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

EFSANE MUHTAR YAŞAMINI KAYBETTi
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kuleyin (68), 
yakalandığı amansız hastalığı atlatamayarak hayatını kaybetti.
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“TRABZON'UN TEKNOFESTi” 
BİLİM VE TEKNOLOJİ ŞENLİĞİ BAŞLADI

B
ilim ve Teknoloji Şenliğine 
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet 
Öksüz, Ortahisar Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, İl Milli 
Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. 
Trabzon'da Bilim ve Teknoloji 
Şenliği'nin 'Trabzon'un Teknofesti' 
olduğunu ifade eden Vali Yücel Yavuz 
“İl Milli Eğitim Müdürümüzden 

öğrenince bu şenliğin bir nevi 
Trabzon'daki Teknofest olarak algı-
lanmasını istedik. Layıkıyla yapıldı-
ğını görmek bizi mutlu etti. Trabzon 
özelinde Milli Eğitim Müdürümüz, 
ekibi ve eğitim sektöründeki bütün 
arkadaşlarımız takdire şayan bir 
başarıyı sergiliyorlar. Trabzon'daki 
eğitim öğretim kadrosu, STK'lar ve 
yerel yönetimlerimiz azim ve 
karalılıkla artık bu hedefe kilitlenmiş 
durumdayız. Daha başarılı ve güzel 
bir gelecek bizi bekliyor. Trabzon'da 
şenlik havasında gerçekleşecek olan 
bu etkinliklerin bir başlangıç olmasını 
ve tekrarının gelmesini diliyorum. 
Devletimizin bütün kurumları bu 
konuda çok güzel çalışmalar ortaya 
koyuyor. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.  Dünyada coğrafyaların 
şekillendiğini belirten Vali Yavuz, 
“Ülkelerle, milletlerle nasıl 
oynandığını görüyoruz. Hedefte güzel 
ülkemizin bulunduğu coğrafya var. 
Tarih boyunca böyle oldu; böyle 
oluyor. Büyük ihtimalle de böyle 
olacak. Öyleyse biz güçlü olmak 

zorundayız. Öyleyse kimseye muhtaç 
olmadan kendi gücümüzle milli ve 
yerli olan ne var ise bütün 
kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarmak 
zorundayız. Artık bunu anladık. Bunu 
millet olarak geleceğe yönelik bir 
deklarasyon haline dönüştürdük. 
Kıymetli Cumhurbaşkanımızın 
riyasetinde artık yeni bir yönetim 
modeliyle geleceğe güvenle bakar bir 
hale geldik. Herkes bulunduğu konum 
itibariyle en iyisini yapma gayreti 

içerisinde olması lazım.  Biz gün 
itibariyle, bilim ve teknoloji alanında 
bütün kaynaklarımızı seferber etmek 
durumundayız.  Bunu yaparsak 2023 
yılında dünyanın en güçlü 10 
ekonomisinden birisi olacağız. Şu 
anda en güçlü 20 ekonomisinden 
birisiyiz. Bunu yapmamak için bir 
mazeretimiz yok. Büyük badireler 
atlattık. Önümüz artık açık. Ülkemizin 
80 milyon nüfusu var. 18 milyon genç 
evladımız var. Nüfusumuzun 
çoğunluğu üretken ve genç yaşta. Biz 
daha çok çalışıp gayret edeceğiz. 
Bilim ve teknoloji ile başlıyoruz. 
Üretim ve sanayi alanında en iyisini 
yapmak zorundayız.  Dışa 
bağımlılıktan kurtulmak zorundayız. 
Bizim gençlerimize fırsat verildiğinde 
neler yapabileceklerine şahit 
oluyoruz.” dedi.  Konuşmaların 
ardından Vali Yücel Yavuz ve 
beraberindekiler bilim projelerinin 
stantlarını gezerek öğrencilerle 
sohbet etti.  'Bilim ve Teknoloji 
Şenliği' İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
binasında 12 Ekim tarihine kadar 
devam edecek.

Trabzon'da ilk kez yapılan TÜBİTAK 4007 Bilim ve Teknoloji Şenliği'nin 
açılışı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE binasında gerçekleştirildi.

2023 yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olacağız

Bölgesel Amatör Lig 3. 
Grup'ta aldığı başarılı 

sonuçlarla dikkatleri üzerine 
çeken Tonya Doğanspor 
istikrarlı performansını 
Ardahan deplasmanında da 
sürdürdü. Ligin iddialı 
ekiplerinden olan Tonya 
temsilcisi Serhat 
Ardahanspor'u 5-3 mağlup 
ederek 3 puanı hanesine 

yazdıran ekip oldu. Tonya 
Doğanspor'un gollerini Erkan 
Kahraman(2), Tolga Kara, 
Ertuğrul Tütüncü ve Eren 
Bayrakdar kaydetti.  Tonya 
Doğanspor ligde puanını 7'ye 
çıkartarak zirve iddiasını güçlü 
bir şekilde sürdürdü. Tonya 
Doğanspor gelecek hafta 
deplasmanda Arhavi Spor ile 
karşılaşacak.

TONYA DOĞANSPOR'A YAN BAKILMIYOR

S
oğuk kış günleri, kapalı 
havaların etkisiyle 
tembelliği körükler. 

Sıcacık bir evde, pijamalarla, 
bir koltuğa kedi gibi kıvrılıp 
televizyon seyretmek 
çoğumuzun tercihi olur. Ne de 
olsa mevsim kıştır, lahana 
misali kat kat giyinenibiliriz. 
Varsa kilolarımız giysilerimizle 
kamufle edebiliriz.
VÜCUT ISISINI KORUYUN
Dr. Zafer Kamiloğlu;  Düzenli 
egzersizin genel sağlığa olan 
olumlu etkilerinin anlaşılmasıyla 
birlikte egzersiz alışkanlığı 
toplumda giderek yaygınlaştı. 
Her yaştan ve her bireye uygun 
egzersiz programlarıyla daha 
sağlıklı bir yaşam hedefleniyor. 
Bunun başarılmasında düzenli 
yapılan, bütün yıla yayılan, 
sürdürülebilir ve alternatif 

fiziksel aktiviteleri içeren bir 
egzersiz programı gerekiyor.
Kış aylarında egzersiz birçok 
nedenle ihmal edilir, ertelenir. 
Havaların soğuması açık 
alanlarda yapılan egzersizleri 
önemli ölçüde kısıtlayıp 
isteksizliğe neden olabiliyor. 
Aslında gerekli önlemler 
alındığı ve vücut ısısı 
korunduğu sürece soğuk 
havada egzersiz de güvenlidir.
VÜCUT ISISI DÜŞER
En büyük problem vücudun 
aşırı ısı kaybetmesidir. 
Hipotermi adı verilen bu durum 
egzersiz sırasında vücut 
ısısının 36.8 derecenin altına 
düşmesi olarak tanımlanır. 
Yüksek nem bu riski daha da 
arttırir. Soğuk havada gerginliği 
artan kaslar sertleşir, kasılma 
süresi uzar. Sinir iletim hızı 

yavaşlar, reaksiyon 
zamanı uzar, beceri, 
koordinasyon bozulur 
ve kondisyon düşer.
BESLENMEYE 
DİKKAT EDİN
Spordan önce iyi 
beslenme ve düzenli 
uyku şart. 
Eğer basit bir yürüyüş 
ve koşu yapılacaksa 
yürüyüşten önce iyi 
beslenmek ve 
glikojen almak 
önemlidir. Spor yapan 
kişilerin mutlaka pilav, 
makarna veya 
haşlanmış patates 
yemeleri gerekir. 
Ayrıca alkolden de 
uzak durmaları şarttır. 
Normal beslenmede 
de protein, 

karbonhidrat ve hafif yağ 
olmalıdır. Spordan minimum 45 
dakika önce gerekli olan 
besinler alınmalıdır. Aksi 
takdirde glikojen miktarı 
düşeceği için kas yorgunlukları 
olur, sonrasında de 
sakatlanmalar, kopmalar ve 
kırılmalar oluşabilir. Ayrıca 
spora başladıktan 20 dakika 
sonra da ufak bir şişe su içmek 
gerekir. Spor yapan kişinin 
uyku düzeni de önemlidir. 
Çalışmadan önce mutlaka 
ısınma, bitince soğuma 
hareketleri yapılmalıdır. Giysiler 
rahat olmalı, t-shirt, eşofman 
giyilmeli ve giyeceklerin 
pamuklu, keten gibi teri çeken 
özellikte olmasına özen 
gösterilmelidir.
ÇOK SIKI GİYİNMEYİN
Hava durumunu takip ederek 

egzersiz için şartların daha 
uygun olduğu saatlerin (öğle, 
öğle sonrası gibi) tercih 
edilmesi doğru olur. Egzersizin 
ısınma süresini biraz uzatmak 
ve vücut ısısını arttıracak 
tempoda hazırlanmak da 
yararlıdır. Ayrıca ılık-sıcak 
içeceklerle sıvı kaybı yerine 
konmalıdır. Koruyucu giysi 
açısından en sık yapılan hata 
çok sıkı giyinmektir. Bu şekilde 
vücut ısısı aşırı artış göste-
rebilir. İç giysiler, hava ne kadar 
soğuk olursa olsun teri tutup 
ıslanmayacak cinsten olmalı, 
teri dışa verebilen kumaştan 
ince bir giysi ve üzerine yünlü 
bir iç giysi tercih edilmelidir. 
Soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu 
havalarda dış giysi olarak 
yağmurluk-rüzgarlık kullanıla-
bilir. Sağlıklı Günler Dileriz.

Dr. KAMİLOĞLU; KIŞIN, SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPMAKTAN KORKMAYIN !
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, kış aylarında egzersizlerin ihmal edildiğine vurgu yapıyor 
ve gerekli önlemler alınarak vücut ısısı korunduğu sürece soğuk havada da egzersizin güvenli olduğunu söylüyor.
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VAKFIKEBiR'DE HATM-i ŞERiF OKUNDU, DUALAR EDiLDi
Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 1-7 

Ekim tarihleri arasında kutlanan 
'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' 
dolayısıyla, ilçe müftülüğünce Merkez Yeni 
Camii'nde akşam namazını müteakip 
düzenlenen program çerçevesinde; İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe vaizleri 
Osman Öztürk, Ekrem Akbaş ve din 
görevlileri ile birlikte, cemaatten hafız ve 
Kur'an-ı Kerim okuyabilenlerin de 
iştirâkiyle Hatm-i şerif okundu. Müftü 
Hüseyin Köksal'ın yaptığı kısa konuş-

manın ardından; başta mukaddesât uğru-
na canlarını fedâ eden aziz şehitlerimiz 
olmak üzere; İslâm'ın bidâyetinden bugüne 
dine, Kur'an'a hizmette bulunmuş 
ebediyete intikâl eden din adamlarımız ile 
vatana ve millete hayırlı hizmetlerde 
bulunmuş olup âhirete irtihâl eden devlet 
adamlarımız ve tüm geçmişlerimizin 
ruhlarına ithâfen okunan hatm-i şerifin 
duâsını İlçe Vaizi Ekrem Akbaş yaptı. 
Program, yatsı namazının cemaatle 
kılınmasıyla sona erdi.

akfıkebir Atatürk 

VOrtaokulu Müdürü Ahmet 
Altın'ın okuldan ayrılması 

dolayısıyla Okul Aile Birliği, Okul 
İdareci ve Öğretmenleri 
tarafından Yakamoz Köfte 
salonunda bir veda yemeği 
düzenlendi. Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta 
yemeğe katılarak Müdür Ahmet 
Altın'ın plaketini verdi, yeni 
görevinde başarılar diledi. 
Yemeğe ayrıca İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy ve şube 
müdürleri, Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Mehmet Akif 

Sarıyıldız, Cumhuriyet Anaokulu 
Müdürü Nural Balta, Osman Tan 
Ortaokulu Müdürü Şevket Uçar, 
Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf 
Sağlam ve yönetim kurulu 
üyeleri, Müdür Yardımcısı Fatih 
Limandal ve okulda görev yapan 
öğretmenler katıldılar.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü tarafından 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla 'Hatm-i Şerif ve Duâ Programı' düzenlendi.

Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu'nda 8 yıl müdürlük görevi yapan Ahmet Altın görev 
süresinin dolması dolayısıyla Vakfıkebir Öğretmenevi Müdürlüğü görevine atandı.

AHMET ALTIN İÇİN VEDA YEMEĞİAHMET ALTIN İÇİN VEDA YEMEĞİ

F
ırsatçıların fiyat artışına 
giderek vatandaşları 
mağdur etmesinin önüne 

geçmek için denetimler 
sıklaştırılırken bu yönde gelen 
tüm şikâyetler anında işleme 
alınıyor. Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta ekipleri denetimlerinde 
ürünlerin etiketli olup olmadığı, 
etiket fiyatı ile kasa fiyatının 
birbirini tutup tutmadığı sıkı 
şekilde denetlenirken haksız fiyat 
artışı şikâyetlerinde ilgili işyerinin 
irsaliyesi kontrol edilerek ürünün 
işyeri tarafından alış fiyatı ile 
satış fiyatı arasındaki farkın 
makul olup olmadığına bakılıyor. 

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçü-
oğlu, fahiş fiyat artışla-
rının mutlaka Alo 188'e 
bildirilmesini istedi. Hiç 
kimsenin haksız kazanç 
elde etme hakkı bulun-
madığını ifade eden 
Gümrükçüoğlu, “Vatan-
daşlarımızın bu konuda hassasi-
yet göstermelerini önemli rica 
ediyorum” dedi. Başkan 
Gümrükçüoğlu, “Bir ürünün fiya-
tında anormal bir artış yaşanmış-
sa vatandaşlarımız lütfen bunu 
bize bildirsin. Ekiplerimiz kısa 

sürede gerekli incelemeyi 
yapacak ve fiyat artışının haklı ya 
da haksız olduğunu karara 
bağlayarak gerekli işlemleri 
gerçekleştirecektir. Böylece alın 
teri ile helal rızkının peşinden 
koşan esnaflarımızda korunmuş 
olacaktır” diye konuştu.

ALO 188'E BiLDiRiN ALO 188'E BiLDiRiN 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, il genelinde 
denetim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 

FAHiŞ FiYAT ARTIŞLARINI FAHiŞ FiYAT ARTIŞLARINI 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2018-2019 dönemi gönüllü oyuncu seçmeleri gerçekleştirildi. 

ŞEHiR TiYATROSU 
GÖNÜLLÜ OYUNCU SEÇMELERİ YAPILDI

Hamamizade İhsanbey Kültür 
Merkezinde düzenlenen 

seçmelere katılan çocuk, genç ve 
yetişkin 235 kişi iki gün boyunca 
değerlendirmeye tabi tutuldu. 
Seçmelerle belirlenen gönüllü 

oyuncular eğitim sürecinin 
ardından Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
bünyesinde değerlendirilecek. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Orhan Fevzi 

Gümrükçüoğlu, hafta sonu 
gerçekleştirilen oyuncu seçme 
programlarını yerinde takip etti. 
Gönüllü tiyatrocu adaylarını 
tebrik eden Gümrükçüoğlu, 
Trabzon'un her yönüyle kültür ve 
sanat şehri olduğunu söyledi. 
Gümrükçüoğlu, “Şehrimizde 
sanat faaliyetlerinin gelişmesine, 
yaygınlaştırılmasına azami 
önem vermekteyiz. Bu amaçla 
Şehir Tiyatrosunu kurduk ve çok 
güzel sonuçlar aldık. Aynı 
şekilde Müzik Akademisini 

şehrimize kazandırdık. Bölgesinin 
lider şehri olan Trabzon'umuz 
kültür ve sanat alanında da 
gücüne güç katmaya devam 
etmektedir” diye konuştu.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

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

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

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

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
VAKFIKEBİRE
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

ATATÜRK ORTAOKULUNDA
SAĞLAM GÜVEN TAZELEDİ

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...

GENÇLiK MERKEZiNDEN 
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE ZİYARET

Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği 
Toplantısı yapıldı ve okul aile birliği başkanı 
Sağlam yeni ekibi ile birlikte güven tazeledi.

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Turupçu, 
beraberinde Gençlik Merkezi çalışanlarıyla birlikte Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ı makamında ziyaret ettiler.

> Vedat FURUNCU 4'de


