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SORUNLARI ÇÖZMEYE GELİYORUMSORUNLARI ÇÖZMEYE GELİYORUMSORUNLARI ÇÖZMEYE GELİYORUM

> Sadık AYDIN 2'de

GENÇLiK MERKEZiNDEN 
GAZETEMiZE ZiYARET

MÜFTÜ KÖKSAL 
KAYMAKAM YAKUTA'YI ZiYARET ETTi

> Sadık AYDIN 5'de

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
tarafından işitme engelli hastalara daha sağlıklı hizmet 
verilebilmesi için 16 personele işaret dili kursu eğitimi verildi.

> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Turupcu ve beraberinde gençlik 
lideri Fatma Kılıç ve Gönüllü Lider Mücahit Uzuner ile birlikte gazetemizi 
ziyaret ederek yaptıkları etkinlikler ve faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, beraberinde bir grup personelle 
birlikte Kaymakam Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret etti.

“

“
B

aşkan Adayı Uludüz; Toplumun 
isteği, partililerin ısrarı ve parti 
yönetiminin kararı üzerine ilçemize 

hizmet için Cumhuriyet Halk Partisinden 
Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı oldum. 
Ben sadece CHP'nin adayı değil 
Vakfıkebir'in ve toplumun tüm katman-
larının belediye başkan adayayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir Belediye Başkan adayı işadamı Emin 
Uludüz yaptığı açıklamada, “Ben sadece CHP'nin adayı değil Vakfıkebir'in ve 
toplumun tüm katmanlarının Belediye Başkan adayayım” dedi.

"HEP BİRLİKTE 

HALKIN İSTEDİĞİ 

VAKFIKEBİR'İ 

KURACAĞIZ"
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AK Parti'de, Trabzon'da Belediye Başkan 

aday adaylığı başvurusu olmayan tek ilçe 

Vakfıkebir...

AK Parti Vakfıkebir'de Muhammet Balta ile 

yola devam edecek gibi duruyor.

CHP Vakfıkebir'de Emin Uludüz ile yola 

devam edecek, diğer partilerde ise halen 

daha ses seda yok. Ama yakın bir zaman 

içinde her şey netlik kazanır...

Diğer partilerin üzerinde durduğu bir diğer 

isim ise Dr. Zafer Kamiloğlu...

Kamiloğlu' na hem MHP hemde diğer 

partiler teklif götürüyor...

Zafer hoca, herkes tarafından istenilen ve 

desteklenen bir kişi...

Vakfıkebir'de yıllardan beri doktorluk 

yapıyor ve halen daha Aile Hekimi olarak 

devam ediyor...

Yakın bir zaman içinde aday 

olup/olmayacağını göreceğiz...

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

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığında 

halen daha bir istifa yok...

Kulisler yoğun olarak devam ediyor. İlçe 

Başkanlığı konusunda söylenen isimler 

var. Başkan Enver İskenderoğlu, Belediye 

Meclis Üyesi aday adayı olacağının 

sinyallerini verdi...

Başkanlık için söylenen isimler şöyle; 

Metin Ali Karadeniz, Ahmet Uzun, Yusuf 

Sağlam, Cahit Kurt ve Ayhan Turan. Bu 

isimlere bakıldığında kimileri yönetimde, 

diğerleri ise belediye meclis üyelikleri var...

İstifanın ne zaman olacağı bilinmiyor. İstifa 

edebilirsin talimatı halen daha gelmiş 

değil...

Yeni başkan kimin olacağı ise merak 

konusu...

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

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Ankara'ya 

gittim...

Uçaktan iner inmez TBMM Çevre 

Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 

Milletvekili Muhammet Balta, ağabeyimi 

makamında ziyaret ettim...

Kendisi bizleri çok güzel karşıladı. Bir süre 

sohbet ettikten sonra yanından ayrıldık. 

Kendisine bir kez daha buradan teşekkür 

ediyorum...

Sonrasında; Tedaş Genel Müdürlüğü, 

Denetim Daire Başkanlığı, Genel Denetim 

Müdürü Dilek Kurt' u ziyaret ettim...

O da bir Vakfıkebir'li...

Çalışkan, dürüst bir kişiliğe sahip, kendisi 

bizleri çok güzel ağırladı. Buradan 

kendisine de sonsuz teşekkürler...

Kebir Süt Türkiye Müdürü Yakup 

Karadeniz, bizleri hiç yalnız bırakmadı. 

Oturduk, sohbet ettik, birçok konulara 

değindik, o da bir Vakfıkebir'li...

Kebir Süt sahiplerinden Cemil Karadeniz'in 

oğlu...

Yakup Karadeniz,  Ankara'da çok işler 

başarmış bir kişi...

Allah yolunu açık etsin. Bir Vakfıkebir'li 

olarak kendisi ile gurur duydum ve 

başarılarının devamını diliyorum...

Bizlere göstermiş olduğu özel ilgiden 

dolayı da kendisine minnettarım...

"HALKA GÜLÜMSEYEN, 
HALKI GÜLÜMSETEN 
HİZMET ANLAYIŞI"
Bu kutlu yolda Cenabı Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Şirin ilçemizin 
güzel insanları hizmetin en iyisine 
layıktır. Biz de ilçemize daha iyi 
hizmet edebilmek ve gelişmesine 
katkı sağlayabilmek için bu yola 
çıktık. İlçemizin temel sorunlarını ve 
çözüm yollarını da biliyorum. Bu 
vesileyle değerli Vakfıkebir 
halkından yetki istiyorum. Gelişen, 
değişen dünyamızda ve ülkemizde 
ilçemizin de gelişip değişmeye 
ihtiyacı vardır. Biz geçmişi eleştiren 
bir mantıkla yola çıkmıyoruz. 
Geçmişte ve mevcutta ilçemizi 
yöneten değerli belediye 
başkanlarımız hepsi bir birinden 
değerli şahsiyetlerdir; güzel 
hizmetler yapmışlardır. Kendilerine 
yaptıkları hizmetlerden dolayı 
teşekkürü borç bilirim. Ancak biz de 
daha iyisini daha güzelini yapacağız 
diye ilçemizi yönetmeye talip olduk. 
Biz projelerimizle konuşacağız. 
İlçemizin kalkınması için yerli ve 
yabancı yatırımcıların önündeki tüm 
engelleri kaldıracağız. Girişimcinin 
önünü açacağız. Sorun değil 
çözüm, zorluk değil kolaylık 
sağlayacağız. Sadece tüketen değil 
üreten bir zihniyetle hareket 
edeceğiz. Ortak aklı kullanacağız. 
Halkımızın istekleri ilçemizin 
çıkarları doğrultusunda hareket 
etmeyi kendimize ilke edineceğiz. 
Ben merkezli değil biz merkezli 
hareket edeceğiz. Vakfıkebir'e dar 
çerçeveden değil geniş pencereden 
bakacağız. Büyük Liman havzasına 

bir bütün olarak göreceğiz. Benim 
olsun küçük olsun değil bizim olsun 
hepimizin olsun, tüm bölgenin olsun.
“HEP BİRLİKTE HALKIN İSTEDİĞİ 
VAKFIKEBİR'İ KURACAĞIZ"
Ülkemizi yöneten iktidarla uyumlu 

çalışacağız. Projelerimizi üretip ilgili 
bakanlıklara sunup karşılığını 
alacağız. Geçici değil kalıcı 
projelerle gelecek nesillere eserler 
bırakacağız. Hizmetlerimizi ve 
yatırımlarımızı yaparken kaynakları 

da en verimli şekilde kullanılacağız. 
Bu kaynaklar; belediyenin kendi 
olağan gelir kaynakları ve öz 
kaynakları, büyük şehirden gelen 
kaynaklar ve merkezi idareden 
gelen kaynaklar ve belediyenin 
oluşturacağı diğer kaynaklar olarak 
sıralanabilir. Bütün bu gelir 
kaynakları en rantabil şekilde 
hemşerilerilerimin hizmetine 
sunulacaktır. Şeffaf bir yönetim 
oluşturacağız her zaman halka 
hesap vereceğiz. Aylık periyodik 
temel halk kongreleri yapacağız. Bu 
kongrelerde biz belediye olarak 
yaptıklarımızı halkta isteklerini 
bizlere doğrudan iletecektir.”Halk 
için, halkla beraber, hep birlikte 
halkın Vakfıkebir'ini kuracağız”. 
Halkın içinden esnaf, sanayici ve 
tüccar içinden gelen bir belediye 
başkan adayıyım. Yani sizin içiniz-
den biriyim. Dertlerinizi, sıkıntıları-
nızı çok iyi bilen dertlerinizle 
dertlenecek bir adayım. Bana yetki 
verilirse ekibimle birlikte siz değerli 
halkımıza en iyi hizmeti verece-
ğimden emin olun. Geçmişte bir 
siyasi partinin ilçe başkanlığını 
yaptım. İlçemize güzel hizmetler 
yaptım. Çeşitli sivil toplum örgütle-
rinde ilçemizi ve ilimizi temsil ettim. 
Trabzon Ticaret ve sanayi Odasın-
da, Trabzon Serbest Muhasebeci ve 
Mali müşavirler odasında ve ticaret 
alanında bir çok alanda hizmet 
verdim ve vermeye de devam 
ediyorum. İlçemi ve insanlarını 
seviyorum. Vakfıkebir sevdalısıyım. 
“Halka gülümseyen, halkı gülüm-
seten hizmet anlayışıyla” tüm ilçe 
halkının desteğini bekliyorum. Dedi.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
ilçemiz devlet hastanesi 

personeline 120 saatlik Türk İşaret 
Dili kursu açtı. Günümüz iletişim 
yöntemlerinden olan işaret dili 
kursuna hastane personelinden 
çeşitli kademelerde çalışan 16 
kursiyer katıldı. Eğitimci olarak 
görevlendirilen Özlem Aşan, 
yaklaşık bir ay süren kursun çok 
faydalı olduğunu ve bu tür 
eğitimlerin devam edeceğini belirtip 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Kursa katılanlar düzenlenen bir 
törenle sertifikalarını aldılar. Törene 
Başhekim Uzm. Dr. Aydın Kant, 
İdari ve Mali İşler Müdürü Yahya 
Sağıroğlu, Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Mustafa Birol YÜKSEK, 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdüresi 
Nilgün İskender, İdari ve Mali İşler 
Müdür Yardımcısı Hasan Sağlam ve 
Halk Eğitimi Merkezi Müdür 
Yardımcısı Mustafa Daloğlu 
katıldılar.
“HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDEN 
HASTANE PERSONELİNE 
İŞARET DİLİ KURSU”
Amaçlarının hastaneye gelen işitme 
engelli hastaların hastalıkları ile ilgili 
şikâyetlerini daha iyi anlayabilmek 
ve daha kaliteli hizmet sunabilmek 
olduğunu ifade eden Hastane 
Başhekimi Hasan Uzm. Dr. Aydın 
Kant; “İşaret dili, işitme engellilerin 
kendi aralarında iletişim kurarken el 
hareketlerini ve yüz mimiklerini 
kullanarak oluşturdukları görsel bir 
dildir. Amacımız, sosyal iletişimle 
birlikte, sağlık ihtiyaçlarına yönelik 
iletişimi ön planda tutmaktır. Türkçe 
işaret dili alfabesini, temel kelime ve 

dil bilgisi yapılarını öğreterek, 
kursiyerlerin işitme engellilerle bu dil 
aracılığıyla iletişim kurmasını 
sağlamaktır. Yaklaşık 120 saatlik 
eğitimi başarıyla tamamlayan 
kursiyerlerimiz, katılım belgelerini 
alarak ve bulundukları birimlerde 
engellilerle çok rahat bir şekilde 
iletişim kurabileceklerdir. Hasta-

çalışan memnuniyeti açısından 
iletişim önemi yadsınamaz bir 
gerçekliktir. Bu eğitim sayesinde, 
sağlık çalışanı ve sağlık hizmetini 
en üst düzeyde alabileceklerdir. 
Başhekim Uzm. Dr. Aydın Kant 
öncelikle bu kursu organize eden 
Halk Eğitim Merkezimize ve Yeşim 
Kara'ya teşekkür ederim. 

Kurumumuzun çok önemli bir 
ihtiyacı karşılanmıştır. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim dedi.” 
Kursla ilgili açıklama yapan Mustafa 
Birol Yüksek,” Kursa katılanların TİD 
ile temel iletişim bilgi ve becerileri 
kazanabileceklerini. Bu kapsamda; 
günlük yaşamında kullandığı besin, 
giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve 
hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, 
devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-
coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, 
fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelime-
lerin işaretlerini hatasız olarak 
Kullanabilecektir. Günlük yaşamda 
kullanılan TİD cümlelerine ve kar-
şılıklı konuşma kurallarına uygun 
cümleler kurabilecek ve uygulaya-
bilecektir. Hastaneye başvuran 
işitme engelli vatandaşların işlerinin 
kolaylaşacağını ve kursun çok 
faydalı olacağını söyledi.”

"VAKFIKEBiR SEVDALISIYIM, 
SORUNLARI ÇÖZMEYE GELİYORUM"

VAKFIKEBiR'DE HASTANE PERSONELiNE 
İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERİLDİ

 İşitme engelli hastalara daha sağlıklı hizmet verilebilmesi için 
16 personele işaret dili kursu eğitimi verildi.

Emin Uludüz  Vakfıkebir'in ve 
toplumun tüm katmanlarının 

belediye başkan adayıyım” dedi.

ACABA 
ADAY OLACAK MI?
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

   Demokrasi, vatandaþlarýn doðrudan ya 

da dolaylý bir þekilde yönetimde söz sahibi 

olduðu idare þeklidir. Demokrasinin 

olgunlaþmasýnda bütün dinlerin ve 

kültürlerin katkýsý vardýr. Dinsiz demokrasi 

olmaz, çünkü akýl, mutlak doðrunun bütün 

sýnýrlarýný çizemez ve her þey halledilemez. 

Elmalý H. Yazýr, Akýl hakikate hâkim 

olmadýðý gibi dine de hâkim deðildir der. 

Akýl ile nakli(ayet ve hadisler)  birlikte 

düþünmelidir. Prof Dr Ali Fuat Baþgil, akýl 

ile nakil birbirine zýt deðil, birbirlerini 

tamamlayan iki unsurdur der.  Demokrasi, 

dinde dikkate alýnarak, akýl sahiplerinin 

katkýlarý ile zaman içinde olgunlaþarak bu 

hale geldi, onun için evrenseldir. 

Demokratik toplumlarda özgürlük, düþünce 

hürriyeti ve hukukun üstünlüðü gibi 

konular olmazsa olmazlarýdýr. Demokrasi 

krallýk ile idare edilen rejimlerde de olur. 

Japonya bir kral, Ýngiltere bir kraliçe 

tarafýndan idare edilmektedir fakat en iyi 

demokrasi de oralardadýr. Büyük tasrihçi 

Stanford J Shaw, en iyi demokrasi 

Ýngiltere’dedir, daha ilerisi ise Ýslam'dýr 

der.   Demokrasi, çoðunluðun tahakkümü 

deðildir, devlet veya diðer güç odaklarýna 

karþý, azýnlýkta kalanlar, zayýf ve 

güçsüzlerin korunduðu sistemdir. Bizdeki 

anlayýþ ise, halk bizi seçti o halde biz ne 

istersek o olacak anlayýþý vardýr. 

Demokraside kanunlar ve kurallar 

dinamiktir ve zaman ve zemine göre 

deðiþir. Benzeri þu ana kadar yazýlmamýþ 

Mecelle hukuk kuralýnda, (ezminenin 

tagayyürü ile ahkâmýn tagayyürü 

kaçýnýlmazdýr der.)  Bugünkü Türkçesi ise, 

zamanýn deðiþmesi ile hukuk kuralýlarýnýn 

deðiþmesi kaçýnýlmazdýr.  Yani Allah’in 

gönderdiði kurallarýn bir kýsmý ahkâmdýr 

zamanla deðiþmez, namaz oruç gibi, diðer 

bir kýsmi ise zamanla deðiþime uðramasý 

kaçýnýlmazdýr. Mesela Osmanlý döneminde 

bir erkeðin baþý açýksa ona fasýk yani 

günahkâr deniyordu, bugün bu hüküm 

deðiþti. Ýslam'ýn ilk döneminde Mekke'de 

savaþ yasaklandý fakat Medine döneminde 

hüküm deðiþti savaþ emredildi, bunun gibi 

çok hükümler vardýr. Yaklaþýk 1950 

yýlýndan bu yana aksak bir demokrasimiz 

vardýr, tam demokrasiye geçemiyoruz.  

Çünkü T.C. hukuk sisteminin temelini 

Atatürk ilkeleri oluþturuyor, derin güçler ve 

siyasi partiler bu deðiþmez ilkeleri esas 

alarak idare etmek istiyorlar fakat bir arpa 

boyu yol alamýyoruz. Bugün devletin 

hukuken en büyük görevi, bu ilkeleri 

eðitim ve medya yolu ile insanlarýn 

kafasýna çakmaktýr. Hakaret etmeden, 

isteyen sevsin isteyen sevmesin fakat 

devlet eli ile zorla kullanýlmasýn. Evrensel 

sistem içinde, demokrasilerde veya 

evrensel sol ilkelerde Kemalizm ilkeleri 

gibi þahýs kurallarý yoktur.  AKP'nin yaptýðý 

pek çok olumsuzluða raðmen bu kadar 

uzun süre iktidarda kalmasýnýn nedeni 

muhalefetin olmamasýndýr. CHP her 

yapýlan þeyin, bu Atatürk ilkelere uyulup 

uyulmadýðýný esas alýyor,  niçin evrensel 

sol veya demokrasiye uymuyor diyemiyor.  

Eskiden Allah derdin namaz derdin hemen 

CHP bunlar Atatürk ilkelerine aykýrýdýr der 

anayasa mahkemesine koþardý. Sanýyorum 

CHP, AKP’yi iktidarda tutmak için elinden 

geleni yapýyor. Avrupa’da CHP dengi 

partiler iktidar oldular, insan haklarý ve 

özgürlükler zirve yaptý, niçin CHP, 

Avrupa'daki bu partileri örnek alýp iktidar 

olmak istemiyor, niçin demokrasiden ve 

evrensel sol ilkelerden faydalanarak 

Türkiye'nin önünün alýlmasýna yardýmcý 

olmuyor?   

ATATÜRKÇÜLÜK DEMOKRASİNİN NERESİNDEDİR?

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN895623

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Vakfıkebir (Trabzon) İçme Suyu Terfi Hatları İle Branşman Odaları Onarım ve Yenileme İnşaatı 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  :2018/575579
1-İdarenin
a) Adresi   : Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 ARSİN/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4625440000 - 4625440003
c) Elektronik Posta Adresi : info@tiski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ad derin kuyu açılması, 1 ad terfi merkezi binası yapılması, 1ad 
mevcut derin kuyu inkışafı, 3ad tahliye, 3 ad vantuz, 1 ad branşman odası, 11 adet branşman odası 
onarımı, 3234m duktil boru ile terfi hattı. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 375 (üç yüz yetmiş beş) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. 
No:13 Arsin/TRABZON 
b) Tarihi ve saati   : 12.12.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazete yayınlanmış olan Benzer İş Grupları Tebliğ ekindeki 
benzer iş grupları listesinde yer alan A(Altyapı) III,IV,IX, ve XI grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi 
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 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TİSKİ Genel 
Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 Arsin/TRABZON 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 TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. 
No:13 Arsin/TRABZON 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 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

GENÇLiK MERKEZiNDEN 
GAZETEMiZE ZiYARET
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Turupçu 

ve gençlik liderleri Büyükliman Postası 
Gazetesi Haber Müdürü Sadık Aydın,  matbaa 
ustası Hamdi Kurt ve gazete ekibini ziyaret 
ettiler. Ziyarette Sadık Aydın'a Gençlik 
Merkezlerinin Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran 
Gençlik Merkezi Müdür Mustafa Turupçu, 
“Gazetecilik gerçekten çok zor meslek. Gece-
gündüz demeden hem bizlerin toplumdan hem 
de toplumun bizim yaptığımız çalışmalardan 

haberdar olabilmesi için var gücünüzle çalışıyor-
sunuz.  Yerel basın gerçekten ilçemiz için çok 
önemli. Tıpkı biz kamu kurumları gibi sizlerde 
halkımız için hizmet veriyorsunuz. Yapılan 
projeleri, çalışmaları halkımıza ileterek ya da 
halkımızın bizlerden beklentilerini yine yaptığınız 
haberlerle bizlere aktararak bir anlamda 
ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyorsunuz. Bizler 

yaptığımız icraatları sizin vasıtanızla halkımıza 
duyurabiliyoruz. Bunun için sizlere çok teşekkür 
ediyor ve bundan sonraki çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
 AYDIN: “AMACIMIZ HALKA 
HİZMET ETMEK”
Sadık Aydın ise, “ Nazik ziyaretiniz ve iyi 
dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerin de 
belirttiği gibi bizim amacımız tıpkı sizler gibi 
halkımıza hizmet etmek. Bunu da layıkıyla 

yerine getirebiliyorsak ne mutlu bize. Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi olarak gençlere ve halkımıza 
yönelik yapmış olduğunuz faaliyetleri yakinen 
takip ediyoruz. Başarılı çalışmalara imza 
atıyorsunuz. Yapmış olduğunuz sosyal, sportif 
ve kültürel faaliyetlerle ilçemize büyük katkılar 
sağlıyorsunuz. Bizlerde sizleri kutluyor başarılı 
çalışmalarınız için sizleri kutluyoruz” dedi.

 - - - - - - - - ELEMAN iLANI - - - - - - - -
Otomatik Kumanda ve Salt Malzeme Sisteminden Anlayan Elektrik / Elektronik 

Deneyimi Olan Teknisyen alınacaktır.

Müracaat : ENGİN PETROL - KEBİR BETON

oplantı ile ilgili Tbir açıklama 
yapan İlçe 
Başkanı Zeki 
Çabuk, “31 Mart 
Yerel Seçimlerinde 
adayımız kim olur-
sa olsun Cumhur-
başkanımızın 
göstermiş olduğu 
adayın arkasında 
duracağız. Şalpa-
zarı'nı AK Beledi-
yecilik ile tanıştıra-
cağız. Bu defa 
kazanan Şalpazarı 
olacak” dedi. 

KAZANAN ŞALPAZARI OLACAK 
AK Parti Şalpazarı Belediye Başkan Aday Adayları, AK Parti Şalpazarı 
İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı İrfan Çelik'in katılımı ile bir toplantı yaptı. 



Büyükliman
Postası HABER - İLAN5 23.11.2018

S E B i L
Ali GÜRSEL

Yeryüzünde yaşayan insanoğlunun 

kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma 

faydalı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu tek 

şey “ilim”dir. 

Bilmek anlamına gelen ilim “bir şeyi gerçek 

yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin 

inanç, bir nesnenin şeklinin zihinde 

oluşması, nesneyi olduğu gibi bilmek, 

nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması” 

şeklinde de tarif edilir. 

Fertlerin ve Milletlerin maddi ve manevi 

olarak ilerlemesini sağlayan unsurların 

başındadır.

Yeryüzünde insanların rahat ve 

mutluluğunu artırmak için Fiziki ve ilahi 

bütün konuları ayrı ayrı ele alan, deneysel 

konuları araştıran geliştiren, gelişmiş olan 

konuların üzerine yenilerini ilave edip 

geliştiren insanlara da ilim adamı 

denilmektedir.

İlim ve irfan dini olan İslam okumaya 

öğrenmeye, incelemeye ve araştırmaya 

büyük önem vermiştir. Bunun için İslam 

dinin ilk emri “oku” olmuştur. Okumanın 

içinde Fiziki ve İlahi bütün konular vardır.

Bilgi üstünlük ve güç dür. Yüce Dinimiz “ Ey 

Muhammed deki: hiç bilenlerle bilmeyenler 

bir olur mu? “ ayeti kerimesi ile bilenlerin 

bilmeyenlere üstünlüğünü ortaya 

koymuştur.

İlahi kelamda ilim kelimesi “hikmet 

“kelimesiyle eşleştirilmiştir.”Allah Teâlâ 

“Kime hikmet verilmişse, ona çok hayır 

verilmiş demektir.”İnsanın en değerli 

kazancı ilimdir. Bunun içindir ki yüce Allah 

İlim adamlarının derecelerinin yüksekliğini 

şöyle açıklamıştır.”Allah içinizden inanmış 

olanları ve kendilerine ilim verilenlerin 

derecelerini yükseltir.”

Sevgili peygamberimiz âlimin üstünlüğünü 

şöyle ifade ediyor. “Âlimin abide üstünlüğü, 

benim sizden en basitinize olan üstünlüğü 

gibidir. Allah Teâlâ;”Allahtan kulları içinde 

ancak ilim sahibi olanlar korkar” Allah'ü 

Teâlâ'yı tanımak bilmek ilimle olur. O'nun 

zatı ve sübut-i sıfatlarını bilmek, azametini 

tanımak, yaratıcılığını ve öldürücülüğünü 

bilmek, Rahmetini, merhametini, 

esirgemesini ve bağışlamasını ilim 

sayesinde öğrenip O'na gereği gibi ibadet 

yapmak gerçek kulluk görevimizidir. 

Bilinçsiz yapılan ibadetler sadece şekil ve 

gösterişten ibarettir. Hakiki manada 

faydası olmaz. Onun için ilme ve hikmete 

ihtiyacımız vardır. İlmin ve hikmetin 

kaynağı ise ilahidir yani Allah katından 

gelmiştir.

İlme giden yol ise eğitim ve öğretimle 

sağlanmaktadır. Sosyal yapıda iyiye doğru 

gidişin öncüsü eğitim ve öğretimdir. 

Fertlerin kendileri ve yaşadığı toplumla 

olan ilişkilerinde iyiye ve güzele doğru olan 

gidişatta eğitimin ve öğretimin önemli bir 

payı vardır.

Görüldüğü gibi İslam dini ilim adamlarına, 

hocalara ve öğretmenlere son derece önem 

vermiştir. Onları peygamber varisleri ilan 

etmiştir. Âlimlerin sözünün dinlendiği, 

hocaların ve öğretmenlerin eğitimci 

sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiği 

bir toplumda huzursuzluk baş gösteremez. 

Huzurlu ve erdemli bir toplum olur. 

Örneğin,  asri saadette ki gibi. Aksini 

düşünmek sizce de yanlış olmaz mı?

Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Dünyayı isteyen ilme sarılmalı, ahireti 

isteyen ilme sarılmalı, hem dünyayı hem de 

ahreti isteyen yine ilme sarılmalıdır.”

Bu ilahi değerlere gönül vererek  

milletimizin geleceği için gece gündüz 

demeden çalışan ilim adamlarımıza ve 

öğretmenlerimize gönülden teşekkür 

ediyor,aramızdan ayrılanlara yüce Allahtan 

rahmet diliyorum.

Ömrünüz uzun,gününüz kutlu olsun 

öğretmenim.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN900310

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Akaryakıt Ürünleri alımı 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  : 2018/594982
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 (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 230.000,00 Litre Motorin; 20.000,00 Litre Motorin Diğer; 8.500,00 
Litre 95 oktan kurşunsuz benzinden 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Vakfıkebir İlçe sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihleri  : 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında alım yapılacaktır. 
İdarece ihtiyaç sahibi araç adına düzenlenen sipariş fişinin yükleniciye verilmesi karşılığında pompa 
istasyonunda teslimat yapılacaktır. Fişi olmayan hiçbir araca teslimat yapılmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. No:156 –Vakfıkebir/TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 17.12.2018 - 09:30 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü akaryakıt ürünleri satışı
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 100 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, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Vakfıkebir İlçesi Güneysu 
Mahallesinden Muhterem 

ve İlçe Esnaflarından Mustafa 
Turan'ın kızı Bahar ile 
Soğuksu Mahallesinden 
Emine ve İlçe Esnaflarından 
Berber Ali Kasımfırtına'nın 
özel bir şirkette çalışan oğlu 
Mehmet Sultan mutlu 
beraberliklerini evlilikle 
noktaladılar. Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Genç 
çiftlerin mutluluklarına şahit olan davetliler 
horon ve kolbastı eşliğinde doyasıya eğlendiler. 

Bizlerde Bahar ile Mehmet Sultan'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

BAHAR ile MEHMET SULTAN EVLENDiLER

akfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan değerli Vsimalarından Vakfıkebir Merkez Yeni Cami 
İmam-Hatibi Ali Uçar ve Gönül Uçar'ın özel bir 
şirkette İnşaat Mühendisi olarak çalışan 
oğulları Muhammet ile Niğde İlinden Ayşe ile 
Halil İbrahim Ünsal'ın özel bir şirkette 
Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan kızları 
Sema Özgü mutlu beraberliklerini evlilikle 
noktaladılar. Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür 

Merkezi Düğün Salonundaki düğün töreni 
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Genç çiftlerin 
nikahını ilçe müftüsü Hüseyin Köksal kıydı. 
Düğün törenine genç çift-lerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Bizlerde Sema Özgü ile Muhammet 
çiftine evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.

SEMA ÖZGÜ ile MUHAMMET DÜNYA EVİNE GİRDİLER

►’Mevlîd-i Nebî Haftası' 
dolayısıyla Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta'ya, 
İlçe Murakıbı Ömer Çınar ve 
İmam Hatip Osman 
Hacıahmetoğlu ile birlikte 
ziyaret gerçekleştiren İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
'Mevlîd-i Nebî Haftası' 
etkinlikleri kapsamında, 
kaymakamlığın himayelerinde 
ilçe müftülüğünce düzenlenecek 
olan etkinlik ve programlarla 
ilgili bilgilendirmede bulundu. 
Kaymakam Yakuta'ya haftanın 
anısına çiçek ve bu yıl ki 
'Mevlîd-i Nebî Haftası'nın ana 
teması olan 'Peygamberimiz ve 
Gençlik' isimli kitap takdiminde 
bulunan Müftü Köksal, hafta 
dolayısıyla ilçe müftülüğünce 
düzenlenecek olan konferansa 
da davetini iletti. 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası' nın hayırlara vesile 
olması temennisinde bulunan 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
ayrıca ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal ve 
beraberindekilere teşekkür etti. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s)'in dünyayı 
şereflendirdiği Mevlid Kandili 
gecesini de içine alan 'Mevlîd-i 
Nebî Haftası' bu yıl 17-24 
Kasım tarihleri arasında 
kutlanacak. Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü tarafından Mevlid 
Kandili gecesi icrâ edilen 'Hatm-
i Şerif ve Duâ' programının 
ardından önümüzdeki 
Perşembe günü (22 Kasım 
2018) saat 11.00'de Gençlik 

Merkezi Salonunda kadınlara 
yönelik program; Cuma günü 
(23 Kasım 2018) saat 17.30'da 
ise tüm vatandaşların davet 
edildiği konferans 
düzenlenecektir. Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Salonunda 
düzenlenecek olan 
'Peygamberimiz ve Gençlik' 
konulu konferansa konuşmacı 
olarak Bolu Diyanet Eğitim 
Merkezi Müdürü Zeki 
Yavuzyılmaz katılacaktır.

MÜFTÜ KÖKSAL 
KAYMAKAM YAKUTA'YI ZiYARET ETTi
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S
evgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s)'in 
dünyayı şereflendirdiği 

'Mevlîd-i Nebí'nin yıl dönümü 
(Mevlid Kandili) dolayısıyla 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından 'Hatm-i Şerîf ve Duâ 
Programı' düzenlendi.Mevlid 
Kandili gecesi, merkez yeni 
camiinde yatsı 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 şerîf okundu. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
gecenin ehemmiyeti ile ilgili 
yaptığı kısa konuşmanın 
ardından, yapılan dua ile 
program sona erdi.

MEVLiD KANDiLi GECESiNDE 
HATM-İ ŞERÎF OKUNDU, DUÂLAR EDİLDİ

ÇABUK AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Geçirdiği trafik kazası sonucunda KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Emine Çabuk (56) hayatını kaybetti.

Vakfıkebir Rıdvanlı 
Mahallesi'nden İsmail 

Çabuk'un eşi, Vakfıkebir 
Belediye Meclisi Üyesi Aydın 
Çalış, Ali Ahmet ve Adnan 
Çalış'ın kardeşi, Hayrullah ve 
Abdullah Çabuk, Belgin Aktaş, 
Havva Turan ve Melek Kılıç'ın 
annesi, Muhammet Aktaş, 
Sezgin Turan ve Köksal Kılıç'ın 
kayınvalidesi, Osmaniye İli 
Başsavcısı Adem Çalış'ın 
halası olan Emine Çabuk, 
Rıvanlı Mahallesi Merkezi 
Camiinde öğlen namazına 
müteakiben kılınan cenaze 
namazının ardından gözyaşları 
arasında toprağa verildi. 

Cenazeye Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Orhan Bıçakçıoğlu, Vakfıkebir 

Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, siyasi parti ilçe 
başkanları, oda başkanları ve 
çok sayıda vatandaş katıldılar. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde; 
TEFECİLİK ve NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK konusu ile ilgili, İl Merkezi, 
Vakfıkebir, Tonya, Akçaabat, Beşikdüzü ilçelerinde operasyon yapıldı.

Bu operasyon neticesinde ise; toplam (15) 
ev ve (3) iş yerinde yapılan eş zamanlı 

operasyonlar sonucu, (M.E.A.), (S.Y.), (Y.Y.), 
(U.B.), (M.K.), (E.T.), (E.T.), (O.Y.K), ( Y.A.), 

(A.Ç.), (A.Y.), (H.K.), (E.H.), (Ö.Y.) isimli 
toplam (14) şahıs yakalanarak gözaltına 
alınmıştır.
Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan 
aramalarda;
> Yüz on beş(115) adet başkalarına ait Senet,
> On(10) adet Çek,
> Bir(1) adet başkasına ait Bankamatik Kartı,
> Doksan iki(92) adet Tabanca Fişeği,
> Yirmi(20) adet Av Tüfeği Fişeği,
> Bir(1) koçan (100 yaprak) Tahsilat Makbuzu,
> İki(2) adet aynı kişi adına bastırılmış Kaşe,
> Sekiz(8) adet başka şahıslara ait Nüfus 
Cüzdan Fotokopisi,
> İcra dairelerine ait verilmiş İcra Evrakları,
> İçerisinde alacak verecek ve hesapların 
yazılı olduğu çok sayıda Ajanda ve Not 
Kağıtları ve
> 1.5 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şahısların işlemleri KOM 
Şube Müdürlüğünce sürdürülmektedir.

VAKFIKEBiR iÇiN iMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI 
Vakfıkebir İlçesi için 

hazırlanan “Vakfıkebir 
İlçesi Merkez ve Mahalleleri 
1/1000 ölçekli Revizyon 
Uygulama İmar Planı” 
Vakfıkebir Belediye 
Meclisi'nin 05/09/2018 tarihli 
35 sayılı meclis kararı ve 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin 16/10/2018 tarihli 
7035 sayılı meclis kararıyla 
onaylanmış olup, 
Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü Hizmet 
Binası ilan panosunda 
18/12/2018 tarihine kadar 
askıda kalacaktır. Tüm İlçe 
halkına duyurulur.

18/12/2018 tarihine 
kadar askıda kalacaktır. 

MELAHAT ile YAKUP NiŞANLANDILAR
Vakfıkebir İlçesi Deregözü 

Mahallesinden Melahat 
ile Yakup, evlilik yolunda ilk 
adımı attılar. Vakfıkebir Altın 
Köşk Düğün Salonunda ger-
çekleştirilen Nişan töreninde 
genç çiftlerin mutluluklarına 
törene katılanlar şahit oldular. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Tonya 
Belediye Başkanı Osman 
Beşel, Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver 
İskenderoğlu ve Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu Melahat 
Sağlam ve Yakup Sağlam'ın 

nişan yüzüklerini taktılar. 
Başkanlar genç çifte, “Yüce 
Allah tamamına erdirsin” 
dileklerini ilettiler. Bizlerde 

genç çiftlere evlilik yolunda 
attıkları bu güzel adımın 
sağlık ve mutluluk getirmesini 
diliyoruz. 

TONYA DOĞAN SARIKAMIŞ'A PATLADI 6-0

Son haftalarda alınan 
istikrarsız sonuçlar 

sebebiyle teknik direktör 
değişikliğine giderek Orhan 
Tetik'i göreve getiren Tonya 
Doğanspor, Sarıkamış 
Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup 
etti. Tonya ekibinin farklı 
galibiyeti camiada morallerin 
tavan yapmasını sağladı. 
Karşılaşmanın başından 

sonuna kadar üstün bir oyun 
ortaya koyan Tonya 
Doğanspor ilk yarıda 3, ikinci 
yarıda da 3 gol buldu. Yeni 
teknik direktör Orhan Tetik ile 
ilk müsabakasına çıkan Tonya 
temsilcisinin gollerini Erkan, 
Tolga (2), kendi kalesine 
Orhan ve Özgür ile penaltıdan 
Kaan attı. Bu galibiyet ile 
puanını 14'e çıkaran Tonya 

Doğanspor zirve yarışına 
yeniden sıkı sıkıya sarıldı. 
Tonya Doğanspor Teknik 
Direktörü Orhan Tetik maç 
sonunda yaptığı açıklamada, 
“Bulunduğumuz durum 
takımımız açısından iç açıcı 
değil. Yukarından kopmak 
istemiyoruz.  Onun için bu 
karşılaşma büyük önem 
taşıyordu. Bugün kazanmak-
tan başka çaremiz yoktu ve 
kazandık. Tonya Doğanspor 
bu yöreye büyük heyecan 
getirdi. Bu heyecanın sonuna 
kadar devam etmesini istiyo-
ruz.  Takımımı tanıyorum. 
Birçok oyuncu ile daha önce 
çalıştım. Takımımızın iki 
maçını da izledim. Ben 
geçmişi eleştirmek için buraya 
gelmedim. İyi bir kadromuz 
olduğunu düşünüyorum.  Bazı 
şansızlıklar nedeniyle bu 
duruma gelindi. Biz inşallah 
takımı hak ettiği yere 
taşıyacağız” dedi.

31 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak, Mahalli İdareler 
seçimleri için AK Parti'de aday 
aday bolluğu yaşanıyor. 
5 Kasım'da başlayan aday 
adayI başvurularında 
Trabzon'da Belediye 
Başkanlıkları için son 
başvurular 17 Kasım da sona 
erdi. Toplamda 102 kişi İl ve 
İlçe Başkanlıklarına başvurdu.  
102 isimden 7'si Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 
aday adayı olurken, geri kalan 
95 kişi ise İlçe Belediye 
Başkanlıkları için aday adayı 
başvurularında bulundu.  
“EN FAZLA BAŞVURU 
ŞALPAZARI VE 
ARAKLI'DAN “
AK Parti'de en fazla Belediye 
Başkan aday adayı 
başvurularının en yoğun 
ilçeler ise 11 aday ile 
Şalpazarı ve Araklı oldu. 
Şalpazarı'nı ve Araklı'yı 11 
aday adayı ile Akçaabat, 
Yomra ve Sürmene'de 8, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile Köprübaşı 
Belediye Başkanlığı için 7, 
Dernekpazarı, Arsin ve Maçka 
Belediye Başkanlıkları için 6, 
Ortahisar Belediye Başkanlığı 
ve Çaykara Belediye 

Başkanlığı için 5, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanlığı ve 
Düzköy Belediye Başkanlığı 
için 4, Beşikdüzü ve Tonya 
Belediye Başkanlığı için 2 ve 
Hayrat ile Of Belediye 
Başkanlığı için ise 1 isim aday 
adaylığı başvurusunda 
bulundu. Trabzon'da 18 
ilçeden sadece Vakfıkebir 
ilçesinde AK Parti'den aday 
adayı başvurularının olmadığı 
görüldü. 
BÜYÜKŞEHİR; Mehmet 
Atalay, Türkay Gümüş, Davut 
Çakır, Mazhar Yıldırımhan, 
Mustafa Yaylalı, Ergin Aydın, 
Ayşe Sula Köseoğlu
ORTAHİSAR; Hasan Kamil 

Velioğlu, Hüseyin Turan, 
Hasan Kahveci, Faruk Kanca, 
Murat Zeki Solak, 
BEŞİKDÜZÜ; Zülküf Dilli, 
Sedat Cumur
ÇARŞIBAŞI; Bekir Çavuş 
Bıyıklı, Fatma Balcı, Kamuran 
Çalış, Zekeriya Karaçengel 
ŞALPAZARI; Fehmi Cengiz, 
Metin Günay, Murat Topkara, 
Muzaffer Türkmen, Ömer 
Karadeniz, Mehmet Muhcu, 
Fatih Yılmaz, Ahmet Kıran, 
Kemal Türkmen, Ahmet 
Yüksel Gülay, İbrahim 
Kahraman,  TONYA; Hasan 
Erdoğan, Veysel Kurt, 
VAKFIKEBİR;  Aday Adayı 
Müracaatı Yok.

SAHA: Vakfıkebir 
HAKEMLER: Adem Karakaya***, Adem 
Uçarsu***, Metehan Ayaz***
TONYA DOĞANSPOR: Ahmet***, Murat***, 
Miraç***, Şafak***, Nazım Berat***,  Zafer*** 
(Dk.58 Hamit**), Aykut*** (Dk.70 Eren**), 
Kaan***, Erkan*** (Dk.84 Mustafa*), 
Serkan***, Tolga***

SARIKAMIŞ GENÇLERBİRLİĞİ:  Batuhan* 
(Dk.46 Doğukan*), Orhan*, Mehmet*, 
Özgür*, Ali*, Bora*, İbrahim Ethem* (Dk.46 
Talip*), Burak Can Akıncı*, Ahmet*, Burak 
Karabıyıkoğlu* (Dk.66 Serkan*), Kemal* 
GOLLER: Dk.21 Erkan, Dk.27 Orhan (k.k.), 
Dk. 45-65 Tolga, Dk.64 Özgür (k.k.), Dk.87 
Kaan (pen) Tonya Doğanspor 

AK PARTi’DE 2019'DA BELEDiYE BAŞKAN 
ADAY ADAYLARI BELLi OLDU 
2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday adaylığı noktasında en yoğun 
partilerden biri olan AK Parti'de başvuralar artarak devam etti. AK 
Parti'de 17 Kasım itibariyle toplamda 102 belediye başkan aday 
adayının başvuruda bulunduğu öğrenildi. Trabzon'da tek ilçede 
Vakfıkebir'de aday adaylığı başvurusu olmadığı görüldü. 



Büyükliman
Postası YORUM - GÜNDEM7 23.11.2018

Efendimiz (s.a.v.)Döneminde yaşanmış bir olay 
nakledilir. Günah girdabına dalmış bir hırsız 
yaptığı işin ne denli bir günah olduğunu 
düşünür ve bu çirkin işten vazgeçmeye karar 
verir. Peygamberimizin bulunduğu Mescit-i 
Nebeviye gider ve o günkü vakit namazını 
efendimiz (s.a.v.) 'in arkasında kılar. Namazın 
akabinde Efendimiz namaza iştirak eden 
ashabına: “Her kim bir haramı terk ederse Allah 
ona terk ettiği şeyi helal olarak nasip eder”. 
Diye sohbette bulunur. Adamda Ashap-ı Kiram 
da camiden ayrılırlar.
Gece karanlığı bastırdığında adamın hırsızlık 
alışkanlığı baskın çıkar ve en nihayetinde 
dayanamaz ve bir eve hırsızlık yapmak üzere 
girer.  Girdiği ev kocası ölmüş yalnız yaşayan 
bir bayana aittir. Başlar adam gecenin 
karanlığından da yararlanarak etrafı kolaçan 
etmeye. Derken mutfağa girmiştir. Karnı da 
oldukça aç olduğu için tenceredeki yemeği 
yemek ister, tam kaşığı ağzına götürecekken 
aklına Efendimiz (s.a.v.) 'in hadisi gelir:” Her 
kim bir haramı terk ederse Allah ona terk ettiği 
şeyi helal olarak nasip eder”. 
Yemekten vazgeçer. Derken başka bir odaya 
geçer odada çekmeceleri kurcalarken bir 
miktar para ve ziynet eşyası bulur. Parayı ve 
altınları cebine koyacakken aklına Efendimiz 
(s.a.v.) 'in hadisi gelir: :”Her kim bir haramı terk 
ederse Allah ona terk ettiği şeyi helal olarak 
nasip eder. Aldığı eşyaları yerine koyar. Sonra 
arkasına bakar ki birde ne görsün! Oldukça 
güzel ve alımlı bir bayan yatakta uyumaktadır. 
Tam niyetini bozmuş, haram olarak ona 
yaklaşacaktır ki yine aklına hadis gelir: ”Her 
kim bir haramı terk ederse Allah ona terk ettiği 
şeyi helal olarak nasip eder”. Nefsine hâkim 
olur, haramdan el çeker. En nihayetinde tövbe 
ettiği günaha, tekrar düşmemenin verdiği 
huzurla evden ayrılır.
Sabah vakti girip, ezan okununca tekrar 
Efendimizin bulunduğu mescide gider ve sabah 
namazını mescitte kılar. Namazın akabinde 
sessiz sakin bir köşeye çekilir, derince bir 
düşünceye dalar. Geceki hadise hakkında 
başlar düşünmeye. Ne olmuşta o haramları 
terk edebilmiş, kendisini dizginleyebilmişti? 
Adam bunları düşünürken mescide Efendimizle 
görüşmek üzere bir bayan gelir. 
Oldukça güzel ve alımlı bir Bayan, Efendimizin 
huzurunda durur ve edeple Ya Resulullah! Dün 
gece evimde sesler duydum. Korktuğum için 
sesimi de çıkaramadım. Daha sonra sesler 
kesildi. Evimi yokladığımda evime bir hırsızın 
girdiğini, ancak hiçbir şey almadan evimden 
ayrılmış olduğunu anladım. Hırsızın evime 
tekrar girmesinden çok korkuyorum Ya 
Resulullah!
 Efendimiz kadına niçin yalnız yaşadığını sorar. 
Kadın:” Eşim vefat etti” değince Rahmet 
Peygamberi şöyle bir etrafına bakınır. Gözü tek 
başına oturmuş, tefekkür halindeki adama 
takılır. Adamı huzuruna davet ederek sorar: 
Sen ne işle meşgulsün? Evli mi sin? Bekâr 
mısın? Adam bekârım, her hangi bir işim de 
yok Ya Resulullah! Der. Rahmet Peygamberi 
peki, seni bu bayanla evlendirsem razı olur mu 
sun diye sorar. Adam. Evet, razı olurum 
değince, aynı soruyu bayana da yöneltir. O da 
razı olduğunu ifade edince, Peygamberimiz 
oracıkta, şahitlerin huzurunda nikâhlarını kıyar.
Yaşanan bu olay ve Allah'ın lütfu karşısında 
gözyaşlarına hâkim olamayan adam başlar 
başından geçen hadiseyi anlatmaya.“Sadakate 
Yâ Resulullah, Sadakate Yâ Resulullah”(doğru 
söyledin) der.
Yeni evli çift, evlerine geçerek yeni bir hayata 
başlarlar. Eve girdiklerinde kadın kocasına 
yemek ikram eder. Adam yemeğe bakar birde 
ne görsün! Yemek dün geceki haram yolla 
ağzına götürdüğü yemek değil mi? Önüne 
helalinden gelmiş. Kadın Bey! Bir miktar param 
ve ziynet eşyam var. Al bunları ticarette kullan 
değince, adam bakar ki paralar dün geceki 
haram yolla el uzattığı paralar. Kadın ise dün 
geceki yatağında uyuyan kadından başkası 
değil. Adam şükür içinde secdeye kapanarak: 
Allah'ım! Sen ne büyüksün! Senin gönderdiğin 
peygamber her daim doğru söylemiştir der.
Evet, Sevgili Kardeşlerim;
Hiç şüpheniz olmasın yeter ki siz bir haramı 
terk edin. Göreceksiniz ki Rahmeti sonsuz 
Yüce Rabbimiz Lütfu Kereminden size terk 
ettiğiniz haram karışlığında en güzelini nasip 
edecektir.
Unutulmamalıdır ki! Haramda huzur arayana; 
huzur haram olur.

Haki ÖZGÜL
Tonya İlçe Müftüsü

KİM HARAMDAN BİRŞEY TERKEDERSE, 

TERK ETTİĞİ ŞEYE HELAL OLARAK NÂİL OLUR

VAKFIKEBiR GENÇLiK MERKEZi BAŞARIYA DOYMUYOR

Trabzon Gençlik Merkezleri 
aylık değerlendirme toplantısı 

Vakfıkebir Gençlik Merkezinde 
gençlik liderlerinin katılımı ile 
kahvaltı eşliğinde yapıldı. Gençlik 
Merkezleri Türkiye değerlendirme 
sıralamasında yine başarılı 
çalışmalarının karşılığını alan 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Türkiye 
14.olarak ilk 20 arasında yer aldı. 
"VAKFIKEBİR GENÇLİK 
MERKEZİ, TRABZON 1.si, 
TÜRKİYE 14.sü OLDU"
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa Turupçu yaptığı 
açıklamada; "Trabzon Gençlik 
merkezleri arasında her ay 
düzenlenen değerlendirme 
toplantısına bu ay Vakfıkebir 
gençlik merkezi olarak ev sahipliği 

yaptık. Değerlendirme toplantısı 
öncesinde gençlik liderleri ve 
gençlik merkezleri koordinatör 
müdürümüzle kahvaltı etkinliğimiz 
oldu. Kahvaltı sonrasında gençlik 
merkezlerinin aylık 
değerlendirmeleri yapıldı. 
Vakfıkebir gençlik merkezi olarak 
Trabzon gençlik merkezleri 
arasında aylık değerlendirmeye 
göre 1. olurken Türkiye geneli 
sıralamada 14. Sırada yer aldık." 
Gençlik merkezlerinin Misyonu 
Hakkında bilgi veren Müdür 
Mustafa Turupçu şunları söyledi; 
"Serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayacak 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetler düzenlemek,  
Bedensel ve zihinsel gelişimlerini 

sağlayabilecekleri, zararlı 
alışkanlıklardan korunabilecekleri 
zemini hazırlamak, Eğitim ve 
istihdamlarına yönelik kurs, 
seminer ve girişimcilik programları 
düzenlemek,  Akranlarıyla 
kaynaşmalarını, sevgi, saygı 
hoşgörü, nezaket gibi değerleri 
benimsemelerini sağlamak, Ailenin 
kutsallığını, anne, baba ve diğer 
aile büyüklerine karşı sevgi ve 
saygı bilincini edinmelerini temin 
etmek, Farklılıklarımız 
zenginliğimizdir anlayışını 
benimseyerek milli birlik ve 
beraberliğimize katkıda 
bulunmalarını sağlamak, Karar 
alma ve uygulama süreçleriyle ilgili 
bilgilendirilmelerine ve bu 
süreçlere etkin şekilde 
katılımlarına imkân oluşturmak, 

Bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimlerini kolaylaştırmaktır. 
Vakfıkebir gençlik merkezi olarak 
merkezim her yerde, gençlerin 
iyilik ağacı, kitap okuma halkaları 
projelerinin yanı sıra halk eğitim 
merkezi işbirliği ile 
gerçekleştirdiğimiz keman, 
kemençe, piyano, bağlama, gitar, 
resim, tiyatro, diksiyon, el 
sanatları, satranç, halk oyunları, 
karete, taekwando, Kuran-ı Kerim, 
Engelliler eğitimi ve daha birçok 
eğitim ve etkinliğimiz devam 
etmektedir. Gençlerimizi gençlik 
merkezine bekliyoruz." Dedi. 
Toplantıya Trabzon Gençlik 
Merkezleri Koordinatör Müdürü 
Adnan Köseoğlu ve Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa 
Turpçu katıldı.

“AH ŞU BÜYÜKLER” ADLI TİYATRO İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ

Vakfıkebir ilçesindeki okullarda 
eğitim gören öğrencilerin yer 

aldığı tiyatro oyunu büyük beğeni 
aldı. Tiyatro oyununu Yalıköy 
Ortaokulu, Osman Tan Ortaokulu 
ve Fevziye ortaokulundan yaklaşık 
400 öğrenci izledi. Oyunda 
ailelerin gençler üzerindeki etkileri 
ve gençlerin yaşam biçimlerine 
müdahaleleri kesitler halinde yer 
verildi. Tiyatro oyununda Yunus 
Emre Cis, Yıldız Emre Cis, Ceyda 
Selin Pank, Didem Muradoğlu, 
Duygu Çavuşoğlu, Derya Erkan, 

Maide Kader Çalış, Yavuz Ayhan, 
Aleyna Öz, Ayşenaz Çalışkan, 
Özge Kurt, Lale İskenderoğlu ve 
Burak Şener oyuncu olarak rol 
aldılar. Yönetmenliğini Lale 
İskenderoğlu'nun yaptığı oyun 
günümüz sorunlarına ışık 
tutmuştur.
"AİLELERİN ÇOCUKLARINI 
SOSYAL FAALİYETLERDE 
DESTEKLEMELERİNİ 
ÖNERİYORUZ.
Yapılan Tiyatro Etkinliğine dair 
açıklamalarda bulunan Halk 

Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardım-
cısı Mustafa 
Daloğlu şunları 
söyledi; "Çocuk 
tiyatrosu, yarın-
ların sanatsever, 
yetişkin bireyler 
olarak  toplumda 
yer alabilmeleri 

için gerekli ve önemli bir 
öğesidir. Tiyatro'nun temelinde 
oyun yer alır. Çocuklar henüz 
yaratıcılıklarını, hayallerini, 
doğallığını kaybetmediği için, 
belirli bir metne, kostüme 
sahne'ye ihtiyaç duymadığı 
gibi, anında bir sahne 
oluşturup oynayabilirler. En 
çokta oyun  çocuğu dediğimiz 
okul öncesi çocukları dünyayı 
oyunla algılamakta ve kendilerini 
oyunla ifade etmektedirler. 
Buradan hareket ederek,  çocuğun 
oyun aracılığıyla eğitimine katkı 
sağlamak, istenilen davranışları 
kazandırmak için kolay bir yol 
olduğunu söylemek mümkündür. 
Sadece izleyici olarak bile yer 
alsalar oyun, çocuğun ilgisini 
çekmeyi amaçlamaktadır.   Her 
yaştan herkes için oyun önemlidir. 
Kuşkusuz çocuğun yaşamında 
ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimi 
için, oyun çok daha önemli bir yere 
sahiptir. Çocuklar taklit yoluyla 
öğrendiklerini uygulamaya 
başlarlar, bedenlerini kullanmayı,  
dış dünyayı, canlıların birbirleriyle 
olan ilişkilerini, iletişim kurmayı, 
ekiple çalışmayı ve destek olmayı 
bu yolla öğrenirler. Psikoloji de 
tiyatro artık bir tedavi yöntemi 
olarak ta kullanılmaktadır. Örneğin, 

çocuk psikodraması ile çocuklar 
çatışma yaşadığı kişilerin rollerine 
geçerek karşısındakini anlama 
becerisini kazanmayı, kendilerine 
ve olaylara dışarıdan bakmayı, o 
an çözüm yolları üretebilmeyi keş-
federler. İyileşme 'şimdi ve burada'  
.Bu tür olumlu etkiler dikkate alın-
arak ailelerin çocuklarını sosyal 
faaliyetlerde desteklemelerini 
öneriyorum. Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi olarak her tür etkinlikte 
her yaş gurubu insanımızla 
beraberiz. Bu manada İlçemizde 
bu tür sosyal faaliyetlere koşulsuz 
destek veren İlçe Kaymakamımız 
sayın Mesut Yakuta'ya, Belediye 
Başkanımız sayın Muhammet 
Balta'ya, ilçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Samim Aksoy'a, Gençlik 
Merkezi Müdürü sayın Mustafa 
Turupçu'ya ve ailelere desteklerin-
den dolayı teşekkür ederiz." Dedi.

Vakfıkebir İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

öğretmen ve öğrencileri, elim bir 
trafik kazası sonucu yaşamını 
yitiren okulun Tarih öğretmeni 
Serap Aydın Topal ve aynı kazada 
yaşamını kaybeden oğlu Bilgehan 
anısına koşu düzenleyerek Serap 
öğretmeni ve oğlunu andılar. 
Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu yaptığı 
açıklamada; ”Okulumuz Tarih 
Öğretmeni Serap Aydın Topal ve 3 
yaşındaki oğlu Bilgehan ile birlikte 
2007 yılında geçirdiği elim bir trafik 
kazası sonucu hayatını kaybeden 

Serap Aydın Topal anısına, 
okulumuz öğretmen ve 
öğrencilerinin katılımıyla koşu 
düzenlenmiştir. Koşuda Serap 
Öğretmenin Annesi emekli 
öğretmen Cevriye Aydın, Babası 
emekli öğretmen Mehmet Aydın ve 
kardeşi Selçuk Aydında hazır bu-
lundular. Kahyaoğlu, Geleneksel 
hale getirmek istedikleri anma 
organizasyonunun ilkini düzenle-
diklerini belirtti. Okul Müdürü 
Kahyaoğlu, Serap öğretmenin 
ailesinin tüm okul olduğunu asla 
unutulmayacağını gönlümüzde 
yaşatılacağını söyledi.  Kızlarda 
400 m.'de Birinci Seda Nur Erkan, 

İkinci Ayşe Nur Yılmaz, 
Üçüncü Aleyna Taşkın 
dereceye girdi. Erkekler 
1800 m.'de Birinci 
Oğuzhan Yetim, İkinci 
Cemal Can Ertürk, 
Üçüncü Burak Gürdal 
ödüllerini Serap 
Öğretmenin Anne ve 
Babası ile Okul Müdü-
rünün Elinden aldılar. 

SERAP ÖĞRETMENİ UNUTMADILAR
Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, elim bir trafik kazası 
sonucu yaşamını yitiren okulun Tarih öğretmeni Serap Aydın Topal anısına etkinlik düzenledi.



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
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

"AH ŞU BÜYÜKLER" ADLI TİYATRO
 İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ

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...

VAKFIKEBiR GENÇLiK MERKEZi
BAŞARIYA DOYMUYOR

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi yaz kurslarında 
eğitim gören Uygulamalı Tiyatro kursu öğrencileri ilk 
gösterilerini Vakfıkebir Gençlik Merkezi Konferans 
Salonunda ilçedeki okullara sahnelediler.

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

Vakfıkebir Gençlik Merkezi yaptığı başarılı sosyal, 
kültürel, sportif ve birçok faaliyetlerle Türkiye 
genelinde yapılan Gençlik Merkezleri değerlendirme 
sıralamasında ilk yirmi içine girerek 14. oldu.

> Vedat FURUNCU 7'de

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

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


