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VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ,
PROJE VE ÇALIŞMALARIYLA DiKKAT ÇEKiYOR

İŞADAMI İSKENDEROĞLU'NDAN BİR JEST DAHA 

> Vedat FURUNCU 2'de

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi yoğun bakım 
Ünitesi'nde ve çocuk 
servisinde ihtiyaca ce-
vap vermek için hayır-
sever iş adamı Hüseyin 
İskenderoğlu tarafın-
dan tüm masrafları kar-
şılanarak özel tasarım 
ve dizayn yapılan din-
lenme ve bilgilendirme 
odası açılışı yapıldı.

VAKFIKEBİR'DEN DÜNYAYI ISITIYORLAR
Temelleri 1987 yılında atılan Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi, Veito markası ile ürettiği elektrikli ani su
ısıtıcı ve karbon infrared ısıtıcıları 60'ı aşkın ülkeye ihraç ediyor.

DEVLETiMiZiN YANINDA
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin en önemli 
markalarından olan ve 
bölgede en fazla istihdam 
sağlayan firmalar arasın-
da yer alan Kebir Süt 
Genel Müdürü Yılmaz 
Karadeniz yaptığı yazılı 
açıklamayla yapılan zam 
oranının tatmin edici old-
uğunu belirterek emeği 
geçenlere teşekkür etti. > Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal beraberinde ilçe vaizleri Osman 

Öztürk ve Ekrem Akbaş ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 

Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve Haber Müdürü Sadık Aydın ile bir süre sohbet 

ederek İlçe Müftülüğün faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundular.

azetemizi ziyaret eden ilçe Müftüsü GHüseyin Köksal, Yazı işleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na tarafsız ve ilkeli 
yayın yaptıkları ve her kurum ve kuruluşa 
gazetenizde tarafsız bir şekilde yer 

verdiğinizi gözlemliyoruz. Ayrıca ilçe 
müftülüğümüzün faaliyetleri ve sesimizin 
duyurulması noktasında halk ile kurum 
arasında kurulan güzel köprüler ve ilişkilere 
katkı sağladığınız için sizlere teşekkür 

ediyorum. Zor ve Meşakkatli bir görevi 
başarılı bir şekilde sürdürüyorsunuz. 
Bunun içinde ayrıca sizleri kutluyorum ve 
başarılarınızın devamını diliyorum. Bu 
anlamda yerel basını önemsiyoruz dedi.

> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

Zor ve Meşakkatli bir görevi
başarılı bir şekilde sürdürüyorsunuz. 
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Vakfıkebir Organize Sanayi yolu, 

Karayollarına devredildi...

Karayollarına devredilmesi ile OSB 

yolu daha güzel şekillenecek ve çok 

güzel bir yol haline gelmesi 

planlanıyor...

Belediye kendi imkanları ile ne kadar 

yapabilirdi, şimdi ise Karayolları en 

güzel şekilde yapıp bitirir...

Hayırlısı diyelim...

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

Vakfıkebir'deki siyaset suskunluğu 

koruyor...

Halen daha AK Parti Vakfıkebir 

Belediye Başkan adayını açıklamış 

değil...

Diğer ilçelerde de halen daha bir ses 

yok...

Vakfıkebir ve Tonya hariç ittifak sesleri 

yükseliyordu, onda da bir ses yok...

2018 yılını geride bıraktık. 2019 yılına 

girdik ve 31 Mart 2019 günü Yerel 

Seçim var...

Belediye Başkan adayları 

açıklanmadan, meclis üyelerinin de 

kimler olacağı bilinmiyor...

Bu yıl Vakfıkebir AK Parti de çok fazla 

Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı 

için müracaat yok...

En son benim bildiğim 10 kişi 

müracaat yapmıştı. Sonrasında başka 

bir müracaat yapıldı mı bilmiyorum...

Bu dönem AK Parti'de meclis üyeliği 

aday adaylığı için müracaat az...

İnsanlar ya zamanın yavaş yavaş 

dolmasını bekliyor ya da eski olan 

şevk, heyecan yok...

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

Vakfıkebir Hükümet Konağı önü, 

Vakfıkebir Kaymakamlığı ve Vakfıkebir 

Belediyesi katkıları ile parke 

döşeniyor...

Yıllardır beton hali ile duruyordu, 

zemin tamamen bozulmuştu, son 

noktayı da böylelikle koymuş oldular.

Törenler ve yapılacak organizasyonlar 

daha güzel zemin üzerinde yapılmaya 

devam edecek...

Vakfıkebir Belediyesi tarafından belirli 

noktalarda parke, beton yol çalışmaları 

devam ediyor...

Vakfıkebir'in tarihinde ne bu kadar 

beton yol dökülmüştü nede parke 

yapılmıştı... 

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

Mart 2019 yerel seçimlerinde, kıran 

kırana gidecek olan muhtarlık 

seçimleri...

Kıran kırana derken çekişmeli...

Her mahalleden hemen hemen 4-5 

tane aday var...

Muhtarların birçoğu çalışmalarına 

başladı...

Ev ev dolaşıp oy istiyorlar, gündüzleri 

ise iş yerlerindeler...

Bu yıl ki en gözde seçim, muhtarların 

seçimi olacak...

Hükümetin 1 Ocak 2019 tarihi 
itibariyle geçerli olacak asgari 

ücreti bürüt 2 bin 558,40 TL, net 2 
bin 20,91 TL olarak açıklaması, iş 
dünyasınca da olumlu karşılandı. 
Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 

itibari ile her zaman dış mihrakların 
hedefinde bir ülke olduğunu, son 
yapılan ekonomik darbe operasyonu 
ile bunun bir kez gün yüzüne 
çıktığını belirten Karadeniz, 
"Hükümet milyonlarca kişinin 

beklediği asgari ücret ile ilgili yüzde 
26.05'lik zam oranı ile birçok 
kesimin beklentisini yerine getirmiş, 
asgari ücretlileri enflasyona karşı 
ezdirmemiştir. Yapılan bu zammın 
yanında elektrik, doğalgaz ve 

akaryakıta üst üste gelen 
indirimlerde vatandaşın yüreğine su 
serpmiş, hükümetin her zaman 
vatandaşının yanında olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Öte yandan 
açıklanan asgari ücretin, işverene 
getireceği ağır yük karşısında, 
hükümetin açıkladığı yeni destek 
paketleri ve önceden süre gelen 
teşviklerin devam edeceğini 
belirtmesi de, iş dünyası tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Hükümet sağladığı bu kolaylıklarla 
da olası bir işçi dökümünün önüne 
geçmiş. Özel sektörün rekabet 
gücüne de bu manada katkı 
sağlamıştır. İşçileri sevindiren iş 
verenin de durumunu göz önünde 
bulundurarak gerekli kolaylıkları 
sağlayan hükümet yetkililerine, 
asgari ücret tespit komisyonuna, 
emeği geçen herkese ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a teşekkür ederiz. İş 
dünyası olarak her zaman 
devletimizin yanında olmaya, 
yapılan tüm saldırılara karşı dimdik 
ayakta durmaya devam edeceğiz. 
Allah hepimizin yar ve yardımcısı 
olsun" ifadelerini kullandı.

DEVLETiMiZiN YANINDA 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Açılışa, Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Aydın Kant, Kamu 

Hastane Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı İlyas Alp, İlçe Jandarma 
Komutanı Bekir Gündüz, İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Hayırsever İş Adamı 
Hüseyin İskenderoğlu ve Enver 
İskenderoğlu,  Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü 
Yahya Sağıroğlu, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü Nilgün İskender 
ve Müdür yardımcıları Nihat 
Haliloğlu, Hasan Sağlam açılışa 
katıldılar. Törende selamlama 
konuşması yapan Başhekim Dr. 
Aydın Kant, her zaman ihtiyacımız 

olduğunda bizlere desteğini 
esirgemeyen değerli iş adamı 
Hüseyin beye katkıları için teşekkür 
belgesi takdim ederek hastane ve 
hastalarımız adına teşekkür 
ediyorum dedi. Sağlık sektörü 
değerini hayırsever vatandaşlarımız 
sayesinde daha iyi anlam 
bulduğunu söyleyen İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hakan Usta, 

yapabilecek olduğumuz pek çok 
şeyi çevre imkanlarıyla yapabilme 
imkanları uzun yıllara dayanmış 
oluyor. Bu yapılan yardımların bize 
ve hastalara katkısı anlamında 
baktığınızda siz hayırsever 
vatandaşlarımıza teşekkür etmek 
düşüyor.   Hastanenin yapım 
aşamasından bu güne kadar 
bakıldığında çok büyük emekleri 
olan insanlarımız var diyen belediye 
başkanı Başkan Muhammet Balta 
ise, hepsine teşekkür ediyoruz. Biz 
bu hastaneyi ne kadar 
güçlendirirsek Trabzon'daki 

hastanelerin yükünü o kadar 
azaltırız. Hekim konusunda 
problemlerimiz vardı ama yakın 
zamanda bu açıklarımızı kapattık. 
Bu hastanenin bu konuma gelene 
kadar siyasilerin emekleri olduğu 
kadar hayırsever vatandaşlarımızın 
da ciddi katkıları var. Hayırsever 
işadamımız Hüseyin abimiz ilçenin 
sosyal anlamda her zaman 
katkılarım olan birisi kendilerine 
şükranlarımızı sunuyor, sağlıklar 
diliyorum. İlçe olarak çok şanslıyız 
çünkü bu tür yardımlarda 
hayırseverlerimize gitmeden 
kendileri taleplerde bulunuyorlar. 
Allah niyetlerini kabul eylesin dedi. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin 
bölge hastanesi olarak faaliyet 
gösterdiğinin altını çizen İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, hem 
fiziki hem de personel olarak 
eksikliklerimizin bir kısmı giderildi. 
Bu konuma ulaşmak için hem 
devletimizin imkanları hem de 
hayırsever vatandaşlarımızın 
imkanları kullanıldı. Devletin bazı 
ödenekleri yeterli olmadığı dönemde 
hayırseverlerimiz devreye giriyor. 
Hüseyin bey büyüğümüz 
imkansızlıklar karşısında ne zaman 
sıkışılırsa kendilerine 
başvurulduğunda taşın altına elini 
koyun bir büyüğümüz kendilerine 
teşekkür ediyoruz dedi.

İŞADAMI İSKENDEROĞLU'NDAN BİR JEST DAHA

“HALEN DAHA 
BELLİ OLMADI"

KEBİR SÜT 
Türkiye'nin en önemli 
markalarından olan ve 

bölgede en fazla istihdam 
sağlayan firmalar arasında 

yer alıyor.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi yoğun bakım Ünitesi'nde çocuk 
servisinin dinlenme ve bilgilendirme odası açılışı yapıldı.



Büyükliman
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VAKFIKEBİR'DEN DÜNYAYI ISITIYORLAR

Avrupa ülkelerinin 
tamamına, Kanada, ABD, 

Çin'in yanı sıra Brezilya ve 
Suudi Arabistan gibi sıcak 
ülkelere de karbon infrared 
ısıtıcı ihraç eden firma ihracat 
hacmini arttırmak için hızlı ve 

emin adımlarla ilerliyor. Toplam 
ihracatı üretiminin% 70 ini 
kapsıyor. Cemsan Elektrikli 
Cihazlar Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi'nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman 
Albayrak;  ''Şirketimiz kurulduğu 

günden bugüne artan yüksek 
kalite anlayışı, ürün tasarım, 
dizayn ve üretim teknolojisi ile 
her zaman tüketicilerimize en 
kaliteli hizmeti en uygun fiyata 
sunmaktadır. Müşteri odaklı 
çalışma politikamız, yaratıcı 
yaklaşımlarımız ve alanında 
minimalist çizgilerle ürün dizayn 
eden profesyonel ekibimizle 
birlikte dünya piyasalarını takip 
etmekte ve hizmetimizi uluslar-
arası standartlarla sunmakta-
yız. Kurulduğumuz günden bu 
güne ürettiğimiz yüksek kaliteli 
ürünler sayesinde imza 
attığımız başarılara yenilerini 
eklemek üzere daha büyük 
hedeflerle ilerlemekteyiz.'' dedi.
"EL İŞÇİLİĞİ ÖN PLANDA"
Veito olarak tamamen paslan-
maz çelikten üretilen bir model 
geliştirdiklerini dile getiren 

Albayrak, ''Tamamen paslan-
maz çelikten üretilen Manta 
model karbon infrared ısıtıcı iç 
ve dış mekanları ısıtmak için 
tasarlanmıştır. Manta ısıtıcının 
her parçası yüksek performans 
için el işçiliği ile özenle  
retilmiştir.''şeklinde konuştu.
"ÇİN'DEN OLUMLU 
YANITLAR ALDIK"

İhracat gerçekleştirdikleri ülke-
lerden biri olan Çin'de ürünleri-
nin kalite ve tasarım olarak çok 
beğenildiğini vurgulayan 
Albayrak, ''Sürekli gelişim 
ilkemiz çerçevesinde faaliyet-
lerimizi şekillendirerek, kapasite 
artırım ve Ar-Ge alanında 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 
küresel marka konumumuzu 

pekiştiriyoruz. Uluslararası 
düzeyde attığımız bu adımlar 
ürünlerimizin pek çok ülkede 
talep görmesini sağlıyor. Her-
kes Çin'den ithal ederken biz 
bu ülkeye ihracat yapmaya 
başladık. Atacağımız adımlarla 
mevcut pazar payımızı müm-
kün olan en yüksek seviyeye 
çıkaracağız” diye belirtti.Cemsan Elektrikli 

Cihazlar Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi, 
Veito  60'ı aşkın 
ülkeye ihraç ediyor.

VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ, 
PROJE VE ÇALIŞMALARIYLA 
DiKKAT ÇEKiYOR

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
Proje ve Çalışmaları

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, ilçe müftülüğü olarak 
personel ve vatandaşlarla 
işbirliği, dayanışma ve yardım-
laşma içerisinde gerçekleştirmiş 
oldukları proje ve çalışmalarla 
ilgili bilgiler verdi.
GÖZDE PROJE: BÖLGE 
YATILI KIZ KUR'AN KURSU 
EĞİTİM KOMPLEKSİ
Bugünkü değeriyle yaklaşık 
15 milyonluk maliyete sahip 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu eğitim komplek-
sinin yakın zamanda tamamla-
nacağı müjdesini veren İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Müftülüğümüz gözetim ve 
denetiminde yükselen eğitim 
kompleksimizin tamamlanma-
sına az kaldı. İç donanım bitti. 
Çevre düzenlemesi için 
çalışmalarımız hızla devam 
ediyor." dedi.
9 MİLYON 200 BİN TL 
HARCANDI, 1 MİLYON 300 
BİN TL'YE İHTİYAÇ VAR...
17 Eylül 2015 tarihinde törenle 
temeli atılan ve bir seferberlik 
anlayışıyla Vakfıkebir ve 
Vakfıkebir dışından 
hayırseverlerin destek vererek 
sahip çıktıkları Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu eğitim 
kompleksinin tamamlanması 
için başlangıçta 8 milyon 
maliyeti olacağını tahmin 
etiklerini ancak gelinen noktada 
bu maliyetin üzerinde bir 
harcama yapılmak zorunda 
kalındığını ifade eden Müftü 
Köksal, "Şu ana kadar 
harcanan 9 milyon 200 bin 
TL'nin dışında, iç kısım tefrişi 
ile çevre düzenlemesi için 1 
milyon 300 bin TL'ye ihtiyaç 
vardır. Bir vesile tüm 
kardeşlerimizi bu hayır 
hizmetine davet ediyoruz. Bu 
hayır seferberliğidir. Şimdiye 
kadar ki yardımlarıyla bu 
aşamaya getirdikleri bu 
müesseseyi tamamlaya-
caklarına inanıyorum. Katkı 
sağlayan herkese duâ ediyor, 
sağlık-âfiyet diliyorum." 
şeklinde konuştu.
SINIRLARI AŞAN GENİŞ BİR 
BÖLGEYE HİZMET EDECEK
İlçe müftülüğünün eğitim 

hizmetleri kapsamında 
tamamlanıp hizmete sunulması 
beklenen eğitim kompleksinin, 
200 yatak kapasiteli pansiyon, 
250 öğrenci kapasiteli 
derslikler, Okul Öncesi Dönem 
Din Eğitimi Projesi kapsamında, 
4-6 yaş grubu 120 ile 150 
öğrencinin Kur'an eğitimi ve 
öğretimi göreceği dersliklerden 
oluştuğunu hatırlatan İlçe 

Müftüsü Köksal, "Müessese-
mizin tamamlanıp faaliyete 
başladığında, hem ilçemizin 
hem de ilimizin sınırlarını aşan 
geniş bir bölgeye hizmet 
edeceğini umuyoruz. Böyle bir 
beklenti ve talep de var. Bir an 
önce tamamlanabilmesi için, 
şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Yüce Allah'ın 
inayetine sığınıyor, duyarlılıkla-
rından kuşku duymadığımız 
hayırsever halkımızın, derneğin 
ilgili hesap numaralarına yada 
şahsen müftülüğümüze ve 
dernek başkanı Ali Dunay 
hocamıza gelerek yardımda 
bulunmalarını bekliyoruz.” dedi.
42 ANA BAŞLIK ALTINDA 
ÖZETLENEN DİĞER PROJE 
VE ÇALIŞMALAR
İlçe müftülüğünün, cami ve 
Kur'an kursları endeksli din 
hizmetlerinin yanı sıra, sosyal 
ve kültürel etkinlikler de 
gerçekleştirdiğinin altını çizen 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
personelle işbirliği ve 
dayanışma halinde yürüttükleri 
çalışmaları ana başlıklar 
halinde şöyle özetledi;
Camiler ve din görevlileri ile 

Kur'an kurslarının, 16 ayrı 
gruba ayrılarak hizmetlerin 
yaygınlaştırılması, etkinliğin ve 
verimliliğinin artırılması; Yavuz 
Sultan Selim Camii'nde 5 yıldan 
beri teravih namazlarının 
hatimle kılınmasının 
sağlanması; 2 yıldan beri 
teravih namazlarının, her 
akşam farklı bir hafız görevli 
tarafından kıldırılması; dört 

aylık periyotlarla halk 
konferansları; her okulda her 
dönem bir dînî ve ahlâki 
konferans; ilçe genelindeki 
bütün camilerde, Kur'an ziyâfeti 
programlarının gerçekleştiril-
mesi; bütün camilerde, sabah 
namazı buluşmaları; ilçedeki 
cenazelere, ilçe müftüsü veya 
vâiz statüsünde katılım 
sağlanması; cenazelerdeki 
kadınlara, kadın görevlinin de 
iştirak etmesi,; cenazelerin 
ardından organize edilen 
programlarda dini ahlâki 
sohbet; aile ve Dini Rehberlik 
Bürosuyla ailelere, kadınlara ve 
gençlere hizmet imkanı; üçer 
aylık kadın irşat programlarının 
düzenlenmesi; her cuma, 
ihtiyaç odaklı Kur'an 
kurslarında kadınlara cuma 
sohbeti; 'Camiyi Tanımayan 
Kalmasın' adıyla her okulun 
öğrencilerini camiye davet ve 
ikram; 'Her Sınıfın Bir Yetimi 
Olsun Projesi' kapsamında 15 
yetimle ilgilenme ve muhabbet; 
din görevlileri için, Kur'an'ın 
anlamına yönelik iki yıl süreli 
Arapça kursu düzenlenmesi; 
bilhassa 35 yaş altı ve istekli 

din görevlileriyle kitap okuma 
ve müzakere programları; şehit 
yakını, gazi, yetim, öksüz, 
muhtaç ve mağdur gibi 
dezavantajlı kesimin ziyaret 
edilmesi; her gün bir esnafı 
ziyaret; personel hane 
ziyaretleri; her hafta Merkez 
Yeni Cami, Eski Cami ve Yavuz 
Sultan Selim Camilerinde 
cemaate yönelik tefsir, hadis, 
fıkıh ve siyer dersleri yapılması; 
her yıl 50 civarında hastayı 
evinde ziyaret; muhtaç 
öğrencilere aynî ve nakdî 
yardım; yüksekokul kız 
öğrencilerine ev tahsisi; Kredi 
Yurtlar Kurumundaki 
öğrencilere, kız erkek ayrı ayrı 
her dönem kahvaltı; 2014-2015 
eğitim yılından itibaren, her yıl 
4-6 yaş arası 120 öğrenciye 
okul öncesi din eğitimi imkanı; 
okulların ziyaret edilmesi ve 
Kur'an hizmetlerinin tanıtılması; 
okulda okuyan öğrencilere 
hafızlık imkanı ve uygulaması; 
hafızlığa çalışan öğrencilerin 
okula, kursa ve eve 

intikallerinde servis imkanı; 
hafızlığa çalışan öğrencilere 
her ay toplu yemek ikramı; 
hafızlığa çalışan öğrencilere 
yönelik haftalık sohbet 
programları; hafızlık projesinde 
her sayfadan bir âyet meâli 
ezberleme; hafızlıkta, bir günlük 
derste, 12-24-48 uygulaması; 
hatim süresince ders 
kaybetmeyen öğrencilere para 
ödülü; yaz kurslarında gençlere 
sınıf açılması; yaz Kur'an kursu 
öğrencilerine yıl boyu ilgi 
gösterilmesi; 40'ı aşkın yerde 
yetişkinlere yönelik Kur'an 
kursu açılması; 24 okulun Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenleriyle işbirliği; 
toplumun farklı meslek 
gruplarına ve STK'lara yönelik 
kaynaşma toplantıları; her yıl, 
aylık mutat personel 
toplantılarından birinin yaylada 
yapılması; yıllık 12 personel 
toplantısının ikisinin kahvaltılı 
yapılması; Yavuz Sultan Selim 
Camii altında, 60 bin TL. 
masraf yapılarak Diyanet 

Gençlik Çalışmaları Merkezinin 
oluşturulması. Gazetemiz Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal ve beraberin-
dekilerin ziyaretinden dolayı 
teşekkür etti. Samimi bir 
ortamda gerçekleşen ziyarette 
Yazı İşleri Müdürü Kamburoğlu, 
kurum ve kuruluşlar başta 
olmak üzere STK'lar ve tüm 
siyasi partilere eşit mesafe-
deyiz. İlkeli ve tarafsız haber-
cilik anlayışımızdan asla taviz 
vermedik bundan sonrada asla 
taviz vermeyeceğiz. İlçemizde 
ve bölgemizde kim bir faaliyet 
yapmışsa onun haberini 
yapmaya çalışıyoruz. Herkesin 
sesi ve kulağı olmak için bizde 
elimizden geldiği kadar özverili 
bir şekilde yayın hayatımızı 
sürdürüyoruz dedi. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 BURUN AMELiYATI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 

Dahiliye Doktorlarında 
Uzm. Dr. Hanzade Duygu 
Demir, Vakfıkebir Devlet 

Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz Uzman Doktoru Op. 
Dr. Oğuzhan İlden tarafın-
dan aynı hastanede başa-
rılı bir burun ameliyatı 
geçirdi.  Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde başarılı 
ameliyatlar gerçekleştiril-
meye başlanıldı. Uzman 
doktor sayısının artması ile 
bölge hastanesi konumun-
da olan Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde ameliyatlar artık 
il merkezindeki hastanelere 
gidilmeden başarılı bir şekilde 
kendi dallarında uzman 

operatör doktorlar tarafından 
yapılmaya başlanıldı. Dahiliye 
Doktoru Uzm. Dr. Hanzade 
Duygu Demir'e geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.

Okul Sporları Yıldızlar Dart 
Turnuvasında Vakfıkebir 

Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu rüzgarı esti. 32 okul 
arasından rakiplerini yenerek 
Erkeklerde ve Kızlarda 
Trabzon Birincisi oldular. 21-23 
Şubat 2019 tarihlerinde 
Gümüşhane İlinde yapılacak 
grup maçlarında Trabzon İlini 
temsil edecekler. Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu Eski Beden Eğitimi 
Öğretmeni şimdi ise Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Müdür 
yardımcısı olarak görev 

yapan Barış İçöz turnuva 
sonrası eski öğrencilerini tebrik 

ederek onlarla şampiyonluk 
fotoğrafı çektirdi. 

Osman KOYUNCU

    Malumuz olduðu üzere, belediyelerin 

harcadýklarý paralarýn tamamý bu vatanda 

yaþayan tüm insanlarýn, bilhassa aç ve 

tüysüz yetimlerin emeði ve haklarýdýr. Bu 

paralar yerli yerine itina ile harcanmalýdýr. 

Her köye az çok hizmetler yapýlýyor, bunlar 

görünüyor inkârý nankörlüktür. Emeði 

olanlara bu halk müteþekkirdir, hak için 

çalýþanlardan Allah razý olsun. Bu kadar 

iþler yapýlýyor bu kadar haksýzlýkta olsa ne 

olur denemez. Tüysüz yetimin hakký 

insanýn yedi ceddini yakar. Göreve talip 

olanlar halka hizmet hakký hizmettir 

mantýðý ile bu makamlara gelmiþlerdir.  

Sahilden Çelebi köyüne çýkan yolun 

aðzýnda devasý bir duvar yapýldý. Halk bu 

duvarý belediyenin yaptýðýný söylüyor. 

Gerekli mi deðimli bilmem, o teknik bir 

konu. Kaç liraya mal olduðunu da bilmem 

fakat sanýrým 100 milyara yapýlmaz. Bu 

duvarýn yapýldýðý yerde yol geniþlemesi 

olmadý. Hem de duvar yapýlan yer sert ve 

kýraç, kopma ihtimali yoktur.  Halk soruyor, 

eðer bu duvarý belediye yaptýysa, köylerde 

geniþleyecek yollar ve kopma ihtimali olan 

çok yerler vardýr. Bu kadar yerler dururken 

niçin bu yere bu duvar yapýldý ve bu kadar 

para harcandý. Yoksa bal tutan parmaðýný 

mý yalýyor. Yoksa arkasý kuvvetli, sözü 

geçerli, itibarlý insanlar mý vardýr. Hak 

konusuna mangalda kül býrakmayanlar, 

milletin kuruþunu çok dikkatli 

harcamalýdýr.  Bir iþ yapýlýrken kýrk kere 

ölçmek bir kere biçmek lazýmdýr, yanlýþtan 

geriye dönülmez, ok yaydan çýktý mý geriye 

dönüþü olmaz ve bu iþler leke kaldýrmaz, 

aynen hayat gibidir. Ýnsanýn bütün 

organlarý çalýþýr yalnýz bir damarý týkanýrsa 

o insan ölür. Yahu bütün organlarýn 

yerinde, saat gibi çalýþýyor, bir damar 

týkansa ne olur denmez. Kimisi, bu kadar 

hizmetleri görmüyorsun da bir hatayý tenkit 

ediyorsun diyor. Tenkit bir insanýn 

omzunda bulunan akrep gibidir, onu 

gösterene kýzýlmaz, gösterene teþekkür 

edilir. Geliþmiþ ülkelerdeki insanlar tam 

vergi verip harcanan kuruþlarýn 

hesaplarýný sorduklarý için kalkýnmýþlardýr. 

Hatalar örtülür, gizlenirse ibret alýnmaz ve 

daha büyükleri yapýlýr, tenkit ise hatalarýn 

azalmasýný saðlar.  Bilmiyorum, belki 

burada benim ve halkýn anlamadýðýn bir iþ 

vardýr? Ýþler þeffaf olursa kafalarda soru 

iþaretleri kalmaz. 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA HALKTAN BİR SORU

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE

KIZ VE ERKEK TAKIMI ŞAMPiYON OLDU

ŞAMPiYON 
ANADOLU iMAM HATiP LiSESi
Okul sporları erkekler futsal 

Trabzon il turnuvası 
şampiyonu Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi oldu. 66 
okul takımının katıldığı müsa-
balarda bütün rakiplerini yene-

rek Trabzon´un en prestijli ku-
pasının sahibi Vakfıkebir Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi oldu.
TRABZON'DA LİSE 
ÖĞRENCİLERİ SALONDA 
HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ.
Okul Sporları Gençler Futsal İl 
Birinciliği maçları sonunda 
kızlarda Trabzon Spor Lisesi, 
erkeklerde ise Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Futsal takımları şampiyon 
olarak, bölge maçlarında 
Trabzon'u temsil etme hakkını 
elde etti. Çok Amaçlı Spor 
Salonunda oynanan final 
maçlarını Trabzon Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Birdal Öztürk'ün yanı sıra 
Futsal İl Temsilcisi Kemal 
Civelek ile Şube Müdürleri 
Engin Taflan ve Yusuf Çebi'nin 
ile birlikte çok sayıda öğrenci, 
veli ve öğretmen de izledi. İl 
genelinde 59 lisenin mücadele 
ettiği Trabzon Okul Sporları 
Genç Erkekler Futsal İl 
Birinciliği maçları sonunda 
finalde Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ile Gazi 
Anadolu Lisesi karşı karşıya 
geldi. Baştan sona nefes 
kesen mücadeleye sahne olan 
maç sonunda şampiyonluk 
kupası, rakibini 3-2 yenmeyi 

başaran Vakfıkebir ekibinin 
oldu. Üçüncülük-dördüncülük 
karşılaşması da müthiş bir 
mücadeleye sahne oldu. 
Yoğun taraftar desteği altında 
oynanan maçta Çağlayan 

Adnan Menderes Anadolu 
Lisesi'ni 3-1 yenen Tevfik 
Serdar Anadolu Lisesi üçüncü 
oldu.Genç kızlarda ise kupa, 
Trabzon Spor Lisesi'nin oldu. 
Geçen hafta oynanan yarı final 
maçının ardından okula 
dönerken trafik kazası geçiren 
Spor Lisesi öğrencilerine, 
Ortahisar İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden büyük bir jest 
geldi. İMKB'li öğrenciler, 
rakiplerinin kaza nedeniyle 
morallerinin bozuk olduğunu 
gerekçe gösterip final maçına 

çıkmama kararı alınca, 
şampiyonluk kupası Trabzon 
Spor Lisesi'nin oldu. 
Üçüncülük kupasını ise, 
Akçaabat İMKB Anadolu 
Lisesi'ni 2-0 yenen Fatih 

Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 
Futsal takımı aldı. Konu ile ilgili 
konuşan Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Okul 
Müdürü Sezgin Özdin, " 
Gerçek anlamda büyük bir 
başarı, okulumuz adına gurur 
verici. Okulumuz futsal 
takımını yürekten tebrik ediyor, 
beden eğitimi öğretmenimiz 
Selahattin Bayraktar´a ve 
öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum. Ayrıca emeği geçen 
öğretmen, idareci, öğrenci ve 
okulumuz personeline de 
ayrıca teşekkür ediyorum."

TABURCU 
Neden Türk hekimleri hastalarını 
iyileştirdikten sonra ''taburcu'' 
ederler; ''gitsin'', ''evci'' gibi 
kelimeler kullanmazlar, hiç aklınıza 
geldi mi? Taburcu kelimesinin çok 
hüzünlü bir hikayesi vardır aslında.  
Özellikle 1. Dünya ve Çanakkale 
Savaşı sırasında ülkenin tıp eğitimi 
veren tek kurumu Mekteb-i Tıbbiye-i 
Adliye-i Şahane, hocalarını, öğrencilerini 
cepheye yolluyor, eğitime ara vermek 
zorunda kalıyor, binası ise tamamen 
hastaneye dönüşüyordu. Sadece cephede 
savaşmakla kalmıyor, savaş olmadığında ya 
da geride kalan kıdemsiz tıbbiyeliler, direnişte 
bizzat çalışıyorlardı. İzmir'in işgalinin üç gün 
sonrası, 18 Mayıs 1919'da, okulda hararetli, 
hüzünlü konuşmaların yapıldığı, hemen 
direniş gruplarının örgütlendiği bilinir. Ülkede 
herkes askerdir, eli silah tutan tüm erkekler 
savaştadır. Gerçek kurumsal düzeyde tek 
hastane vardır, ülkenin her yanındaki 
cephelerde tüm hekimler subaydır, askerdir. 
Yaralılar iyileştirilir, komutan hastalarını, 

askerlerini dolaşır. Hastanede, kışlada, 
revirde, cephede çadırda, savaşta. Tabip 
subay, iyileşenleri, tekrar silah tutabilecekleri 
savaşa, taburuna yollar, ''taburcu'' eder. 
Başka hiçbir milletin, ülkenin hastanesinde, 
hastalar iyileştiklerinde ''taburuna yollanmaz, 
taburcu'' edilmez. Bazı değerleri, yaşamının 
içine böylesine sindirmiş başka bir millet 
yoktur. Başkalarını bilmem ama, taburcu 
ettiğim her hastada, göğsümün ağlamaklı 
kabarması bundandır. Ordusunu, askerini, 
bağımsızlık mücadelesini veren tüm aziz 
şehitlerini, yaşamına böyle sindiren başka bir 
millet yoktur. Bazı olguların farkında olmasak 
da her zaman, sonsuza kadar bizimle 
yaşayacaklar…

niye denir ?
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S E B i L
Ali GÜRSEL

İlk peygamber Hz.Adem Aleyhisselam 

tarafından Allah 'a ibadet için yapılan ilk 

mabet “Kabe'i Muazzama”,  zamanla doğal 

afetlerin tahribatı nedeniyle (Nuh tufanı 

gibi) yıkılmış, üzeri kumla kapanmış, fakat 

temelleri sabit kalmıştır.

Hz.İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail ile 

beraber Kabe'i Muazzamanın temelleri 

bulunup yeniden inşa etilmiş ve Allah'ın 

izniyle İbrahim Aleyhisselam tarafından 

insanlar hacca davet edilmiştir.”

“İnsanlar arasında Haccı ilan et ki, gerek 

yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan 

gelen yorgun argın develer 

üzerinde,kendilerine ait bir takım 

yararları yakinen görmeleri,Allah'ın 

kendilerine rızık olarak verdiği Kurbanlık 

hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın 

ismini anmaları (kurban kesmeleri için ) 

sana (Kabe'ye) gelsinler.Artık ondan hem 

kendiniz yiyin,hem de yoksula,fakire 

yedirin.” (1)

“Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını 

yerine getirsinler ve o Eski evi (Kabe'yi) 

tavaf etsinler.(2)

İbrahim Aleyhisselam şu şekilde dua 

buyurmuştur. ”Ey Rabbim! Beni ve 

soyumdan gelecekleri namazı devamlı 

kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı 

kabul et!” (3)  “ Ey Rabbimiz !(Amellerin) 

hesap olunacağı gün beni, anamı, babamı 

ve müminleri bağışla” (4) 

Müşrikler zamanla Kabe'i Muazzamanın 

yapılış gayesine aykırı davranarak 

avlusunda yakınında, çevresinde Allah şirk 

koşmak için mücadele etmişler, isyan 

konusunda insanların aklı  almayacak 

vahşet ve çirkinlikleri sergilemişlerdir. 

Hatta o kadar ileri gitmişler ki Kabenin 

içerisini putlarla doldurmuşlardır. 

Hz.Adem Aleyhisselam ve Hz.İbrahim 

Aleyhisselamın inanç akidesine bu durum 

uymadığı gibi,Efendimiz Hz.Muhammet 

Mustafa'yı da üzüntüye sevk 

ediyordu.Efendimiz Kabenin  

temizlenmesini istiyor,fakat inanalar  çok 

az sayıda oldukları için bir şey 

yapamıyorlardı.

Nihayet İslamiyet gelişiyor ve etrafa 

yayılıyordu. İslam'ın amansız düşmanları 

olan Hayber ve civar Yahudileri kontrol 

altına alınarak,  Hudeybiye anlaşması 

yapılmış ve Bizans İmparatorluğuna Mu'te 

harbiyle göz dağı verilmiştir.

Hudeybiye anlaşması gereği 

Müslümanlarla müşrikler arasında 10 yıl 

süreyle savaş olmayacaktı. Bu durum 

Müslümanların ellerini bağlıyor, 

Peygamberimiz ve Müslümanlar 

anlaşmayı bozan taraf olmamak için 

ellerinden gelen direnci gösteriyor ve 

Allahın emriyle sabrediyorlardı.

Bir gün, Beni Bekir kabilesinden biri, bir 

şiirle Peygamberimizi hiciv ve tahkire 

yeltenir. Huzza kabilesinden bir genç buna 

tahammül edemez ve adamın başını yarar. 

Durumu öğrenen Bekir oğulları, bu olayı 

Huzzalılara saldırmak için bir sebep sayar 

ve huzzalıları Mekkenin içine kadar 

kovalar ve 23 kişinin öldürülmesiyle bu 

olay son bulur.Antlaşmada bozulmuş olur.

Huzzalı Amr b.Salim, beraberinde 40 kişi 

ile Medine'ye gelerek durumu 

Peygamberimize haber verir. Efendimiz 

(sas)  müşriklere bir yazı göndererek şöyle 

buyurmuşlardı.

“Ya Huzzalılardan ölenlerin kan 

berdellerini ödeyiniz, yahut Beni Bekir 

Kabilesiyle olan ittifakınızdan vazgeçiniz! 

Bunlardan birini yapmazsanız, antlaşmayı 

bozduğunuzu ve bunun neticesi olarak da 

sizinle harp etmek mecburiyetinde 

kalacağımı biliniz.”

Evet, işte İslam Peygamberi anlaşmayı 

bozan taraf olmaktan var gücüyle 

kaçınmış, bozulan bir anlaşmanın 

ardından durumu düzeltmeye çalışmış, bu 

gibi barış yolları tükendikten sonra savaşa 

hazır olunmasını istemiştir.

Ebu Süfyan  Müşrikler adına anlaşma 

yapmak için Peygamberimizin huzuruna 

geldiğinde  umduğu haberi alamayınca 

Mekke'ye mahcup bir vaziyette döndü ve 

Kureyşliler,”Neler yaptın,anlat 

bakalım!dediklerinde ,kötü bir elçilik 

yapmanın mahcubiyeti içerisinde olan 

biteni anlattı ve Kureyş Müşriklerinin 

korkularını bir kat daha artmış oldu.

Resulu Ekrem (savs) artık nihai kararını 

vermişti” Sefere çıkılacak”.Fakat bunu gizli 

tutmak lazımdı. Bu onun başvurduğu bir 

tedbirdir. Neticede düşmanın 

hazırlanmaması ve daha çok kan 

dökülmemesi için ansızın baskın 

yapılmasını istiyor ve insanların zarar 

görmemesi için elinden geleni yapıyordu. 

Çünkü O İnsanları imhaya değil, ihya 

etmeye memur kılınmış bir peygamberdi. 

Şu şekilde dua ediyordu.”Allahım! 

Yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya 

kadar, kureyşlilerin casus ve habercilerini 

tut, görmez ve işitmez hale getir! Beni, 

birden bire görüp işitsinler!”

Mekke müşriklerini yanıltmak için Necid 

diyarı tarafına (İzam Vadisi) Hz. Ebu 

Kadade komutanlığında bir birlik sevk 

ettirdi. Bu gizlilik içerisinde ashabına 

Mekke'nin fethi için hazırlık yapılması 

hususunu emir buyurdular.

Efendimiz Medine etrafındaki Müslüman 

kabilelere  “ Allah'a ve Ahiret gününe 

inanan,Ramazan başında Medine'de hazır 

bulunsun!” diye haber gönderdi. Bu emir 

üzerine on bin Müslüman toplandı. 

Bunlar muhacirlerden yedi yüz kişi, üç yüz 

atlı, ensardan dört bin kişi ve beş yüz atlı 

vardı. Geri kalanlar Müslüman 

kabilelerden katılan mücahitlerdi.

Efendimiz  (as) Merruzzahran Vadisine 

gelerek her mücahide ateş yakmaları için 

emir verdiler ve yakılan ateşlerde 

sayesinde muhteşem bir görüntü meydana 

geldi ve bunu gören müşrikler korku ve 

dehşete kapılarak ne yapacaklarını 

anlayamadılar.

Gün ağarırken Efendimiz devesi Kusva'nın 

üzerinde ve Abdullah bin Revaha 

devesinin yularından tutarak müşriklere 

şöyle sesleniyordu; “çekilin Allah resulü 

Muhammet Mustafa'nın önünden çekilin”. 

Efendimiz “ Ey Mekke senden çıkarılmak 

zorunda kalmasaydım senden asla 

ayrılmazdım” buyurduğu yere doğduğu 

şehre bu şekilde Allahın inayeti ve 

yardımıyla giriyor ve Ordusuna şöyle emir 

veriyordu; “Size karşı konulmadıkça, size 

saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya 

girmeyeceksiniz, hiç kimseyi 

öldürmeyeceksiniz!”

Hicret'in 8.yılı Ramazan ayı, Cuma / 

Miladi 630 Ocak) tarihinde Müslümanlar 

müşriklerin şaşkın bakışları arasında kan 

dökmeden Kabe-i Muazzamayı fethettiler.

Efendimiz Osman bin Talha'ya haber 

göndererek Kabenin anahtarını istedi ve 

Kabenin içindeki putları temizledi ve Hz 

Bilal'a “ Erihna ya Bilal” ey Bilal bizi 

rahatlat dediği Ezanı Muhammediye'yi 

açıkça Kabe'i Muazzamanın damında 

okutuyor dağlar taşlar tevhit inancına 

boyun eğiyordu.

Yeryüzünde ilk mabet Beytullah (Allan'ın 

evi) Hz. Adem Aleyhisselamdan Hz. 

Muhammet Mustafa ( savs)'e kadar 

Beytullah olan Kabe nin fethi için 28 

Rebiu”l Ahir 630 tarihinde Medine-i 

Münevvereden yola çıkılmış  5 Cemaziyel 

Evvel 630 Cuma günü Kabe-i muazzama 

fet edilmiştir.

-Bu büyük fetih münasebetiyle Efendimiz  

(sav) salât ve selam olsun Fetih yıl dönümü 

bütün Müslümanların uyanışına ve 

yeniden dirilişine vesile olsun.

MEKKE NİN FETHİ (5 Cemaziyel Evvel 630)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN922742

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/402 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 400 Ada, 11 Parsel, ÇAVUŞLU Mahallesi, İstiriç 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda çay bahçesi olarak kayıtlıdır. %25-35 arasında meyillidir. Hakim 
ürün olarak çay yetişirilmektedir.
Adresi   : Çavuşlu Mah. İstiriç Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.831,91 m2  
Kıymeti   : 72.666,68 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 05/02/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü  : 04/03/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Müdürlüğü Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 417 Ada, 6 Parsel, ÇAVUŞLU Mahallesi, Yeni 
Güney Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. %25-35 arasında 
meyillidir. Üzerinde fındık yetiştirilmektedir.
Adresi   : Çavuşlu Mah. Yeni Güney Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.641,71 m2  
Kıymeti   : 46.230,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 05/02/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü  : 04/03/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Müdürlüğü Vakfıkebir -Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 398 Ada, 2 Parsel, ÇAVUŞLU Mahallesi, İstiriç 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda çay bahçesi olarak kayıtlıdır. %25-35 arasında meyillidir. Hakim 
ürün olarak çay yetişirilmektedir.
Adresi   : Çavuşlu Mah. İstiriç Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.528,34 m2  
Kıymeti   : 39.217,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 05/02/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü  : 04/03/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Müdürlüğü 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 2018/402 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

1-2 Hac Süresi A.27,28,29 / 3-4 İbrahim Süresi  A.40-41

B
aşkan Uzun, 
"2018 yılının 
muhasebesini 

yaparken, 2019 yılının 
daha iyi şekilde 
geçmesi için neler 
yapılması gerektiğini 
düşünerek, zamanı-
mızı, enerjimizi ve 
potansiyelimizi ilçemiz, 
ilimiz ve ülkemiz için 
en verimli şekilde 
değerlendirmeye 
çalışacağız” dedi. 
Mesajında, “Yeni yıl 
demek, yeni bir baş-
langıç, yeni bir umut ve 
umutları yeşertmek için 
çok çalışmak, daha güzel bir 
yıl, daha mutlu, daha huzurlu 
bir gelecek için çok büyük 
sorumluluk üstlenmek 
demektir” ifadesini kullanan İlçe 
Başkanı Uzun, “2018 yılı sona 
ererken, ülkemiz ve ilçemizin 
daha huzurlu ve refahlı 
yarınlara ulaşılması konusunda 
ümitlerimizi daha da artırarak 

geleceği karşılıyoruz. Daha 
güzel gelecek için hepimizin 
dünün muhasebe ve mukaye-
sesini en iyi şekilde yaparak, 
yeni girişim ve değişimler için 
fırsat olacak bu günlerde, 
hedeflerimize ulaşmak için 
daha çok çalışmamız gerekiyor. 
Vakfıkebir'imizin birçok alanda 
çok önemli yatırımlar ve 
hizmetlerde adımların atıldığı 

bir yılı geride bıraktık. 
Geride bıraktığımız 
yılda olduğu gibi 2019 
yılında da gücümüzü, 
zamanımızı en iyi 
şekilde kullanarak 
ilçemizi her alanda 
daha da geliştirmek 
önceliğimiz olacaktır. 
Birlik, beraberlik ve 
kardeşlik içerisinde, 
azim ve kararlılıkla 
çocuklarımıza daha 
güzel yarınlar 
hazırlamak ve yeni 
Türkiye yolunda 2023, 
2053 ve 2071 vizyon-
larını gerçekleştirmek 

için tüm gücümüzle 
çalışacağız. Bu duygularla 
2019 yılının birlik, beraberlik, 
barış ve huzur içerisinde 
geçmesi ve ülkemizin kalkınma 
çabasına hız ve başarı 
getirmesi temennisi ile 
hemşerilerimizin yeni yılını 
kutlar, saygı ve sevgilerimi 
sunarım” şeklinde konuştu.

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI
AHMET UZUN'DAN YENi YIL MESAJI!
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Büyükliman
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BİTKİ SATIN ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇ VE ÇALI TÜRÜ BİTKİ ALINMASI 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  : 2018/693298
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  : Toplam 14 çeşit 11350 adet ağaç ve çalı türü bitki alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   :Vakfıkebir Belediyesi depolama alanı
c) Teslim tarihi   :İhale konusu ağaç ve çalış türleri sözleşme süresi içerisinde işe 
başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idarenin belirlediği yer ve zamanda teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. No:156 - Vakfıkebir/TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 25.01.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen isteklinin teklif ettiği ağaç ve çalı 
türlerinin üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Tek sözleşmeye dayalı her türlü bitki satış işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakfıkebir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, 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.

DÜZLÜK SYD'DEN BAŞKAN BALTA'YA ZİYARET 

Vakfıkebir Düzlük Mahallesi 
Sosyal Yardımlaşma 

Derneği Başkan Yardımcısı 
Yakup Esmer, Düzlük Mahallesi 
Muhtarı Halit Esmer ve 
derneğin yönetim kurulu üyeleri 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek, mahallerine ya-
pılan hizmetlerden dolayı teşek-
kür ettiler, dernek faaliyetleri ile 
ilgili bilgiler verdiler. Ziyaret 
sırasında konuşan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, “Dernekçilik özveri 
isteyen zor ama manevi hazzı 
olan güzel bir iştir. Ziyaretlerle 
insanlarla sohbet etmek, katkısı 
olanları onure etmek gerekir. 
Ben sizlerin başarılı olacağınıza 
gönülden inanıyorum” dedi. 

ÖĞRETMENEVLERİ SİTESİNDEN
ÖRNEK DAVRANIŞ
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi Öğretmenevleri sitesinde yaşayan 
site sakinleri örnek bir davranış sergilediler ve Hazreti Mevlana'nın ölüm yıl 
dönümü münasebeti ile hem hazreti Mevlana'yı anma hemde şehitler ve 
ebediyete intikal eden yakınları için Mevlüt okutarak dua ettiler.

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesi Öğretmenevleri 

sitesinde yaşayan site sakinleri 
örnek bir davranışa daha imza 
atarak hazreti Mevlana'nın 
ölüm yıl dönümü vesilesi ile 
hem şehitlerimiz hemde ebedi-
yete intikal eden aile büyükleri 
için mevlit okutarak dua ettiler.  
Öğretmenevleri sitesi yönetim 
kurulu başkanı Ali Yavuz konu 
ile ilgili olarak yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi. Bugün 
Mevlânâ´nın aşkların en 
büyüğüne, Hakkın rahmetine 
kavuştuğu gündür. Mevlânâ´nın 
ölüm gününe, gelin gecesi 

manasına gelen "Şeb"i Arus 
Günü" denir. Bizlerde site 
sakinleri olarak hem Hazret-i 
Mevlana'yı anmak hemde bu 
vesile ile şehitlerimiz ve ebedi-
yete intikal eden büyüklerimiz 

için mevlit-i şerif okutarak dua 
edelim dedik. Site sakinleri 
olarak sosyal aktivasyonları-
mıza bir yenisini daha eklemiş 
bulunuyoruz. Bu sosyal 
etkinliklerimizi gelenek haline 
getirerek devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Her yıl gelenek 
haline getirdiğimiz site sakinleri 
ile iftar organizasyonlarımıza 
bir yenisini daha ekleyerek 
faaliyetlerimize devam 
ediyoruz dedi."

İlçe müftülüğüne bağlı Kültür 
Merkezi Camii'nde (23 Aralık 

2018 Pazar günü öğle namaz-
ını müteakip) düzenlenen 
etkinlikte, İlçe Müftüsü İbrahim 
Kadıoğlu namaz sonrası 
öğrencilere yönelik önemli 
mesajlar içeren bir sohbet 
gerçekleştirdi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın başlattığı 

“Diyanet Gençlik Çalışmaları 
Projesi” kapsamında, İlçe 
müftülüğü bünyesinde oluştu-
rulan Gençlik Komisyonu'nun 
önemli ve çok güzel etkinlikler 
gerçekleştirdiğini ifade ederek 
sözlerine başlayan Müftü 
İbrahim Kadıoğlu, gençlik 
koordinatörlüğünün gençlere 
yönelik etkinliklerinin ilçedeki 
tüm okulların yanı sıra 
üniversite öğrencilerine yönelik 
olarak da sürdürüldüğünü 
söyledi. Dâvâ insanlarının, 
genç yaşlarında dâvâlarına, 
ideâllerine başladıklarını, 

peygamberlerin de genç 
yaşlarında doğruları yaşatma 
mücadelesi verdiklerini ifade 
eden Müftü Kadıoğlu, 
Peygamberlerin dâvâ 
arkadaşlarının hemen hemen 
tamamının genç yaştaki 
insanlardan oluştuğunu söyledi. 
İlçe Müftüsü Kadıoğlu 
konuşmasında, "İbrahim (a.s)'ın 

gençliğinde putlarla 
mücadelesinden, Mûsâ (a.s)'ın 
genç yaşta İsrâiloğulları'nın 
başına geçmesi, İsâ (a.s)'ın 
havârilerine ve Sevgili 
Peygamberimizin İslâm'ı tebliğ 
sürecinde yanında yer alan 
sahâbîlerin hemen hepsi genç 
yaşta idiler. O nedenle biz 
Diyanet olarak siz gençlerimizi 
önemsiyoruz. Sizlerin millî ve 
manevi değerlerine bağlı, 
medeniyet perspektifine sahip 
bir şekilde yetişmesine katkı 
sağlamayı amaçlıyoruz. İlçe 
müftülüğü olarak sosyal ve 

kültürel etkinlikler kapsamında 
gençlik komisyonumuzun 
belirlediği tarihlerde  siz genç 
kardeşlerimizle birlikte olmaya 
devam edeceğiz. Toplumun 
geleceğe umutla bakabilmesi 
için insanî erdemlerle 
donatılmış, her yönden iyi 
yetişmiş, rûhen ve bedenen 
dinamik bir gençliğe sahip 
olmak istiyoruz. Sizler, 
gençliğinizin kıymetini iyi bilin 
ve iyi değerlendirin. Gelecekte 
bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. 
Devletin ve milletin önünde siz 
ve arkadaşlarınız olacak. Çok 
okuyun, araştırın ama her 
şeyden önemlisi, millî-manevi 
değerlerine sıkı sıkıya bağlı, 
ahlâkî değerleri özümsemiş 
bireyler olarak hayata ve 
geleceğe kendinizi mükemmel 
bir şekilde hazırlamanız, 
büyükleriniz olarak bizim tek 
arzumuzdur." dedi. Sohbetin 
ardından yemek ikramı, duâ ve 
toplu hatıra fotoğrafı ile sona 
eren etkinliğe, İlçe Müftüsü 
İbrahim Kadıoğlu, müftülük 
gençlik koordinatörlüğünden 
sorumlu Vaiz Zeki Güven, 
Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe 
Çelik, Elif Kılıç, imam hatipler 
Yetkin Karaca ve Muhammet 
Başkan, Müezzin Kayyım 
Kemal Kasap ile Kredi Yurtlar 
Kurumu (KYK) Öğrenci 
Yurdunda kalan ve Beşikdüzü 
Meslek Yüksek Okulu'nda 
öğrenim gören kız-erkek 
yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

KADIOĞLU, HAFTA SONU 
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Beşikdüzü İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, ilçe müftülüğü bünyesinde oluşturulan 
'Gençlik Komisyonu'nun etkinlikleri kapsamında, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu'nda 
öğrenim gören ve KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
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Büyükliman
Postası 7 04.01.2019HABER

VAKFIKEBiR VE AKÇAABAT'A DA
MiLLET BAHÇESi YAPILIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Trabzonspor 
hem bölgenin hem Türkiye'mizin güzide bir kulübü. 
Başarılarla dolu tarihi var. Avni Aker Stadyumu'nun 
yerini ki yaklaşık 57 bin metrekarelik bir alan millet 
bahçesine çeviriyoruz."

Kurum, Trabzon Valiliği 
Toplantı Salonu'nda, Vali 

İsmail Ustaoğlu, AK Parti 

Trabzon milletvekilleri 
Muhammet Balta, Adnan 
Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve 

Salih Cora ile Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve 
ilçe belediye başkanlarının 
katılımıyla düzenlenen 
toplantının ardından yaptığı 
açıklamada, 4 bin yıllık tarihi ve 
kültürü ile bölgede her zaman 
yerli ve milli duruşuyla kendini 
ispatlamış, göstermiş 
Trabzon'da bulunmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirtti. 
Trabzon'un geleceği adına vali, 
milletvekilleri ve belediye baş-
kanları il belli kararlar aldıkla-
rını ifade eden Kurum, başkan-
ların bölgede zaten bir lojistik 
üst konumunda olan 
Trabzon'un bu konumunu daha 
da ileri taşımak adına mücade-
le verdiklerini, kendilerinin de 

bakanlık olarak bu mücadeleye 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi çerçevesinde destek 
vermeye çalıştıklarını aktardı.
"HÜSEYİN AVNİ AKER'İ MİL-
LET BAHÇESİ YAPIYORUZ"
Hüseyin Avni Aker 
Stadyumu'nun yerini millet bah-
çesine çevireceklerini belirten 
Bakan Kurum, "Trabzonspor 
hem bölgemizin hem de ülke-
mizin güzide bir kulübü, başarı-
larla dolu tarihi var. Hüseyin 
Avni Aker Stadyumumuzun ye-
rini millet bahçesine çeviriyo-
ruz. Orada yine Trabzonspor'-
un anısını taşıyacak ögeleri 
tribünden, spor kulübünün 
geçmişte başarılarıyla dolu 
kulübün temsil edildiği bir 
müzede barındıracak bir millet 

bahçesi, yine Akçaabat'ta bir 
millet bahçesi projemiz var. 22 
bin 800 metrekarelik bir alanda 
VAKFIKEBİR'DE 22 bin 
metrekarelik bir alanda 3 tane 
millet bahçesini bakanlığımız, 
Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığımızın eliyle 2019 yılı 
içerisinde başlayıp, yine 2019 
yılı içerisinde tamamlamayı 
hedefliyor. Diğer ilçelerimizde 
cadde, sokakta sokak sağlık-
laştırma projesi yapacağız" 
şeklinde konuştu.

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, yeni yıl 
nedeniyle mesaj yayımladı. 
Balta mesajında Türkiye'nin 
2018 yılında pek çok badire-
ye rağmen demokratik, siya-
sal ve ekonomik istikrarını 
sürdürdüğünü belirterek 
"Ülkemiz, uluslararası siyasi 

krizler, ekonomik müdaha-
leler gibi pek çok badireye 
rağmen demokratik, siyasal 
ve ekonomik istikrarını 
2018'de de sürdürdü. Ülke 
olarak ise özellikle finansal 
saldırıların hedefinde olduk. 
Ancak milletimizin feraseti, 
hükümetimizin kararlılığı ile 
tüm saldırıları el birliği ile 
akamete uğrattık. Türkiye, 
kendisine inanan, güvenen 
ve yardım bekleyen ülkelere 
duyarsız kalmayarak maz-
lumların yanında yer almış, 
almaya da devam edecektir. 
Yeni yılın, öncekilerden çok 
daha bereketli ve huzurlu, 
sağlık, afiyet içinde geçmesi; 
güzellikleriyle unutulamaya-
cak bir yıl olması, gönülden 
temennimizdir" dedi. 2019 
yılının Türkiye'nin her alanda 
gelişmesi, ilerlemesi, kalkın-
ması ve yeni plan ve proje-
lerin hazırlanıp uygulanacağı 
bir dönem olacağını belirten 
Milletvekili Balta şunları 
kaydetti: "2019 Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, liderliğinde 
üstlendiğimiz görevi yine en 
iyi şekilde yapacağımız bir yıl 
olacaktır. Ülkesine ve 
devletine canı pahasına 
sahip çıkan bu millete, daha 
güçlü, daha müreffeh, daha 

güvenli bir Türkiye bırakmak 
en büyük sorumluluğumuz-
dur.2023 yılına, yani Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 100. 
yıl dönümüne sadece 4 yıl 
kaldı. 2023 yaklaşırken, bir 
yandan heyecanımız artıyor 
ama bir yandan da umudu-
muz, gayretimiz, mücadele-
miz güç kazanıyor.Aziz 
milletimiz birlik içinde olduğu 

müddetçe önüne koyduğu 
her hedefe mutlaka ve 
mutlaka ulaşacaktır. Bundan 
önceki yıllarda olduğu gibi 
ülkemiz ve milletimiz adına 
daima hizmet anlayışı ile 
Türkiye'nin gelişimi, toplumun 
kalkınması ve 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine ulaşmada 
gerekli her türlü gayret ve 
kararlılığı göstermeye devam 
edeceğiz.  Bizim için her ge-
çen yıl, sadece geçip gitmiş 
bir yıl değil, önümüzdeki yılı 
daha hayırlı, daha güzel, 
hakkın rızası ve milletin duası 
adına daha dolu yaşayabil-
mek için derslerle dolu bir 
tecrübedir. İnşallah, 2019 yılı, 
her şeyden önce kardeşliği-
mizin güç kazandığı; 
kardeşliğimize kastedenlerin 
de kaybettiği bir yıl olacaktır. 
Bu duygular eşliğinde, Yeni 
yılın ilimize, memleketimize 
ve tüm Dünyaya barış huzur 
ve mutluluk getirmesini 
diliyorum. 2019'nin 
kardeşliğin egemen olduğu; 
tüm vatandaşlarımızın sağlık, 
mutluluk, bolluk, bereket, 
kardeşlik, huzur ve refah 
içinde, birbiriyle dayanışma 
içinde geleceğe yürüdüğü bir 
yıl olmasını temenni ediyor, 
hemşerilerimi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum."

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI,
MiLLETVEKiLi BALTA'DAN 
YENi YIL MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni yılın 
huzur, barış ve refaha vesile olmasını diledi.

VAKFIKEBiR VE TONYA'DA 40 MAHALLEYE
İÇME SUYU ARITMA TESİSİ MÜJDESİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Vakfıkebir ve Tonya 
ilçelerinde 40 ayrı mahalleye içme ve kullanma suyu temin edecek olan İçme 
Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı için proje çalışmalarını tamamladı. 

Yılbaşından sonra 
gerçekleştirilecek ihale 

sonrasında başlanılacak yapım 
çalışmalarının 
tamamlanmasıyla, Vakfıkebir 
ve Tonya ilçelerinde 40 ayrı 
mahalle arıtılmış, sağlıklı ve 
yeterli içme ve kullanma 
suyuna kavuşacak. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, hazırladıkları 
proje ile Karaağaçlı Deresi, 
Balıklı Irmak Deresi ve 
Rıdvanlı Deresi'nden 4 ayrı 
noktada alınacak suyun inşa 
edilecek olan içme suyu arıtma 
tesisinde arıtılmaya tabi 
tutulduktan sonra mahallelere 
sevk edileceğini söyledi. Tonya 
ilçesi Melikşah-Karaağaçlı 

Grup İçme Suyu ile Vakfıkebir 
ilçesi Kavalik Grup İçme Suyu 

ve İlyaslı-Yıldız Grup İçme 
Suyunun bu tesis ile 

besleneceğini ifade eden 
Gümrükçüoğlu, “Proje 
kapsamında 19.3 km isale 
hattı, saniyede 200 litre içme 
suyu arıtma kapasitesine 
sahip, yüksek bulanıklıktaki 
suyu arıtabilen içme suyu 
arıtma tesisi ve içme suyu 
depoları inşa edeceğiz. Birinci 
etapta Vakfıkebir ilçesinin üst 
kotlarında bulunan mahalleler 
ile Tonya ilçesinin Melikşah ve 
Karaağaçlı mahallelerine su 
verilecek olup, ikinci etapta 
Tonya ilçe merkezi ve tüm 
mahallelerine bu su 
ulaştırılacaktır. Böylece 
bölgedeki 40 ayrı mahallenin 
içme ve kullanma suyu ihtiyacı 
karşılanacaktır. Hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

Toplantıya Vali İsmail 
Ustaoğlu'nun yanı sıra İl 

Milli Eğitim Müdürü Hızır 
Aktaş, İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri ile okul müdürleri 
katıldı. 2018 LGS 
sonuçlarına göre Trabzon'un 
başarısının gurur verici 
olduğunu ifade eden Vali 
Ustaoğlu “İlimizin LGS 
Türkiye birinciliği sonucuyla 
ilgili bizlere yaşattığı 
mutluluğu, gururu okul 
müdürlerimizle hem 
paylaşmak hem de başarı 
hikayesinin devamını 
sağlamak ve sürekli hale 
getirmek için istişarelerde 
bulunacağız. Gurur verici bu 
başarıda alın teri ve 
çalışmalarıyla emeği geçen, 
başarının saç ayağı diye tabir 
ettiğimiz öğrenci-veli öğretmen 
ilişkisinin çok güzel sonucunu 
burada yaşıyoruz.  Mesleğe 
başladığım ilk günden itibaren 
eğitim işimizin en önemli bir 
ayağı olarak, üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz 
temel meselemiz olmuştur. 

İlimiz adına yakalanan bu 
başarının devamı açısından 
her birimize düşen ciddi 
sorumluluk ve görev 
olduğunun bilinciyle bundan 
sonraki süreçte de sizlerle 
birlikte zaman zaman 
okullarımızı ziyaret edip başarı 
hikayesinin bundan sonraki 
süreçte de devamı adına 
bizlere düşen çalışma ve 
gayretin içerisinde olacağız. Bu 
başarının 2010 yıllarından 
itibaren her yıl aşama aşama 
katlanarak arttığını görüyoruz. 

Bu sonucun tesadüf 
olmadığının farkın-
dayız. Öğretmenlerimiz 
başta olmak üzere 
ailelerimizin çocukla-
rımıza gösterdiği ilgi, 
okul müdürlerimizin 
okuluna ve öğrencile-
rine hakim olması, 
öğrencilerin sadece 
dersleriyle değil aile-
lerinin sosyal durum-
larının farkında olma-

nın titizliği içerisinde olmaları 
sonucunda yakalanan bir 
başarıdır. Bundan sonra elde 
edilen başarı çıtasını daha 
yukarılara çıkarmak için hep 
birlikte gerekli özeni ve gayreti 
göstereceğiz. Çocuklarımızın 
sosyal ve kültürel değerler ile 
milli ve manevi anlamda 
vatanına, milletine, bayrağına 
bağlı olmaları için yapacağımız 
çalışmalar var."şeklinde 
konuştu.

2018 LGS SONUÇLARINA GÖRE TRABZON'UN

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ GURUR VERİCİ
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un eğitim durumu ve 2018 LGS Türkiye birinciliğiyle 
ilgili il genelindeki okul müdürleriyle Trabzon Fen Lisesi'nde toplantı gerçekleştirdi.



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
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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

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...

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

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

KIZ VE ERKEK TAKIMI ŞAMPiYON OLDU

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

ŞAMPiYON ANADOLU iMAM HATiP LiSESi

Trabzon Okul Sporları 2018-2019 yılı faaliyet 
programında yer alan Okullar Arası Dart Yıldızlar 
Müsabakaları sona erdi. Turnuvada Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu rüzgarı esti.

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE
BURUN AMELiYATI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Dahiliye Doktorlarında 
Uzm. Dr. Hanzade Duygu Demir, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde başarılı bir burun ameliyatı geçirdi.

> Sadık AYDIN 4'de

Okul Sporları Gençler Futsal Trabzon İl Birinciliği maçları sonunda kızlarda Trabzon 
Spor Lisesi, erkeklerde ise Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal takımları 
şampiyon olarak, bölge maçlarında Trabzon'u temsil etme hakkını elde etti.

> Sadık AYDIN 4'de


