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“HALKA GÜLÜMSEYEN,
VAKFIKEBiR'E 4,5 MiLYONLUK YATIRIM

 “HiÇ BiR ZAMAN BELEDiYE 
BAŞKAN ADAYI SIKINTISI ÇEKMEDiK”

> Sadık AYDIN 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

DERDİMİZ PARTİMİZİN ÇIKARLARI DEĞİL,
ÜLKEMİZİN VE İLÇEMİZİN ÇIKARLARIDIR

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Tarlacık-Ballı Mahalleleri İçme 
Suyu Projesi, Hacıköy Mahal-
lesi Ek Kanalizasyon Projesi ve 
Vakfıkebir İçme Suyu Terfi 
Hatları ile Branşman Odaları 
Onarım ve Yenilme Projesinin 
ihalelerinin TİSKİ tarafından 
yapılarak çalışmaların önümüz-
deki günlerde başlayacağını 
müjdeledi. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, İ lçe Parti 
Binasında Büyükliman Postası 
Gazetesi Haber Müdürü Sadık 
Aydın'a Cumhur İttifakı Belediye 
Başkan Adayı ve Meclis Üyeleri 
ile ilgili açıklamada bulundu. 

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Millet İttifakı Vakfıkebir 
Belediye Başkan Adayı Emin Uludüz gazetemizi ziyaret ettiler.  Yazı işleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve Haber Müdür Sadık Aydın ile ilçenin ve 
ülkenin geleceği ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler. 

HP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı CEmin Uludüz yaptığı açıklamada; 
“Gelişen ve değişen dünyada ülkemizin de 
ilçemi-zin de gelişip değişmeye ihtiyacı 
vardır. Bu amaçla 31 Mart 2019'da 

yapılacak yerel seçimlerde ilçemizi geliş-
tirip değiştirmek ve hakkettiği tarihi misyo-
nuna kavuşturmak maksadıyla Belediye 
Başkanlığına aday oldum dedi. Başkan 
Adayı Uludüz, Vakfıkebir ortalamasından 

oluşan nitelikli Belediye Meclis Üyesi aday 
arkadaşlarımla birlikte bir takım ruhuyla 
ilçemizi ortak akılla yönetmeye talibiz. 
Halkımızın görüşlerini de nazari dikkate 
alarak uygulamalar yapacağız dedi.

CHP Vakfıkebir Belediye Başkan 
Adayı Emin Uludüz, 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak olan Mahalli 

İdareler Seçimlerin de Vakfıkebir ile 
ilgili olarak gördükleri eksiklikleri 

giderme ve yeni yapacakları projeleri 
hayata geçirme adına “Sosyal 

Belediyecilik “ anlayışını hakim 
kılacaklarını belirtti.

> Vedat FURUNCU 3'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“58 GÜN KALDI"

“SOSYAL BELEDİYECİLİK 
ANLAYIŞINI HAKİM KILACAĞIZ”
Başkan Adayı Emin Uludüz 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Araştıran, sorgulayan ve 
çözümleyen hizmet anlayışını 
egemen kılacağız. Her şeyi ben 
bilirim yaparım anlayışından uzak, 
biz birlikte düşünür birlikte yaparız 
anlayışını benimseyeceğiz. İlçemiz 
ve halkımızın çıkarları doğrultu-
sunda hareket edeceğiz. Halka 
gülümseyen belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde yurttaşlarımızın 
hizmete erişimini kolaylaştırarak 
yüzlerini güldüreceğiz. Yani “Sosyal 
Belediyecilik “ anlayışını hakim 
kılacağız.”
“BİZ PROJELERİMİZLE 
KONUŞACAĞIZ. AZ KONUŞUP 
ÇOK İŞ YAPMAYA GELİYORUZ”
Uludüz; “Biz geçmişi ve mevcudu 
eleştirmek için değil, somut işler 
yapmak amacıyla ilçemizi 
yönetmeye talibiz. Biz projelerimizle 

konuşacağız. Az konuşup çok iş 
yapmaya geliyoruz. İlçemize kısa, 
orta ve uzun vadede yapılacakları 
bir plan çerçevesinde ekip ruhuyla 
yapacağız. Yatırımları ve hizmetleri 

yerinde zamanında aksatmadan 
tamamlayacağız. Özellikle imar 
uygulamarında vatandaşımızı 
mağdur etmeyeceğiz. ”Mutlu insan, 
gülen güzel bir şehir “oluşturaca-

ğız.” Önümüzdeki günlerde 
projelerimizi ve yapacaklarımızı bir 
bir açıklayacağız. Bu projelerimiz 
ekonomik, sosyal, kültürel, turizm 
ve spor gibi alanlarda olacaktır. 
Özelikle gençlerimize ve 
kadınlarımıza yönelik projelerimiz 
ön planda olacaktır.
“HALKA GÜLÜMSEYEN, HALKI 
GÜLÜMSEDEN HİZMET 
ANLAYIŞI”
Kıymetli hemşerilerim, 10 
Kasım'dan beri alandayız. Halkımızı 
dinliyoruz.  Gördük ki! yapılması 
gereken çok işimiz var. “Gençler 
cesaretimizi takviye ve idame eden 
sizsiniz. Bir ülkenin gençleri refahın 
güvencesidir.  Sizlere güveniyoruz, 
hep birlikte değişime evet diyelim.”
Bu bağlamda ilçemizin sorunlarını 
biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. 
Bize İnanın ve güvenin. 
Açıklamalarında bulunarak tüm 
hemşirelerime saygı ve selamlarımı 
sunuyorum dedi.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Yönetiminin 

bugün açıklanması bekleniyor...

19 Aralık 2018 günü AK Parti Genel 

Merkez tarafından ataması yapılan 

Ahmet Uzun, yönetimini bugün(Cuma) 

günü açıklayacağı düşünülüyor...

Eğer bu gün ilçe yönetimi açıklanırsa, 

yarın 02.02.2019 Belediye Meclis Üyesi 

Aday Adaylıklarının son başvuru günü...

Hem yönetim hemde belediye meclis 

üyesi aday adaylıkları üst üste gelmiş 

oldu...

İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayını, 

yönetimi ve Belediye Meclis Üyesi olacak 

kişileri yoğun bir tempo bekliyor...

31 Mart yerel seçimlerine 58 gün kaldı...

İlçemizde iki tane Belediye Başkan adayı 

var. Millet İttifakından Emin Uludüz, 

Cumhur İttifakından Muhammet Balta...

İlçedeki başkanlık yarışı, bu iki isim 

arasında geçecek...

Meclis üyeliklerinde Millet İttifakında CHP 

ve İYİ Parti, tek liste ile vatandaşların 

karşısına çıkacak.

Cumhur İttifakında AK Parti ve MHP 

kendilerinin çıkartacakları isimlerle 

beraber iki liste ile seçime girecek...

Belediye Başkanlığında AK Parti adayı 

desteklenirken, meclis üyeliklerinde 

herkes kendi adaylarını destekleyecek...

Vakfıkebir'de 2014 yerel seçimlerinde AK 

Parti adayı Muhammet Balta 

kazanmıştı...

2014'den beri ilçedeki yapılanlar 

değerlendirilecek ve vatandaşlar 

tekrardan oy kullanmaya gidecek...

5 yılda ilçemizde ağırlıklı olarak parke, 

beton, asfalt yol döküldü. Birde sanat 

yapıları denilen taş duvarlar işlendi...

Vatandaşlar bu tür projelere 

değerlendirip, oylarını kullanacak veya 

kullanmayacak...

Hayırlısı olsun...

Vakfıkebir'i, Vakfıkebir yapabilen, 

Vakfıkebir'e değer veren, gönül veren, 

Vakfıkebir'i daha üst seviyeye nasıl 

çıkartabiliriz düşüncesinde olan gelsin...

Siyaset artık daha da hızlanacak, 

geçirilen süreyi bir zaman geldiğinde arar 

olacaklar, belki de iş işten geçmiş olacak 

mı?

Millet ittifakı adayı Emin Uludüz, 

çalışmalarına hiç aralıksız devam ediyor.

Bütün herkese çalışmalarında başarılar 

diliyorum...

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

Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği, 

geleneksel olarak düzenlediği hamsi 

şöleni, bu yılda düzenlendi...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman, Yardımcısı Hüseyin Çimşir ve 

bazı futbolcular katıldı...

Havanın güzel olmasından dolayı müthiş 

bir kalabalık oluştu. Ünal Karaman ile 

fotoğraf çektirmek için insanlar izdiham 

yarattı...

Vakfıkebir bu tür programlara biraz 

duyarlı bide sevilen biri geldiğinde, o 

daha başka bir heyecan yaratıyor...

En son Vakfıkebir Ekmek Festivali 

düzenlenmişti. Kaç yıl aradan sonra 

yapılmasına rağmen, Vakfıkebir'de 

özlenen bir organizasyon olduğu 

görüldü...

Daha nice organizasyonlara diyorum...

VAKFIKEBiR'E 4,5 MiLYONLUK YATIRIM

Ziyaret sırasında konuşan 
Şalpazarı Belediye Başkanı 

Refik Kurukız, “15 Temmuz'da 
ülkemizde yaşanan sıkıntıları 
gördük.  Bu yaşananların ardından 
Yenikapı Ruhu oluştu. Seçimlerde 
ittifak süreçleri yaşıyoruz. Devlet 
büyüklerimiz sen ben demeden 

ülkemizin çıkarlarını ön plana 
koydular. İlçemizde de sen ben 
yok. Ben MHP'nin adayı değil iki 
partinin adayıyım. Bize 
Cumhurbaşkanımız bu görevi bize 
tebliğ etti. 11 tane aday adayı var 
onları da davet ederek bu yola 
çıkacağız. Önceki seçimde 

aldığımız oy oranının üzerine 
çıkmamız lazım. Biz biriz 
beraberiz. Ben her zaman iktidarla 
bir oldu-ğumu, iktidardan hizmet 
aldığımı ifade ederek teşekkür 
ettim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Devlet Bahçeli'ye yakışır 
söylem ve eylemlerimiz olacaktır. 
Hep birlikte çalışarak bu ilçeye 
hizmet etmek istiyoruz” diye 
konuştu. AK Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk ise, “Ben tüm 
aday adayı müracaatları sırasında 
her zaman aday kim olursa olsun 
o adayın arkasında duracağız 

dedim. Bu işler hesap kitap işi değil 
nasip işidir dedim. Nitece de tüm 
ülkede olduğu gibi ilimizde de iki 
ilçemizde belediye başkanı adayı 
çıkarma-yarak MHP'nin adayını 
destekleme kararı alındı. Bu aday 
Cumhur İttifakının adayıdır. Kıymetli 
Başka-nımız tebrik ediyorum. 
Başkanımızı Cumhurbaşkanımızı 
emaneti olarak görüyoruz. 
Arkasında yürüyeceğiz. Herkes 
kavgayı bir kenara bıraksın.  
Yapılacak çok işimiz var. Bizler 
Cumhur İttifakının arkasında ve 
destekçisiyiz” dedi. 

“HALKA GÜLÜMSEYEN, HALKI GÜLÜMSETEN HİZMET ANLAYIŞI”
Emin Uludüz 
“Sosyal Belediyecilik “
anlayışını hakim 
kılacaklarını belirtti.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, “İlçemizde hem 
belediyemiz kanalıyla hem de 
Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla 
çok önemli yatırımlar yapılıyor. 
Tarlacık-Ballı Mahalleleri İçme Suyu 
Projesi; 2.261.255 TL bedelle ihale 
edilmiştir.   Proje kapsamında 18 
kilometre isale ve şebeke hattı 

döşenecek. 1 adet kaptaj, 12 adet 
tahliye odası, 10 adet vantuz odası, 
4 adet basınç kırıcı vana odası, 2 
adet yangın hidrantı inşa edilecek 
ve 2 adet içme suyu deposu 
yenilenecek. Çalışmalar 

tamamlandığında 2 ayrı mahallede 
bin kişinin içme ve kullanma suyu 
ihtiyacı karşılanacağı gibi 
Büyükliman Bölgesine hizmet veren 
Büyükliman Grup İçme Suyu'na da 

buradan 12 bin kişiye yetecek 
kadar su takviye yapılacak. Hacıköy 
Mahallesi Ek Kanalizasyon Projesi 
347.819.00 TL bedelle ihale 
edilmiştir. Bu proje 
tamamlandığında mahallemizin 

kanalizasyon sorunu tamamen 
çözülecek. 1.833.720 TL bedelle 
ihale edilen Vakfıkebir İçme Suyu 
Terfi Hatları ile Branşman Odaları 
Onarım ve Yenilme Projesi 

tamamlandığında mevcut su 
kuyuları yenilenerek yaz aylarında 
olası bir kuralık durumunda 
çekilebilecek su sıkıntılarına önlem 
alınarak su depolarına ilave su 
takviyesi yapılabilecek. TİSKİ 
tarafından ihalesi yapılan üç 
projenin toplam maliyeti 4.442.794 
TL'dir. Bu yatırımların ilçemize 
gelmesine vesile olan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na ve 
takibini yapan TİSKİ Genel Müdürü 
Recep Köksal'a teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. Projelerin bu yıl 
içerisinde tamamlanması 
hedefleniyor.    

CUMHUR iTTiFAKININ ARKASINDAYIZ 
Şalpazarı Cumhur İttifakı adayı Refik Kurukız, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajı verdiler. 

Başkanımızı 
Cumhurbaşkanımızın 

emaneti olarak 
görüyoruz.



Büyükliman
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> CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada; "31 Mart 2019' da 
yapılacak olan seçim sıradan 

bir seçim değildir. Bu seçim 
parti meselesi değil ülke 
meselesidir. Biz bu seçimi 
yeniden parlamenter 

demokratik sisteme dönüş için 
bir fırsat, bir başlangıç olarak 
görüyoruz.  Bu seçim Tek Adam 
Rejimi'ne karşı olan herkesin 

siyasi beklentilerini bir yana 
bırakarak, birleşerek hareket 
etmesi gereken bir seçimdir. 
31 Mart 2019 seçimini ilçemizin 
yeniden Büyükliman 
Havzası'nın yıldızı olması için 
de bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz. Bu seçim, 
ilçemizde de herkesin siyasi 
yarışlarını bir kenara bırakarak, 
Vakfıkebir'in çıkarları için bir 
araya gelmesi gereken bir 
seçimdir. "
MİLLET İTTİFAKI YETMEZ, 
BÜTÜN VAKFIKEBİR HALKI 
İLE BİRLEŞECEĞİZ!
Vakfıkebir'de Millet İttifakı 
olarak ülkemize ve ilçemize 
karşı duyduğumuz sorumluluk 
gereği birleştik. Ama 
Vakfıkebir'de bizim birleşme 
anlayışımız bu sınırlandırmanın 

ötesinde, bir hizmet planı 
çerçevesinde, bütün Vakfıkebir 
halkı ile birleşmektir. Kimseyi 
öteki olarak görmeyeceğiz. 
Hangi siyasi görüşten olursa 
olsun herkesi kucaklayacağız. 
Asla partizan bir düşüncemiz 
yoktur, olmayacaktır. Derdimiz 
partilerimizin çıkarları değil, 
ülkemizin, güzel ilçemizin 
çıkarlarıdır. 
BELEDİYE MECLİSİMİZDE 
HER SİYASİ GÖRÜŞE YER 
VERECEĞİZ!
İlçemize hizmet etmek için 
iktidar belediyesi olmak 
yetmiyor. “Üçlü olsun güçlü 
olsun” demekle de güçlü 
olunmuyor. Vakfıkebir mevcut 
iktidarlarla değil, ancak birlik 
olursa ve yönetimi ehline 
verirse güçlü olur. Belediye 

başkan adayımız Sayın Emin 
Uludüz her düşünceye saygılı, 
hoşgörülü, ilçenin sorunlarına 
odaklı, çözüm üretme 
konusunda herkesin güvenini, 
takdirini kazanmış bir Vakfıkebir 
sevdalısıdır. Belediye meclisini 
de, ilçemizin sorunlarını ve 
çözüm yollarını bilen, herkes 
tarafından güvenilen 
arkadaşlarımızdan 
oluşturacağız. Bunu yaparken 
de hangi siyasi görüşten 
olduklarına değil, liyakata ve 
niteliğe önem vereceğiz. 
Vakfıkebir'i bölgenin yıldızı 
yapacak projelerle ve “Güçlü 
başkan, güçlü liste” anlayışı ile 
yola çıkıyoruz. Çünkü bizim 
ayrımız gayrımız yok! Derdimiz, 
sevdamız Vakfıkebir'dir. Bizim 
partimiz Vakfıkebir Partisi'dir.

DERDİMİZ PARTİMİZİN ÇIKARLARI DEĞİL, 
ÜLKEMİZİN VE İLÇEMİZİN ÇIKARLARIDIR

 “HiÇ BiR ZAMAN BELEDiYE BAŞKAN ADAYI SIKINTISI ÇEKMEDiK”

“HİÇ BİR ZAMAN BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI SIKINTISI 
ÇEKMEDİK”
Başkan Baltürk yaptığı 
açıklamada; “Son günlerde ilçe 
teşkilatı olarak üzerimizde şöyle 
bir baskı var. Milliyetçi Hareket 
Partisi Vakfıkebir de Belediye 
Başkan Adayı gösteremedi. 
Aday çıkaramadı gibi, Partimizi 
ve teşkilatımızı yıpratmaya 
yönelik söylevler gündemde.  
Biz Vakfıkebir Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak belediye başkanı 
adaylık sürecinde hiçbir zaman 
başkan adayı sıkıntısı 
çekmedik. Şu an gelinen süreç 
de adayımızı açıklamama 
sebebimizin ne kadar doğru bir 
karar olduğunu hep beraber 
gözlemledik. Açıklamama 
sebebimiz malumdur ki!  Genel 
Merkez tarafından İttifak 
olabileceği haberleri gündemde 
iken böyle bir açıklamanın 
yersiz olacağını biliyorduk. 
Ayrıca ittifak söz konusu iken 
adayımızın yıpranmaması 
adına bu kararı aldık ve 
adayımızı açıklamadık. Bu 

ittifak sürecini beklemek zorun-
daydık. Çünkü ne olacağını 
bilmediğimiz bir süreci bizlerde 
heyecanla bekledik. Belediye 
Başkan Adayımızı açıklamış 
olsaydık maalesef ki! Bu ittifak 
olayından sonra adayımızı geri 
çekmek zorunda kalacaktık. 
Hem adayımız yıpranacaktı. 
Hem de Parti olarak ilçe 
teşkilatımız zor durumda 
kalacaktı. Bu durumu hem 
partili ülkücü arkadaşlarımızın 
hem de ilçe halkımızın bilmesi 
gerekiyor dedi.”
“BELEDİYE BAŞKAN 
ADAYIMIZ MUHAMMET 
BALTA'NIN YANINDAYIZ”
Başkan Orhan Burhan Baltürk 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Türkiye de yaşanan Cumhur 
İttifakı kapsamında 30 ilde 
yapılan ittifak gereği Trabzon 
ilimizde bu ittifakın yaşandığı 
illerden bir tanesidir. Bu vesile 
ile ilçemizde de bu ittifaka dahil 
olan ilçelerden birisidir. Cumhur 
İttifakı görüşmelerinde 
kesinlikle Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak hiçbir pazarlık 
içerisinde olmadık. Trabzon da 
hiçbir ilçenin pazarlığını 
yapmadık. Tamamıyla Genel 
Merkezlerin kararları ile 
Trabzon'un 2 ilçesi Şalpazarı ve 
Çarşıbaşı ilçeleri MHP'li 
Belediye Başkan adayı 
gösterecek. Diğer ilçelerde AK 
Parti kendi Belediye Başkan 
adayını çıkarttı. İttifak gereği 
Şalpazarı ve Çarşıbaşı'nda 
MHP'li Belediye Başkan 
adayları AK Parti teşkilatları 
tarafından desteklenecek. Diğer 
ilçelerde ise AK Partili Belediye 
Başkan Adayları MHP 
teşkilatları tarafından destekle-

necek. Bu doğrultuda Vakfıkebir 
AK Parti Belediye Başkan 
Adayı Sayın Muhammet 
Balta'nın yanında yer alacağız. 
İttifakın kuralları ne ise aynen 
yerine getireceğiz. Sayın 
Muhammet Balta AK Partinin 
olduğu kadar Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin de İlçe Belediye 
Başkan Adayıdır. Dedi.”
"MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN 
İTTİFAK SÖZ KONUSU 
DEĞİLDİR"
Başkan Baltürk; Ayrıca 
bilinmesini isterim ki! Milliyetçi 
Hareket Partisi ve AK Parti 31 
Mart 2019 yerel seçimlerine 
tamamen Belediye meclis 
üyelerini kendi partisi çatısı 
altında oluşturarak ayrı ayrı 
listeler ile seçime girecektir. 
Yani her iki partide seçimlere 
kendi oluşturduğu meclis üyesi 
listesi ile gireceklerdir. Meclis 
üyeliği için ittifak söz konusu 
değildir. Meclis üyeliği için 
listemizi hazırlarken Ülkücü 
camiadan yetişmiş, ilçemizi ve 
partimizi iyi tanıyan vizyon 
sahibi, halkla iletişimi yüksek 
olan sevilen ve sayılan 
kişilerden olmasına dikkat 
edeceğiz. Bizler Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe Teşkilatı 
olarak sahaya çıkacağız. 
Cumhur İttifakının gerektirdiği 
gibi Belediye Başkanlığı 
oyumuzu Cumhur ittifakının 
adayı olan Muhammet Balta 
için isterken, Belediye Meclis 
oyunu da Milliyetçi Hareket 
Partisi için isteyeceğiz. İttifakın 
kuralları neyse bizler ilçe 
teşkilatı olarak arkasında 
duracağız. Bu nokta da ilçe 
teşkilatı olarak Genel 
Başkanımız Sayın Dr. Devlet 

Bahçeli Bey'in ve Genel 
Merkezimizin almış oldukları 
kararların arkasındayız. 
Kararımız net ve açıktır. İttifak 
neyi gerektiriyorsa sahada 
bizler onun içerisinde olacağız. 
“MİLLİYETÇİ HAREKET 
PARTİLİLER OLARAK HİÇBİR 
ZAMAN BİR PAZARLIĞIN 
İÇİNDE OLMADIK.”
Başkan Baltürk, İlçe Halkımızın 
şunu iyi bilmesi gerekiyor. 
Milliyetçi Hareket Partisinin 
çizgisinin ne olduğu iyi bilinmeli. 
Partimizin çizgisi, önce vatan, 

sonra millet, partim ve ben 
anlayışını herkesin 
benimsemesini istiyoruz. Vatan 
yoksa bizlerin belediye ile ne 
işimiz olur ki. Öncelik vatanın 
birliği ve bütünlüğüdür. Bizim 

temel ilkemiz budur. Bizler 
Milliyetçi Hareket Partililer ola-
rak hiçbir zaman bir pazarlığın 
içinde olmadık. Bundan sonra-
da asla olmayacağız. Burada 
asıl olan Ülkedir, Vatan ve 
millettir.  Değerli Vakfıkebirliler 
şunu iyi biliniz ki, Muhammet 
Balta AK Partinin Belediye 
Başkan adayı değildir. Sayın 
Muhammet Balta AK Partinin ve 
Milliyetçi Hareket Partisinin 
ittifak adayıdır. Muhammet 
Balta AK Parti İlçe Teşkilatına 
ne kadar yakınsa Milliyetçi 

Hareket Partisi Teşkilatına da 
o kadar yakındır. Hepimiz biriz. 
İttifakın şartları da bunu gerek-
tiriyor. Bizler Cumhur ittifakı 
olarak ilçe genelindeki 21 bin 
seçmenin oyuna talibiz. Çalış-

malarımızı da AK Parti ve MHP 
olarak bu yönde sürdürüyoruz. 
Cumhur ittifakının başarısı için 
tüm gücümüzle sahada 
olacağız. Bu gün Milliyetçi 
Hareket Partisine tüm ilçe 
halkının sahip çıkarak belediye 
meclis oylarını bizden yana 
kullanmalarını istiyoruz. 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak olan 
mahalli idareler seçimlerinin 
öncelikle Ülkemize, Trabzon'u-
muza, Vakfıkebir'imize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 
İlçemizde ve yurt geneline 

sağduyulu ve huzurlu bir seçim 
yaşanmasını temenni ediyor-
um. “NE MUTLU TÜRKÜM 
DİYENE” diyerek ülküdaşlarımı 
ve ilçe halkımızı en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum dedi. 

BİZİM PARTİMİZ VAKFIKEBİR PARTİSİ'DİR

(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, İlçe 
Parti Binasında gündeme dair merak edilen konularla ilgili açıklamada bulundu. 

> >1968 yılında Trabzon'da doğan 
Ahmet Zeki Saka Akçaabat 
nüfusuna kayıtlıdır. Annesi ise 
Beşikdüzülüdür. Yüksek öğrenimini 
1992 yılında KTÜ Fen Fakültesi 
Fizik Bölümü'nde, yüksek lisans 
öğrenimini 1995 yılında fizikte 
nükleer fizik alanında, doktora 
öğrenimini 2001 yılında Fen 
Bilimleri Eğitimi-Fizik Eğitimi 
Anabilim Dalı'nda “Öğretmenlik 
Uygulamalarında Fizik Öğretmen 
Adayları İçin Yürütülebilecek 
Etkinlikler ve Kazandırılabilecek 
Davranışların Belirlenmesi” 
konusunda tamamladı. 1993-1995 
Yılları arasında KTÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü'nde ve 

1995-2001 yılları arasında Fatih 
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve 
Matematik Alanları Eğitimi 
Bölümü'nde araştırma görevliliği 
yaptı. 2002-2006 Yılları arasında 

Sakarya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen 
Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda, 
yardımcı doçent olarak görev yaptı. 
2006 yılı ocak ayında KTÜ Fatih 
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve 
Matematik Alanları Eğitimi 
Bölümü'ne yardımcı doçent olarak 
atandı ve Mart 2006 yılında Fizik 
Eğitimi Anabilim Dalı'nda doçent 
unvanını aldı. Yüksek Öğretim 
Kurumu ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nin desteği ile Mart 
2011 ve Aralık 2011 tarihleri 
arasında Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki Indiana eyaletinde 
PurdueUniversitesi'nde ziyaretçi 
araştırmacı olarak görev yaptı. 

Temmuz 2011 yılında KTÜ Fatih 
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve 
Matematik Alanları Eğitimi Bölümü 
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı'na 
profesör olarak atandı. Halen 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih 
Eğitim Fakültesi'nde; Fizik Eğitimi 
anabilim dalı başkanlığı, fakülte 
kurulu ve fakülte yönetim kurulu 
üyelik görevlerini yürütmektedir. 
Yönetiminde tamamlanan dokuz 
adet yüksek lisans tezi ve altı adet 
doktora tezi, 19 uluslararası ve 13 
ulusal düzeyde makale çalışması, 
47 uluslararası ve 18 ulusal düzey-
de bildiri çalışması bulunmaktadır. 
Prof Dr. Ahmet Zeki Saka'ya yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

BEŞİKDÜZÜ 
MYO'YA 

YENİ MÜDÜR
Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü 
Meslek Yüksek Okulu Müdür-
lüğü görevine Prof Dr. 
Ahmet Zeki Saka atandı. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

T
ürkiye, Suriye'de iç karýþýklýklar 

ilk baþladýðýnda, ABD'ye tam 

güvenerek, Esad bir haftaya 

kalmaz gider sonra bir aya kalmaz gider 

falan diyerek tam ABD'nin dümen 

suyuna girdi.  Þimdi gelinen noktada, 

olaylar ABD ve Siyonistlerin planladýðý 

gibi yürümediði görüldü. Þimdi ABD, 

Türk askerlerini öldürsün diye en iyi 

silahlarýný teröristlere vererek onlara her 

türlü desteði saðlýyor. Bu yetmiyormuþ 

gibi biz oradan ayrýlsak, Türkler Kürtlere 

katliam yapar diyerek diplomatik 

teamülleri aþarak hakarette bulunuyor. 

Buna karþýlýk iç siyasete dönük birkaç 

söz söyleniyor. Bilerek veya bilmeyerek, 

AB ülkelerinden veya halkýndan birisi 

teröristlere yardýmda bulunsa, Türkiye 

AB'ye meydan okuyor. ABD'nin en çok 

üssü Türkiye'de bulunuyor ve ABD 

gerekli gördüðü zaman burada üs 

açabiliyor. Niçin Türkiye,ABD'nin bu 

çýkýþýna bir karþýlýk olarak bu üsleri 

kapatmýyor. Hep iç siyasete yönelik 

mesajlar veriliyor. Þimdi Suriye 

savaþýnda güvenli bölge çýkmazý 

gündeme geldi. ABD Türkiye'nin planýný 

kabul etti gibi. Güvenli bölgenin öbür 

tarafýnda,teröristler Ýsrail ve ABD 

kontrolünde, bir özek bölge kurarsa 

bizim faydamýza mý olur?  En büyük 

savaþ,diplomasý savaþýdýr. Þimdi gelinen 

noktada, merhum Demirel'in baba Esad 

ile yaptýðý 1998 yýlý Adana anlaþmasýna 

dönüldü, Sayýn Putin bunu gündeme 

getirdi, sekiz sene önce neredeydiniz. Bu 

anlaþma ile Öcalan Suriye'den 

ayrýlmýþtý. Bu anlaþma ile teröristler 

karþýlýklý þekilde iade edilecekti. 

Anlaþmalar devletlerarasýnda olur, þimdi 

sekiz sene önce hakarette bulunup katil 

dediðimiz Esad ile el sýkýþacaðýz. Siyasi 

gözlemcilere göre “ Þam yönetimi, 

BM'de ve uluslararasý zeminlerde hâlâ 

Suriye'nin meþru hükûmetidir. Bu açýdan 

Suriye'de ateþkesin kalýcý hale gelip iç 

savaþýn bütünüyle sona ermesi, Þam 

yönetimi ile yapýlacak anlaþma ile 

olmalý.  Astana anlaþmasýnýn esasý olan 

Suriye'nin toprak bütünlüðü ve siyasi 

birliðinin saðlanmasýyla barýþ ve 

istikrarýnýn temini, her defasýnda 

milyonlara varan sýðýnmacý dalgalarýnýn 

kesilmesi ve dört milyona yakýný 

Türkiye'de, toplam on iki milyon 

Suriyelinin artýk ülkelerine dönmeleri, 

Ankara'nýn Suriye hükûmeti ile iþbirliði 

büyük önem taþýyor ve artýk kaçýnýlmaz 

hale gelmiþ.” Zira 20 Ekim 1998'de 

imzalanan “Adana anlaþmasý iki ülkenin 

topraklarýnda birbirlerine yönelik terör 

örgütlerine müsaade etmemeleri, hangi 

örgütlerin “terör örgütü” olduðunu 

birlikte belirlemeleri karþýlýklý taahhüt 

edilmiþ. Ve bu “anlaþmaya dayanýlarak, 

Cumhurbaþkaný Demirel, Þam'da Baba 

Esad'ýn eline Öcalan'ýn kaldýðý evin 

adresini vererek, Suriye yönetiminin bu 

kiþi barýndýrmaya son vermesini istemiþ.  

Türkiye ziyaretinde Demirel'le görüþen 

Mýsýr Cumhurbaþkaný 

Mübarek,Demirel'in ricasýyla Þam'a 

uðrayýp “arabulucu” olarak Ankara'nýn 

ciddî tepki mesajýný iletip ikaz etmiþ, 

Kara Kuvvetleri Komutaný Atilla Ateþ, 

sýnýr ili Hatay'a giderek uyarmýþ, 

baþarýlý diplomasi ve uluslararasý 

alanda kararlý ve tutarlýlýðýný 

göstermiþti. Þimdi ise kendi 

diplomasimiz yerine, ABD planýna 

paralel hareket ettik.  Þimdi ise iþ 

içinden çýkýlmaz bir hale geldi. En iyi yol 

kiþiye baðlý deðil de akýl ve ilme baðlý 

diplomasi yoludur. 

TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİNDE 
ŞAŞILACAK DURUM 
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ZAYİ İLANI

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN938423

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2017/452 ESAS   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 660 Ada, 1 Parsel, KEMALİYE Mahalle ikinci kat 
2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina 184,85m² arsa üzerine kuruludur. 
Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. 3 oda, 1 salon, 1 wc ve 1 banyo bulunmaktadır. Tüm iç cephe duvarları 
sıvalı ve boyalıdır. Mutfak kısmında mutfak dolabı mevcuttur. Pencereler alüminyum profilden imal 
edilmiş ısıcamlıdır. Kalorifer ile ısınmaktadır. Asansörü yoktur. İlçe merkezine 200mt mesafededir.
Adresi   : Kemaliye Mah. Deniz Sokak No:7 Kat:2 Vakfıkebir / TRABZON
Arsa Payı  : 1/6
İmar Durumu  : Var   
Kıymeti   : 90.000,00 TL( ipotek alacaklısı tarafından 120.000TL ipotek alacağı olan 
120.000TL altına satışa muvafakat edilmediğinden satış 120.000TL üzerinden başlayacaktır. )
KDV Oranı  : %1
1. Satış Günü  : 11/03/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü  : 05/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/452 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin 
oy pusulalarındaki yerleri için Yüksek Seçim 
Kurulu'nda seçim yapıldı. Buna göre; CHP 7, AK 
Parti 8, MHP 10, İYİ Parti 11 ve HDP 12'nci 
sırada yer aldı. YSK Başkanı Sadi Güven, 
"Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 
milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 
715'tir" dedi.  Güven yaptığı konuşmanın 
ardından kura çekimine geçildi. 
KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ 
SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE;
(AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11. sırada)
1. sırada Saadet Partisi 
2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi
3. sırada Türkiye Komünist Partisi (TKP)
4. sırada Vatan Partisi

5. sırada Büyük Birlik Partisi
6. sırada Hür Dava Partisi
7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi
9. sırada Demokrat Parti (DP)
10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
11. sırada İYİ Parti
12. sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP)
13. sırada Demokratik Sol Parti (DSP)
SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER GİRECEK?
Seçimlere YSK kararı uyarınca, Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, 
Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların 
Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket 
Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi 

PARTiLERiN OY PUSULASINDAKi 
YERi BELLi OLDU  
(31 MART 2019 YEREL SEÇiMLERi)
Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 
kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

BEKO-220 TR  - MF AS0000235658 - VZT0000000SN60210765 Sicil Nolu yazar kasamızın 
ruhsatı kaybolmuştur.  Ruhsatın çıkarılması için gereğini arz ederim.   

Kemal BİLGİN  T.C. No: 26882508694

ZAYİ İLANI

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...
Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...



Büyükliman
Postası İLAN5 01.02.2019

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN938411

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/26 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 112 Ada, 5 Parsel, TARLACIK Mahalle/Köy, Ev 
Bahçesi Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi ve tarla olarak kayıtlıdır. Belediye 
dahilinde olup imar parseli dahilinde değildir. Halihazır durumu itibarıyla tarım alanı olarak 
kullanılmaktadır. Hakim ürün olarak fındık yetiştirilmektedir. %20-25 meyillidir. Parsel değeri 
295.579,51TL olarak hesaplanmıştır.  Parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. 1.YAPI: Yarım 
bodrum kat +zemin kat +1.nci kattan oluşmaktadır. Betonarme yapıdır. Tüm imalatları tamamlanmış 
durumdadır. Çatısı sac kaplıdır. Dış cephe boyası kısmen bozulmuştur. Üst kat yeni inşa edilmiştir. 
Sıvası yapılmış ancak dış boyası yapılmamıştır. Toplam inşaat alanı 230m² olarak ölçülmüştür. Bu 
yapının yıpranma oranı %40 olarak takdir edilmiş , 110.000TL değer biçilmiştir. 2.YAPI: alt katı ahır , 
üst katı misafir yatak odası olarak kullanılmaktadır. Dış sıvası yapılmamıştır. Alt katın pencere 
çerçeveleri yapılmamıştır. Toplam inşaat alanı 72m² olarak ölçülmüştür. Yıpranma oranı %35 olarak 
hesaplanmıştır.  Bu yapının değeri 37.440TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Tarlacık Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 7.174,26 m2  
Kıymeti   : 443.019,51 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 20/03/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir - Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 109 Ada, 9 Parsel, TARLACIK Mahalle/Köy, 
Dereüstü Mevkii, fındık bahçesi ve çalılık Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık 
bahçesi ve çalılık olarak kayıtlıdır. Belediye dahilinde olup imar parseli dışındadır. Halihazır durumu 
itibarıyla tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Hakim ürün fındıktır. %20-25 meyillidir.
Adresi   : Tarlacık Mah. Dereüstü Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 5.221,45 m2  
Kıymeti   : 215.123,74 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 20/03/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir - Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 111 Ada, 2 Parsel, TARLACIK Mahalle/Köy, Orta 
Mahalle( Kıran) Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık 
bahçesi olarak kayıtlıdır. İmar parseli dışındadır. Hali hazırda tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 
Hakim ürün fındıktır. Parsele yeni fındık dikimi yapılmıştır. Dikilmiş olan fındık ocakları( fidanları) 1 
yaşlarında olup verime yatması için yaklaşık 3 yıl daha geçmesi gerekmektedir. Parsel %20-25 
meyillidir. Konut yapımına uygundur.
Adresi   : Tarlacık Mah. Orta Mahalle( Kıran) Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.356,39 m2  
Kıymeti   : 48.830,04 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 20/03/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir - Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 114 Ada, 2 Parsel, TARLACIK Mahalle/Köy, 
Dereüstü Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi 
olarak kayıtlıdır. Belediye dahilinde olup imar parseli dışındadır. Halihazır durumu itibarıyla tarım alanı 
olarak kullanılmaktadır. Hakim ürün fındıktır. %20-25 meyillidir.
Adresi   : Tarlacık Mah. Dereüstü Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 5,93 m2  
Kıymeti   : 244,32 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 20/03/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir - Trabzon
 Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu satış ilanı İİK 127 maddesi gereğince tebliğ 
yerine geçecektir. 
 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN939096

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/16 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 662 Ada, 5 Parsel, KEMALİYE Mahalle, Sahil 
Boyu Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tek katlı kargir bina olarak kayıtlıdır. Parsel Vakfıkebir 
Belediyesi, Adliyesi, Otobüs duraklarına, pazar yerine, çarşı merkezine ortalama 500mt mesafededir. 
Vakfıkebir Fen Lisesine 150mt mesafededir. Parsel üzerinde 118,50m² taban alanına salip kargir 
yapıdır. Çatısı yapılmamıştır. İçinde ikamet edilmemektedir. Bu haliyle yıpranma ve eksik imalatları 
toplamından oluşan değer düşüklüğünün %90 olması gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu yapının 
değeri 9480TL olarak hesaplanmıştır. Parselin arsa değeri 191.405,59TL olarak hesaplanmıştır. 
Muhdesat oranı %4,72 olarak bulunmuştur. Taşınmaz eski Vakfıkebir-Trabzon karayolu ile arasında 4 
katlı bir bina mevcuttur. İç yola cepheli değildir. Vakfıkebir Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün 
ortalama 50metre batısındadır.
Adresi   : Kemaliye Mah. Sahil Boyu Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 131,33 m2  
İmar Durumu  : Ayrık nizam 6 kat yapı adasındadır. %40 yapılaşma oranına sahiptir. 
Kıymeti : 200.885,59 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : (beyan) Belediye Başkanlığının 15/03/1965 gün ve 7/39 sayılı yazısı ile 
muvakkat rehin verildi. 
1. Satış Günü  : 11/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü  : 05/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Büyükşehir Belediyesi 
Toprak Analiz 
Laboratuarında 2018 

yılında toplam 1609 adet toprak 
analizi yapıldı. Gelen 
numuneler, Tarım ve Orman 
Bakanlığınca belirlenen toprak 
verimlilik analizleri gereğince 
ziraat mühendisleri, biyolog ve 
laboratuar çalışanları tarafından 
toprak reaksiyonu, toplam tuz, 
bünye, organik madde, fosfor, 
potasyum ve kireç 
açısından analiz edildi. 
Hazırlanan “Trabzon İli 
2018 yılı Toprak Verimlilik 
Raporu”na göre, tarım 
topraklarında yüzde 
90,44 kireç miktarının, 
yüzde 53,62 organik 
miktarının, yüzde 37,99 
fosfor miktarının ve yüzde 
17,70 potasyum 
miktarının düşük olduğu, 
ayrıca toprakların yüzde 

47,93'ünün hafif asit karakterle 
olduğu açıklandı. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 
Trabzon'daki tüm çftçileri bu 
önemli hizmetten yararlanmaya 
davet etti. Başkan 
Gümrükçüoğlu özetle şunları 
söyledi: “Yapmış olduğumuz bu 
analizler, topraklarımız ve 
çiftçilerimiz için büyük önem 
taşımaktadır. Çiftçilerimizin 

kafasında, arazisinde yetiştire-
ceği ürün için hangi gübreyi ne 
kadar, ne zaman ve nasıl kulla-
nacağına dair sorular vardır. 
Çünkü karlı bir gübreleme an-
cak bitkinin isteği olan gübre-
leri, en uygun zaman ve şekilde 
toprağa uygulamakla yapılabilir. 
Bu sebepten toprağı analiz 
ettirmek, bitkide toksik etki 
yapmayacak doğru miktarda 
gübre kullanımı, bol ve kaliteli 
ürün elde etmeyi ve gereğinden 
fazla para harcamasının önüne 
geçmeyi sağlar. Toprağı analiz 
ettirmeden, neye ihtiyacı 
olduğunu tespit etmeden 
yapılan gübre kullanımı (azot, 
fosfor ve potasyum içeren NPK) 
çeşitleri sorunlar ortaya çıkarır. 
Bitkinin ihtiyacından daha az 
gübre verildiğinde, bitkiler 
yeterince beslenemediği için iyi 
gelişemez ve alınan ürün 
miktarı düşük olur. Gereğinden 
fazla kullanıldığında ise hem 
toprağı hem de ürünü olumsuz 
yönde etkiler. Bütün bu neden-
lerden dolayı çiftçilerimi-zin 

gübre kullanmadan önce 
mutlaka toprak analizi 
yaptırması ve alacağı 
analiz raporuna göre 
gübre kullanması gerek-
mektedir. Böylelikle en 
tabi kaynağımız olan 
topraklarımızın kimyasal 
açıdan kirlenmesini de 
önlemiş oluruz. Bu ne-
denle tüm çiftçilerimizi bu 
hizmetimizden yararlan-
maya davet ediyorum.”

TOPRAK ANALiZ LABORATUARI
HİZMETİNİ SÜRDÜRÜYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
2014 yılında hizmete açılan Toprak Analiz Laboratuarı hizmetini sürdürüyor. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 
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Büyükliman
Postası HABER6 01.02.2019

VALİ USTAOĞLU'NDAN 
TONYA iLÇESi'NE ZiYARET

iyaret sırasında konuşan TBMM ZÇevre Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
“Hemşehrilerimizin önemli mevkilere 
gelmeleri bizleri mutlu ediyor.  Volkan 
Bektaş kardeşimizde İller Bankası Genel 
Müdür Yardımcılığı gibi çok önemli bir 
göreve atandı.  Bu görevini en iyi şekilde 
yapacağına inanıyor, başarılar diliyorum” 
dedi. Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Volkan Bektaş'ı İller 
Bankası Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine atanmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Hayırlı olsun” 
dileklerini iletti. İller Bankası Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atanan Çarşıbaşılı 
hemşehrimiz Volkan Bektaş ise ziyaret 
dolayısıyla Milletvekili Muhammet 
Balta'ya ve Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya teşekkür etti.

BEKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile birlikte İller Bankası 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Çarşıbaşılı hemşehrimiz Volkan 
Bektaş'ı Ankara'da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

TARİH TEKRAR DEĞİŞTİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri için oluşturulmaya çalışılan Belediye 
Meclis üyelikleri için AK Partide Aday Adaylığı için son gün belli oldu.
>>AK Parti de Belediye Başkan adayı 
açıklandıktan sonra gözler Belediye Meclis 
Üyesi kimlerin gösterileceğine çevrildi.  Daha 
önce müracaat süresi iki kez uzatılan Belediye 
Meclis Üyesi Aday Adaylığı süresi 19 Şubat da 
sona erecekti. Alınan son kararla bu süre 
2 Şubat tarihine çekildi. AK Parti Belediye 
Meclis Üyesi Aday Adaylığı için müracaat 
edecek olanların en son 2 Şubat 2019 tarihine 
kadar müracaat etmeleri gerekiyor. 

SAFİYE GÜNAYDIN'I EBETİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi sakinlerinden Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu emekli öğretmeni Musa Günaydın'ın eşi Safiye 
Günaydın (61), yakalandığı amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman 
Mahallesi 

sakinlerinden Safiye 
Günaydın(61), bir 
süreden beri yakalandığı 
amansız hastalık ile 
mücadele ediyordu. 30 
Ocak 2019 Çarşamba 
günü akşamı hastalığının 
ilerlemesi sonucu yaşam 
mücadelesini kaybetti. 
Vakfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu 
emekli öğretmenlerinden 
Musa Günaydın'ın eşi ve 
ayrıca Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Personellerinden 
Hakan Günaydın'ın da annesi 
olan merhume Safiye 
Günaydın 3 çocuk annesi idi. 
Merhume Safiye Günaydın'ın 

cenaze namazı 31 Ocak 
2019 Perşembe günü 
öğlen namazına müteakip 
Vakfıkebir Merkez Yeni Cami-
inde kılınarak Sekmenli Mahal-

lesindeki aile kabris-
tanlığına defnedildi. 

Merhume Teyzemize Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

V
akfıkebir İlçesi çarşı mahallesinde ikamet 
eden aslen Tonya Kayacan Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Hacı Hafız Mustafa Tan 

abimiz bu fani dünya ya ibret olması için 
ölmeden mezar baş ayağını diktirdi. Mezar 
taşını Kayacan Mahallesi sivri dağı mevkiindeki 
kabristanlığına dikerek ölümün gerçekliğine 
yaşarken vurgu yaptı.  Mezar Baş ayağına ise 

"Bedenimi Allah'a Teslim Ederim" yazısı 
yazdıran Hacı Hafız Mustafa Tan, bu dünyada 
hiç bir şey birbirimizi kırmaya değmez. Hep 
birlikte kardeşçe yaşamak varken çıkar ve 
menfaat uğruna hiç kimseyi üzmeyelim, 
kırmayalım. Mülk Allah'ındır. Bizler bu dünyada 
emanetçiyiz. Yarın çok geç olmadan gelin 
kardeş olalım dedi. 

Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesinde ikamet eden ve aslen 
Tonya ilçesi Kayacan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hacı Hafız 
Mustafa Tan ölmeden mezar baş ayağını diktirdi.

ÖLMEDEN 
MEZAR 
TAŞINI
DiKTiRDi

ÖLMEDEN 
MEZAR 
TAŞINI
DiKTiRDi

OSMANLI HAFTASI 
COŞKUYLA KUTLANDI

Osmanlı Devletinin kuruluşunun 
720'inci yıldönümü Trabzon'da 

düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Osmanlı Devletinin kuruluşunun 
720'inci yıldönümü Trabzon'da 

düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesinin 15 
Temmuz Şehitler ve 

Hürriyet Meydanında 
(Meydan parkı) gerçekleştir-
diği etkinlikler vatandaşların 
yoğun ilgisi ile icra edildi. 
Büyükşehir Belediyesi Kanuni 
Mehteran Takımının konseri 
Trabzonlulara doyumsuz 
anlar yaşatırken Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
vatandaşlara pilav-kavurma 
ve ayran ikramı yapıldı. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, konuşma-
sında Osmanlı Devletinin 
Türk-İslam tarihindeki 
önemine dikkat çekerken, 
“720 yıl önce kurulan 
Osmanlı Devleti adalet, insan 
sevgisi ve muhteşem mede-
niyetiyle dünyaya hükmet-
miştir” dedi. Trabzon'un 
Osmanlı Devleti tarafından 
İslam diyarı haline getirildiğini 
kaydeden Gümrükçüoğlu, 
“Böylesi bir medeniyetin 
içerisinde şehzadeler ve 

padişahlar şehri olarak 
tanınan Trabzon'u, Fatih 
Sultan Mehmet 1461 yılında 
fethederek İslam diyarı haline 
getirmiştir. O'nun torunu olan 
Yavuz Sultan Selim bu 
toprakların 22 yıl valiliğini 
yapmıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman Han burada doğup 
14 yaşına kadar bu memle-
ketten aldığı ilhamla birlikte 
Osmanlı Devletini dünyanın 
en büyük imparatorluğu 
haline getirmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olarak 
bugünde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde, 
ecdadımızın adalet ve insan 
sevgisi anlayışını sürdürmeye 
devam ediyoruz.  Hakkı, 
adaleti, hukuku, Allah'a (c.c.) 
kul olmayı, Peygamber'in 
(S.A.V) sünnetine uymayı 
kendisine prensip edinmiş 
olan, muhteşem devletin 
torunları olarak ecdadımızın 
bu anlayışını dünya 
döndükçe sürdürmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

VAKFIKEBİR VE BEŞİKDÜZÜ'NE MÜJDE

AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet 

Uzun'un yapmış olduğu 
açıklamada; Vakfıkebir 
ve Beşikdüzü ilçele-
rinde daha önce mey-
dana gelen afet 
nedeniyle, KOSGEB 
üzerinden temin edilen 
faizsiz kredinin, yaşa-
nan ekonomik geliş-
meler nedeniyle geri 
ödenmesinde, bir mağ-
duriyet yaşanmaması 
için borçların ertelen-
mesi ve taksitlerin 
artırılması hususunda, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank 
tarafından kabul edildi. 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Uzun şöyle devam etti; 

Kredilerin ötelenmesi ve 
vadelerinin uzatılması 
konusunda KOSGEB'den 

tarafından alınan karar 
neticesinde programın 
ödemesiz dönemi, 
talep eden işletmeler 
için 12 aydan 18 aya 
çıkarılarak toplam 
vadesi 42 ay olarak 
uygulanacak.  Öncelik-
le Sayın Bakanımız 
Mustafa Varank'a, İçiş-
leri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu'ya, 
TBMM Çevre Komis-
yon Başkanı ve AKParti 
Trabzon Milletvekili Sa-
yın Muhammet Balta'ya 
Milletvekillerimiz Adnan 
Günnar ve Salih Cora-
ya, Bahar Ayvazoğlu’na 
tüm Vakfıkebir'li ve Be-

şikdüzü'lü hemşehrilerimiz adı-
na teşekkür ederim. Dedi.

Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde daha önce meydana gelen 
afet nedeniyle zarar gören esnafın beklediği müjde açıklandı.
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'Dul ve fakire yardım eden 

kimse, Allah yolunda cihat 

eden veya gündüzleri (Nafile) 

oruç tutup, gecelerini ( nafile) 

ibadetle geçiren kimse gibidir”

“Mü'minin başka hiç kimsede 

bulunmayan ilginç bir hali 

vardır; onun her işi hayırdır. 

Eğer bir genişliğe (Nimete) 

kavuşursa, şükreder ve bu onun 

için bir hayır olur. Eğer bir 

darlığa(musibete) uğrarsa, 

sabreder ve bu da onun için bir 

hayır olur.”

“Söz taşıyan,(cezalarını 

çekmeden ya da affedilmedikçe) 

cennete giremez.”

“Bir Müslüman diktiği ağaçtan 

ve ya ektiği ekinden insan, 

hayvan ve kuşların yedikleri 

şeyler, o Müslüman için birer 

sadakadır.”

Rabbinize karşı gelmekten 

sakının, beş vakit namazı kılın, 

Ramazan orucunuzu tutun, 

mallarınızın zekâtını verin, 

yöneticilerinize itaat edin 

(Böylelikle) Rabbinizin 

cennetine girersiniz.”

“İslam güzel ahlaktır”

“İnsanlara merhamet etmeyene 

Allah merhamet etmez.”

“İnsanların Peygamberlerden 

öğrene geldikleri sözlerden 

biride “utanmadıktan sonra 

dilediğini yap!” sözüdür.”

“Mümin bir yılanın deliğinden 

iki defa sokulmaz”

“Allah, sizden birinizin yaptığı 

işi, ameli ve görevi sağlam ve 

iyi yapmasından hoşnut olur.”

“Kim kötü ve çirkin bir iş 

görürse, onu eliyle düzeltsin; 

eğer buna gücü yetmiyorsa. 

Diliyle düzeltsin; buna da gücü 

yetmezse, kalben karşı koysun. 

Bu da imanın en zayıf 

derecesidir.”

“Başkalarına zarar vermek ve 

zarara zararla karşılık vermek 

yoktur.”

“Müslüman, Müslümanın 

elinden ve dilinden emin 

olduğu kimsedir.  Mü'min ise. 

İnsanların canları ve malları 

konusunda kendisinden emin 

olduğu kimsedir.”

“Allah'ın rızası, anne ve 

babanın rızasındadır. Allah'ın 

öfkesi de anne babanın 

öfkesindedir.”

  * Dib Yay.40 Had

HAYATIMIZA 
YÖN VEREN 

NEBEVİ 
ÖĞÜTLER (2)

SEBiL

Ali GÜRSEL

V
akfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü M. Birol Yüksel yaptığı 
değerlendirmede; "Çok boyutlu 

hale gelen küreselleşme süreci, yeni 
eğitim ve işgücü fırsatlarını da 
beraberinde getirmektedir. Bu 
küreselleşme sürecinde teknolojinin 
çağa damga vuran etkileri, iş 
piyasasında talep edilen işgücü 
niteliklerinin farklılaşması, hayat boyu 
öğrenme kavramını daha da önemli 
hale getirmektedir. İnsanlar işlerini tam 
anlamıyla yapabilmek için daha fazla 
bilgi ve beceriye ihtiyaç duymakta ve 
formel eğitimlerini tamamladıktan 
sonra da eğitimlerine devam etme ve 
kendilerini geliştirme ihtiyacı 
duymaktadırlar. Bu da hayat boyu 
öğrenmeyi bir bakıma zorunlu hale 
getirmektedir. Bu amaçla örgün 
eğitime devam eden veya herhangi bir 
sebeple örgün eğitim dışına çıkan 
bireylerin yaş ve ortam gözetilmeksizin 
toplumun ihtiyaç duyduğu eğitimi 
almalarında bizlere büyük görevler 
düşmektedir. Eğitime ve bilgiye 
ulaşmak sadece çocuklar için değil, 
yetişkinler için de büyük önem 
taşımakta ve bu eğitim sadece okul 
veya üniversite ile sınırlı kalmamakta, 
hayatın her döneminde, yaygın eğitim 
yolu ile ulaşılabilirliğin en güzel 
örneğini hayat boyu öğrenme süreci 
oluşturmaktadır. Dedi."
"HAYAT BOYU ÖĞRENME"
Müdür Yüksek, Hayat Boyu Öğrenme; 
bireyin ilgi, beceri ve yeterliliklerini 
geliştirmek amacıyla hayatı boyunda 
katıldığı her türlü öğrenme 
etkinliklerinin belli bir yaşa ve ortama 

bağlı kalmaksızın her yaşta ve her 
yerde eğitsel öğrenme etkinliklerinin 
temel bileşenini oluşturan her türlü 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
kapsayan sürecin tamamıdır. Beşikten 
mezara kadar ilim. 7'den 70'e her 
kesimi hedef kitle kabul etmesi, her 
bireye, her aileye, her haneye ve her 
kesime ulaşma imkanı bulabilmesi, 
mevcut eğitim programı ve mevzuat 
çerçevesinde istenen her kursu 
açabilmesi, örgün eğitim dışına çıkmış 
her bireye tekrar eğitim sunabilmesi, 
hayat boyu öğrenmenin temel 
felsefesini oluşturmaktadır.  Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
olarak, eğitimde çeşitli fırsatlar 
yaratarak bireylerin kişisel gelişimlerini 
desteklemek, toplumsal bütünleşmeyi 
gerçekleştirmek ve ekonomik 
büyümeye katkı sağlamak amacıyla 
kişinin kendini gerçekleştirebileceği 
uygun eğitim ortamlarının 
sağlanmasında gayret sarf etmektedir. 

Aynı zamanda bireyler arasında 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak 
öğrenen bireyden, öğrenen topluma 
yönelik bilimsel, teknik, ekonomik ve 
sosyal değişmenin hızı karşısında 
nitelikli insan gücünün tam olarak 
gelişmesi için verdiğimiz eğitim 
hizmetinin dünya standartlarına uygun 
hale getirilmesi temel felsefemizdir. Bu 
felsefe ışığında bireysel, toplumsal ve 
kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 
çalışmalarımız sürekli ve dinamik bir 
gelişimle yenilenerek devam edecektir 
ifadelerine yer verdi.
"HALK EĞİTİM MERKEZİMİZ 
BÜNYESİNDE YAPTIĞIMIZ 
ÇALIŞMALAR"
 Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi olarak 
2018/2019 eğitim öğretim yılında 
kurslarımızı kurum merkez binamızda 
Yalı köy mahallesindeki geçici 
binamızda, İlçe Gençlik Merkezi, İlçe 
Spor Müdürlüğü, ilçemizde bulunan 
okullarımızda, resmi kurumlar da ve 
mahallelerimizde açmış 
bulunmaktayız. 01/09/2018 tarihinden 
21/01/2019 tarihine kadar ilçemizde 
çeşitli alanlarda kurslar açarak 
halkımıza ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalıştık;  Mesleki ve teknik alanda 805 
kadın, 81 erkek toplan 886 kursiyer 
olmak üzere 48 kurs, sosyal ve 
kültürel alanda 1110 kadın,973 erkek 
toplam 2083 kursiyer olmak üzere 90 

kurs, okullar hayat olsun proje kapsa-
mında 64 kadın,77 erkek toplam 10 
kurs, okuma yazma alanında 10 kadın 
toplam 3 kurs, Üniversiteye hazırlık 
kapsamında 78 kadın,55 erkek toplam 
133 kursiyer olmak üzere 2 kurs, genel 
toplamda çeşitli alanlarda 153 kurs 
açılarak halkımıza hizmet vermiştir. 
Ayrıca bu kurslarda 26 öğretmen ve 
52 usta öğretici görev almıştır. Ayrıca 
kurumumuzda Açık ortaokul ve açık 
lise yeni kayıt, kayıt yenileme iş ve 
işlemleri eğitim öğretim boyunca 
öğrencilerimize hizmet etmektedir. 
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci 
döneminde halkımızın ihtiyaçları göz 
önünde bulunarak çeşitli alanlarda ilçe 
merkezi ve mahallelerde kurslarımızı 
açmaya devam edeceğiz.  Halkımızı 
ilçemizin çeşitli mekânlarında açaca-
ğımız kurslarımıza kaydolmaya davet 
ediyoruz. Halkımıza hizmet ederken 
çalışmalarımızda bizlerin daima yanın-
da olan ve desteğini hiçbir zaman esir-
gemeyen ilçe Kaymakamımız Sayın 
Mesut Yakuta'ya,  Belediye Başkanı-
mız sayın Muhammet Balta'ya ilçe Milli 
Eğitim Müdürümüz sayın Samim 
Aksoy'a, Şube Müdürlerimize, ilçemiz-
deki Daire Amirlerine, Kurum Çalışan-
larıma,  Görev Alan Öğretmenlerimi-
ze, Usta Öğreticilerimize, Kursiyerleri-
mize kurumum adına sonsuz teşekkür 
ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Birol Yüksek, 
Halk Eğitimi Merkezinde yapılan faaliyetler ve çalışmalar ile 
ilgili olarak yarıyıl değerlendirmesinde bulundu.

MÜDÜR YÜKSEK, HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİN 
YARIYILINI DEĞERLENDiRDi

VAKFIKEBiR'DE 
ÜNAL KARAMAN SEVGİSİÜNAL KARAMAN SEVGİSİ

Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği ve Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından hükümet binası önünde hamsi şölenine düzenlendi. 
Şölene katılan yüzlerce Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor 
Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yardımcısı Hüseyin Çimşir, 
futbolcular Berkay Sefa ve Tunahan'ı sevgi seli ile karşıladılar.

Şölene İyi Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Eski 

Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 
Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği 
Başkanı Hasan Bahadır, yönetim 
kurulu üyeleri, Vakfıkebirliler Taraftar 
Grubu Lideri Murat Günaydın, siyasi 
parti ilçe başkanları, sivil toplum 
örgütü temsilcileri ve çok sayıdan 
taraftar katıldı.  Hamsi şöleninde açılış 
konuşmasını yapan Vakfıkebir 
Trabzonsporlular Derneği Başkanı 
Hasan Bahadır, “Öz evlatlarımızla 7 
tane şampiyonluk aldık. İnşallah yine 
öz evlatlarımızla ve Ünal Hocamızla 
sekizinci şampiyonluğumuz yaşayaca-
ğız. Hocamızın kendi deyimiyle olaca-

ğız da. Bizlere her organizasyonu-
muzda destek olan Belediye Başka-
nımız Muhammet Balta'ya teşekkür 
ediyorum” dedi.  Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, organizas-
yon için Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Deneği Başkanı Hasan Bahadır ve 
üyelerini kutlayarak başladığı konuş-

masında, “Trabzonspor sevdamızdır. 
Siyaset üstüdür. Trabzonspor, ülke-
mizde onurun dik duruşun simgesidir. 
Hepimizin gururu, ortak değeridir. 
Trabzonspor'umuza sahip çıkalım 
destek olalım” diye konuştu. 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman ise, “Ben her zaman sizlerin 
arasındayım. Gönlüm her gün başka 
bir ilçede başka bir mahallede sizlerle 
yaşamak istiyor. Ancak yoğunluğumuz 
dolayısıyla ancak böyle özel zaman-
larda sizlerin arasındayım. Tesisleri-
miz her zaman sizlere açık. Başımızın 
üstünde yeriniz var. Ben buraya 
doksan yılında geldim. Aradan geçen 
her günde sevgi yoğunluğu daha 
artarak devam ediyor. İyi ki varsınız. 
Allah sizlerden razı olsun” dedi.  



EMÝN ULUDÜZEMÝN ULUDÜZ
VAKFIKEBİR

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
VAKFIKEBİR

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

“Halka Gülümseyen,

Halkı Gülümseten 

Hizmet Anlayışı”


