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AMACIMIZ ASLINDA MEMLEKET MESELESiDiR  
31 Mart Yerel seçimleri sonrası Vakfıkebir AK Parti ilçe teşki-
latları AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun Başkanlığında istişa-
re toplantısı yapmak için bir araya geldiler. 

KTÜ REKTÖRÜ BAYKAL'DAN TGC'YE ZİYARET
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Asım Örem ile Prof. Dr. Halil İbrahim 
Okumuş, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, yeni başkan Ersen 
Veda Küçük ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Asya Bulut ve Derya Birinci  Taekwondo daki başarılarıyla ilçenin 
gurur kaynağı oldular. Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. 

Vakfıkebir Fen Lisesi'nde düzenlenen “KARİYER GÜNLERİ” etkinlikleri kapsamında 
(TVİT) Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu, öğrencilerle bir araya geldiler.

“KARİYER GÜNLERİ”
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Mehmet KAMBUROĞLU
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Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BİR KARİYER

GÜNÜ DAHA”

FEN LÝSESÝ, KARÝYER GÜNLERÝNDE
TVÝT'Ý AÐIRLADI

KTÜ REKTÖRÜ BAYKAL'DAN TGC'YE ZİYARET
Ziyarette Trabzon 

basınının etkin ve 
önemli güce sahip 
olduğuna işaret eden rektör 
Baykal, KTÜ Tıp Fakültesi 
Farabi Hastanesi'nde ya-
pımı süren otopark projesi-
ne ilişkin bilgi verdi, çalış-
maların tamamlanarak yak-
laşık 1500 araç kapasiteye 
sahip otoparkın, 2020'de 
hizmete gireceğini belirtti. 
Baykal, “Geçen sene 
temellerini attığımız kapalı 
otopark projesinin kısa 
zamanda tamamlanması 
bekleniyor. Bu proje saye-
sinde üniversitenin otopark 

ihtiyacının büyük oranda 
karşılanması amaçlanmak-
tadır'' dedi. Başkan Küçük, 
Rektör Baykal ve berabe-
rindekilerin ziyaretinden 
duymuş olduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'nin böl-
genin en önemli üniversi-
telerinden biri olduğunu 
vurgulayan Küçük, “Trab-
zon Gazeteciler Cemiyeti 
olarak KTÜ ile şehrimizin 
gelişmesine katkı sunma 
noktasında olabilecek her 
türlü projede yer almak 
bizleri memnun edecektir” 
şeklinde konuştu.

Vakfıkebir Fen Lisesi Konferans 
Salonunda düzenlenen kariyer 

günlerine okulun 11 ve 12. Sınıf 
öğrencileri katıldı. Okul Müdürü 
Cengiz Kasımay, Müdür Yardımcısı 
Fatih Birinci ve Edebiyat Öğretmeni 
Şahin Kölemen tarafından organize 
edilen kariyer günlerinin konukları 
Avukat Gürbüz Kamburoğlu, Uzun 
Ticaret ve İletişim Sahibi Ahmet 
Uzun, Cemsan-Veito A.Ş. 
Ortaklarından Cemil Albayrak, 
İslamoğlu Gıda ve Özdağ Zeytin 
Firması Ortaklarından Bilal İslam, 
Kebir Beton ve Engin Petrol Yönetim 
Kurulu üyesi Yasin Karadeniz ve 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet 

Kamburoğlu katıldılar. Program 
işadamlarının özgeçmişlerinin 
ekranda gösterilmesi ile başladı. 
Kendileri hakkında bilgiler veren 
işadamları kariyerlerindeki 
tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar. 
Ortak olarak yapılan 
değerlendirmede öğrencilere şu 
bilgiler aktarıldı. 
“ İLAHİ KELİMATULLAHI 
DÜNYANIN HER BİR TARAFINA 
TAŞIMIŞ BİR MİLLETİN 
EVLATLARIYIZ”
Öğrencilerle bir arada bulunmaktan 
son derece mutlu olduklarını belirten 
işadamları yaptıkları açıklamalarda 
vurguladıkları ortak teme da ise şu 
ifadeleri kullandılar;  “Sizler, 

disiplininizle, çalışmalarınızla 
ilçemizde öne çıkmış, temayüz 
etmiş ve bizim de umudumuz olan 
gençlersiniz. Hayatımız boyunca her 
zaman disipline, çalışkanlığa, 
zekâya, hep saygı duymuşuzdur. 
Çünkü, dünyayı imar eden, 
değiştiren insanlar, farklı olan 
insanlardır. Dünyadaki bütün 
değişim ve dönüşümleri 
gerçekleştirenler, toplumun küçük bir 
kesimini oluşturur. O yüzden, 
uluslararası rekabette ülkelerin 
yerini belirleyen, beyin takımını nasıl 
eğittiği, nasıl yetiştirdiği veya hayata 
nasıl hazırladığı ile ilgilidir. Hele hele 

bizim gibi dünyadaki son evrensel 
ve emperyal imparatorluğun sahibi, 
dünyaya hakkı ve hukuku haykırmış, 
ilahi kelimatullahı dünyanın her bir 
tarafına taşımış bir milletin 

evladıysanız, beyin 
takımını oluştu-
racak kitleye 
yönelik plan ve 
projelerimizi daha 
iyi planlamamız 
gerektiği çok açık 
ve nettir. Elbette 
sizler bizim evla-
dımızsınız. Her 
biriniz hem aile-
nizin, hem mille-
timizin göz nuru-
sunuz. Stratejik 
olarak baktığımız 
zaman da sizler, 
sadece bu ülkenin 
değil, bu ülkeye 
umudunu bağlamış 

milyonlarca insanın aslında 
umudusunuz. Gençlerin zihinsel bir 
işgalle karşı karşıya olduğunu dile 
getiren işadamları, Cep telefonu 
bağımlılığından bir an önce 
gençlerin kurtulmaları gerektiğini 
belirttiler. “Biz, kim olduğumuzu 
doğru tarif etmiyoruz. Neden eğitim 
gördüğümüzü? Neden en başarılı 
olmak istediğimizi doğru tarif 
etmiyoruz. O yüzden bugün içinde 
yaşadığımız bunalımları, buhranları 
yaşıyoruz. Zihinsel olarak müthiş bir 
işgalle karşı karşıyayız. Hala daha 
bu işgali sonlandırabilmiş değiliz. O 
yüzden kişisel gelişimin, kariyerin en 

önemli basamaklarından bir tanesi, 
kendinizi tanımaktır. Benim 
yeteneğim, becerim, kapasitem, 
kabiliyetim nedir? Kişilik özelliklerim 
nedir? Ben nasıl bir kişiliğe sahibim? 
Nelerden hoşlanırım? Nelere 
tahammül edebilirim? Bu yönlerimizi 
iyi bilmemiz lazım. Bu yüzden 
gelecekle ilgili hedeflerimiz 
doğrultusunda zaman çok geç 
olmadan şimdiden elimizi sıkı 
tutarak, gayret göstererek ve 
hedeflerimiz için var gücümüzle 
çalışarak başarılı olmak zorun-
dasınız. Yoksa boşa harcadığınız 
her saniye sizin geleceğinizden bir 
şeyler koparıp götürüyor. Bunun 
bilincinde olarak gayret gösterin 
hedefleriniz ve idealleriniz için çaba 
harcayın. Mutlaka bu çabalarınızın 
karşılığında başarılı olacaksınız” 
diye konuştular. Program 
öğrencilerin sordukları soruların 
ardından son buldu.

Bu hafta Kariyer Gününde, Vakfıkebir Fen 
Lisesi öğrencileri ile buluştuk…
Başta okul müdürümüz ve emeği geçen 
öğretmenlerimizi tebrik etmek istiyorum…
Öğrencilerimize kendi hayatımızı anlattık, 
bu zamanlara nasıl geldiğimizi ve neler 
yaşadığımızı dile getirdik…
İşadamlarımızla ve Avukatımızla beraber 
yaptığımız bu söyleşide, öğrencilerimizi bir 
nebzede olsa ne tür işlere 
yöneleceklerinin sinyallerini verdik…
Öğrencilerin düşüncesi, nasıl kısa 
yollardan para kazanabilirim…
Çok okuyarak, bilgi hazinemizi geliştirirsek 
çok paralar kazanabiliriz…
Güzel bir söyleşi oldu…
Geride bırakacağımız çocuklarımıza, 
gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak için 
uğraşıyoruz. Babalarımızdan aldığımız bu 
bayrağı laiki ile yerine getirebilmek için 
çabaladığımızı da anlattık…
Onlarda bizleri gayet iyi anladıklarını 
umuyorum…
Gençler bizlerin geleceği olma 
yolundalar…
********************
Vakfıkebir Müftüsü Hüseyin Köksal, hiç 
durmuyor…
Hemen hemen her gün bir program yapıp, 
sabah namazları ile başka başka 
etkinliklerle vatandaşlarımızla ve 
gençlerimizle beraber oluyor…
Bir insanın içinden gelmese bunu 
yapamaz ama müftü bey, bu işleri özverili 
bir şekilde yapmaya gayret ediyor…
Kendisini bu çalışmalarından dolayı 
kutluyorum…
********************
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
geçen hafta izinliydi. İzinliydi ama 
çalışmalara ara vermedi…
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile 
Ankara'da bir dizi ziyaretler yaptılar…
Vakfıkebir için çalışıyorlar, uğraşıyorlar ve 
nasıl güzel bir ilçe olacaksa onun 
ziyaretlerini yapıyorlar…
Hayırlısı diyelim…
Başkan Muhammet Balta'nın ikinci dönemi 
oldu. Vatandaşlar artık Vakfıkebir'de bir 
değişim bekliyor…
Bu dönem ki açıklanan projeler göz 
doldurucu. Vakfıkebir'i gerçekten çehresini 
değiştirecek projeler bunlar…
Geçen dönem eskiden köy olan 
Büyükşehir ile beraber mahallelere 
dönüşen yerlere, büyük yatırımlar yaptı. 
Beton ve asfalt yollar, parke çalışması, 
sanat yapıları v.s.
Bu dönem ise merkez mahalleler hariç, 
diğer mahallelere geçen dönemki gibi 
yatırım yapılmayacak. Ağırlık merkezde 
gerçekleşecek…
Artık merkezinde güzelleşmesi lazım…
Dışarıdan gelen insanlar, halen daha 
Vakfıkebir'de mahalle yolları haricinde bir 
değişiklik göremiyor…
Bu dönem görecekler…
Bu dönem farklı olduğunu herkes 
görecek…
Bu dönem Vakfıkebir değişecek…
Bir Vakfıkebir'li olarak bizlerde tabi 
merakla bekliyor olacağız…
Büyük değişime, bu dönem hazır ol 
Vakfıkebir…
********************
28 Nisan doğum günüm olmasından 
dolayı, bizleri arayarak iyi dileklerini ileten, 
çiçek gönderen, mesaj atan, sürpriz 
doğum günü pastası ile işyerimize ve 
evime gelen, eşim ve çocuklarıma, tüm 
beni seven arkadaşlarıma, ağabeylerime 
ve kardeşlerime sonsuz teşekkürler…
Hep beraber olma dileğiyle sağlıcakla 
kalın…

Vakfıkebir Fen Lisesi Konferans 
Salonunda düzenlenen kariyer günleri.
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Vakfıkebir AK Parti ilçe 
teşkilatları Ramada Otelde 

bir araya gelerek seçim sonrası 
değerlendirme ve kaynaşma 
toplantısı düzenlediler. 
Toplantıya AK parti İlçe Başkanı 
Ahmet uzun ve yönetimi, gençlik 
kolları ile kadın kolları üyeleri 
katıldı. Toplantı sonrası 
açıklama yapan İlçe Başkanı 
Ahmet uzun; 31 Mart n yerel 
seçimlerinde ilçe teşkilatları 
olarak gösterilen başarı 
dolayısıyla teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında göreve 

geldiğimiz beş aylık süre 
içersinde çok önemli seçim 
düzene yaşadık. Cumhur ittifakı 
olarak Vakfıkebir'de %64 oy 
oranı ile büyük bir başarı elde 
ettik. Bu seçimlerde hep birlikte 
teşkilat olarak anlımızın akıyla 
çıktık. Önümüzde dört buçuk yıl 
seçimsiz bir süreç var. Şimdi 
seçim sonrası yapacağımız 
hizmetlerin planlamasına 
geçiyoruz. İlçe teşkilatı, kadın 
kolları ve gençlik kolları bir 
vücudun uzuvlarıdır. Birisi eksik 
olursa o vücut sakat olur ve 

gerektiği gibi hayatı 
sürdüremez. Bir bütün halinde 
çalışarak partimizi ilçemize 
layık olduğu yere omuz 
omuza taşıyacağımıza 
şüphem yoktur. Partimizin 
ilçemizde yaptığı yatırımlar 
sonucu yaşanan değişim ve 
dönüşüm hepimizin malumudur. 
Bizler yapılan bu yatırımları 
halkımıza daha iyi anlatmak 
düşüyor. Bıkmadan usanmadan 
gece gündüz demeden 
çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. 
Amacımız aslında memleket 

meselesidir ki şu dönemde en 
çok ihtiyacımız olan şey sizlerin 
enerjileridir. Bundan önce 
olduğu gibi bu süreci en iyi 
şekilde değerlendirerek 
anlımızın akıyla çıkacağız buna 
yürekten inanıyorum. Bu 
zamana kadar başarılı 
çalışmalarında bizleri temsil 
eden kadın kollarımıza, özellikle 
gençlik kollarımıza ki  kısa bir 

süre içersinde yeniden 
yapılanarak  bizlere destek 
vererek ilde bizleri çok iyi bir 
şekilde temsil etmiş, dolayısıyla 
ev ziyaretleri ve genç/çocuk 
doğum günlerinde 
kutlamalarıyla ilde rekorlara 
imza attılar. Kendilerini bir kez 
daha kutluyorum. Bu akşamki 
toplantımız seçim öncesi 
yapamadığımız tanışma ve 

kaynaşma toplantısıdır. 
Katılımlarınız için teşekkür 
ediyorum. Yerel seçimler 
nedeniyle çok güzel ve seviyeli 
bir seçim süreci yaşadıklarını 
ifade eden gençlik kolları 
başkanı Abdulkadir Kasım, 
seçim sonuçlarımızın ilimize, 
ilçemize, ülkemize ve tüm 
insanlık alemine hayırlar 
getirmesini diliyorum dedi. 

AMACIMIZ ASLINDA
 MEMLEKET 
MESELESiDiR  

“KETÇAPLI SPAGETTi'YE” SEYiRCiDEN TAM NOT

200 öğrencinin izlediği 
oyunda Yalıköy 

ortaokulundan Ayşenaz 
Çalışkan, Atatürk 
Ortaokulu'ndan Didem 
Muradoğlu, Elif Şirin, Ecrin 
Garip, Beyza Erkan, Beşikdüzü 
Anadolu Lisesi'nden Yunus 
Emre Cis, Şalpazarı Anadolu 
Lisesi'nden Özge Kurt, Farabi 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nden Kardelen Kardal rol 
aldı. Yönetmenliğini Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi 
eğitmenlerinden Lale 
İskenderoğlu'nun yaptığı 
oyunda çocukların beslenme 

alışkanlıkları ve çocuklara 
verilebilecek sorumluluklar konu 
olarak işlendi.
Yapılan Çalışmalara yönelik 
açıklama yapan Lale 
İskenderoğlu, “Çocuk tiyatrosu 
çocuğun kişilik kazandığı, 
kendine güvendiği ve kendini 
ifade ettiği, bedensel esneklik 
kazandığı, kolektif üretim içinde 
olduğu bir ortamdır. Çocuklara 
sorumluluk bilincini, başkalarına 
saygılı olmayı ve dayanışmayı 
öğretiyoruz. Eğlenme ve öğren-
me bir arada tutup, çocuğun 
estetik algı yeteneğini geliştire-
rek onu yetkin, özgür ve mutlu 

birey yapmayı amaçlıyoruz. 
?Çocuklar tiyatroda sevinsinler, 
yaşamanın,sevmenin,dayanış
manın tadına varsınlar. Öğre-
neceklerse yaşamayı ve ya-
şatmayı, mutlu olmayı ve mut-
lu etmeyi öğrensinler dedi.”
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür Yardımcısı 
Mustafa Daloğlu, “Çocuk 
tiyatrosu çocuklara, 
yaşadıkları dünyayı daha iyi 
algılayabilecekleri eleştirel 
bakış açısını kazandırmayı. 
Aile, okul ve arkadaşlarıyla 
yaşadığı ilişkileri 
sorgulatabilmeli; fakat çocuğu 

aile ve arkadaşlarıyla 
ilişkilerinde uyumsuzluğa 

götürmemeyi hedef aldıklarını 
söyledi.”

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Mustafa Birol 
Yüksek, “Beş duyuyu daha 
yoğun kullandırarak onların 
düşünme, yorumlama ve 
çözümleme yeteneklerini etkin 
kılmalı. Sorunlara değişik bakış 
açılarından bakabilmelerini, 
sorunlarla kendisinin başa 
çıkması konusunda çocuğu 
yüreklendirdiklerini ifade etti.”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, “Çocuk 
tiyatromuzla, çocuklarımıza 
gerçeği kavratma adına kuru bir 
öğreticiliğe düşmeden. Öğre-
ticilik süreçleri yaratılarak öğren-
melerine kurumlarımız vasıta-
sıyla sağlıyoruz, Oyunlarla ilçe-
miz çocuklarına yorum yapma 
ve değerlendirme olanağı 
sunduklarını ifade eden Aksoy 
Örgün eğitimdeki öğrencilerimiz 
Halk Eğitimi Merkezimizin tüm 
kurs ve faaliyetlerine davet 
ediyorum. Desteklerinden dolayı 
ilçe kaymakamımız Mesut 
Yakuta'ya ve Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'ya 
teşekkür ederim dedi.”

Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali 
Bilgin ile birlikte merkez yeni 
camide cuma namazına iştirak 
eden liseli gençler, namazdan 
önce İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın, 'Kur'an-ı Kerim'in 
okunması, anlaşılması ve 
hayata tatbik edilmesi' konusu 

üzerine yaptığı vaazını 
dinlediler. Vatandaşların 
arasında saf tutan liseli gençler, 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
okuduğu cuma hutbesini 
dinleyip birlikte namazı edâ 
ettiler. Müftülüğün gençlere 
yönelik çalışmalarıyla ilgili; ilçe 
müftülüğü bünyesinde faaliyet 
yürüten Aile ve Dini Rehberlik 

Bürosu ve Gençlik Koordina-
törlüğünce gençleri ilgilendiren 
çeşitli konularda konferans ve 
seminerler düzenlendiğini, spor-
tif faaliyetler ve cami buluşma-
ları gibi çeşitli etkinliklerin 
yapıldığını belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, dîni istismar 
eden ve maneviyatı kirletmekten 
kaçınmayan FETÖ ve benzeri 
yapıların, pek çok vatandaşın 
yanı sıra bilhassa gençlerin 
maneviyatını derinden sarstığı-
na dikkat çekti. Müftü Köksal; 
"Dinimizi kendi çıkar ve menfa-
atleri doğrultusunda kullanan, 
kutsallarımızı istismar eden, 
gençlerimizin zihin dünyasında 
ve manevi hayatlarında yıkıma 
sebebiyet veren her türlü zararlı 
akıma karşı gençlerimizi 

bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
istiyoruz. Camiye, cemaate işti-
rak etmelerini, birlik olma ruhu-
nu, camide Allah'ın huzurunda 
birlikte saf tutarak, camiye 
cemaat olarak katılmalarını arzu 
ediyoruz. Sanal âlemin kıska-
cında, her türlü yasadışı ve za-
rarlı etkilere açık olan milyon-
larca gencimizin bu tehlikeler-
den korunması ile dînî, ahlâkî 
ve millî değerlerle donanmaları 
yolunda, Diyanet İşleri Başkan-
lığımız, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve tüm yetkili kurum ve kuru-
luşlarla ortak bir çalışma yürüt-
mektedir. Bizler de ilçemiz müf-
tülüğü bünyesinde oluşturulan 
gençlik koordinatörlüğü 
öncülüğünde camilerimizde din 
görevlilerimizin organizesiyle 

koordinasyon ve planlama 
çerçevesinde manevi değerleri 
ve sorumluluk bilincini özümse-
yen ideal gençliğin yetiştirilme-
sine katkı sağlamaya gayret 
ediyoruz. Vatandaşlarımızın da 
yanımızda olmalarını, çocuk-
larını (gençlerimizi) bizimle 

buluşturmalarını, çalışmaları-
mıza maddi ve manevi 
desteklerini  bekliyoruz. Gayret 
bizden Tevfik Allah'tandır." 
sözlerine yer verdi. Liseli 
gençlere cuma namazı sonrası 
merkez Kur'an kursunda öğle 
yemeği ikram edildi.

LiSELi GENÇLERLE CUMA NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, ilçedeki okullarla işbirliği halinde "Gençler Camide Buluşuyor" projesi ile liseli gençlere yönelik yürüttüğü çalışmaları
kapsamında, Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören yaklaşık 100 öğrenci cuma namazında bir araya geldi.



Büyükliman
Postası İLAN4 03.05.2019
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VAKFIKEBİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
HİZMET BİNASI İNŞAATI 

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Vakfıkebir İlçe emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    : 2019/198204
1-İdarenin
a) Adı : TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet 
Konağı Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası  : 4622244101 - 4623214104
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Vakfıkebir İlçe emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Bina Yapımı ( Toplam Yapı Alanı: 2.098,00 m2 )
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Trabzon - Vakfıkebir
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Trabzon Valiliği Hükumet Binası 
Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu Salonu Kat:4
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da 
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. 
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin 
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım 
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B3 Grubu İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş 
veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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T.C. 
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/918 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 116 Ada, 40 Parsel, FEVZİYE Mahalle/Köy, 
Cinalioğlu Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Şehir merkezine 10km 
mesafededir. Vakfıkebir-Tonya karayoluna 600mt, ve 1100mt mesafededir. Taşınmazların ortalama 
eğimi %20/25 arasında değişmektedir. yol su elektrik imkanlarından faydalanmaktadır. Hakam ürün 
tarladır. Arazi değeri 94.798,14TL'dir. Parsel üzerinde 3 yapı bulunmaktadır. 1. YAPI: Zemin kat ve 1. 
kattan oluşmaktadır. Taban alanı 50mt, dış sıvası yapılmamış, 1.nci katında ikamet edilmektedir. 
Çatısı ahşap oturtma çatı şeklindedir. ve üzeri sac kaplıdır. Hali hazır durumu itibarıyla %40 yıpranma 
oranı takdir edilmiştir. Bu yapının değeri 48.000TL 'dir. 2.YAPI: Zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır. 
Taban alanı 64m² olarak ölçülmüştür. Zemin katı ahır, 1.nci. katı mesken olarak kullanılmaktadır. 
Çatısı ahşap oturtma çatı şeklindedir. ve üzeri sac kaplıdır. Yaklaşık 50 yıllık bir yapıdır. Hali hazır 
durumu itibarıyla %70 yıpranma oranı takdir edilmiştir. Bu yapının değeri 30.720TL olarak takdir 
edilmiştir. 3.YAPI: 15m²taban alanına sahip olan duvar kısımları sac ve tahta ile oturtulmuş çatı örtüsü 
sac kaplama olan, saman, odun ve malzemeler saklanan yapıdır. Bu yapının değeri 1606,50TL olarak 
hesaplanmıştır. Parsel arazi ve toplam yapı değeri 175124,65TL'dir.
Adresi   : Fevziye Mah. Cinalioğlu Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 6.018,93 m2
Kıymeti   : 175.124,65 TL
KDV Oranı   : %18
1. Satış Günü   : 25/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü  : 22/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri   : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 117 Ada, 18 Parsel, FEVZİYE Mahalle/Köy, 
Merkez Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Parsel ilçe merkezine 9-
10 km mesafededir. Beton asfalt ve stabilize yol ile ulaşılmakta, yok, su ve elektrik gibi imkanlardan 
faydalanmaktadır. Vakfıkebir Tonya Karayoluna 600m mesafededir. Taşınmaz fiili olarak tarla olarak 
kullanılmaktadır. %20-25 eğime sahiptir. Hakim ürün olarak mısır, çayır otu yetiştirilmekte dolayısıyla 
fiili olarak tarla vasfındadır.
Adresi   : Fevziye Mah. Merkez Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü   : 1.514,97 m2
Kıymeti   : 31.300,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü   : 25/06/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü   : 22/07/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri   : Hükümet Konağı İcra Müdürlüğü Vakfıkebir Trabzon
Satış şartları   :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 
2018/918 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/04/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

V
akfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Birol Yüksek, Müdür 
Yardımcısı Mustafa Daloğlu, 

Taekwondo Antrenörü Özgür Türkyılmaz, 
Taekwondo Branşı Anadolu Yıldızlar 
Ligi'nden Türkiye Çeyrek ve Yarı 
Finallerinde ikinci olan Asya Bulut ile 
üçüncü olan Derya Birinci, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek verdiği 

desteklerden dolayı teşekkür 
ettiler. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ise 
bugüne kadar amatör spor 
takımlarına ve sporculara her 
zaman destek olduklarını ifade 
ederek, bundan sonrada bu 
desteğin süreceğini ifade etti. 
Başkan Muhammet Balta, 
sporcu ve antrenörlerini 
kutlayarak başarılarının 
devamını diledi.

VAKFIKEBiR’iN GURURU OLDULAR
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - İLAN

BERABER KODLUYORUZ
Deregözü 

ilköğretim 
okulu öğrencileri 
ile birlikte led 
uygulamaları, lcd 
ekran, potansi-
yometre ve sıcak-
lık ve nem sen-
soru gibi etkinlileri 
beraber yaptılar. 
Okul bahçesinde 
drama etkinliği de yapan 
öğrenciler beraber çok 
eğlenceli ve eğitici bir etkinliğe 
imza attılar. Çalışmanın çok 
güzel ve anlamlı olduğuna 
değinen Deregözü Ortaokulu 

Müdürü İsak Karagüzel mi-
safir ettikleri Atatürk Orta-
okulu öğrencilerine teşekkür 
ederek her zaman bu tarz 
çalışmalara kapılarının açık 
olduğunu belirtti.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN989588

T.C. 
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2017/55 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, Kemaliye Mah. 87 Ada, 6 Parsel, Köprü Mevkii, 
5.nci kat 5 nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Parsel 
üzerinde bodrum, zemin ve normal kattan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Taşınmaz binanın 
5.nci katında bulunan 5 nolu meskendir. Bilirkişi raporuna göre yaklaşık 108m² lik alana sahiptir. 4 
oda, mutfak ve 1 adet balkondan ibarettir.
Adresi   : Kemaliye Mah. Kanuni Sokak No:17Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 108m²
Arsa Payı  : 5/35
İmar Durumu   : Bitişik nizam ( B-6) altı kat zemini ticaret üstü konut yapı adasında 
kalmaktadır. Herhangi bir kısıtlılık hali yoktur.
Kıymeti   : 185.000,00 TL
KDV Oranı   : %1
1. Satış Günü  : 13/06/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü  : 08/07/2019 günü 15:00 - 15:05 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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 ileteslim masraflarıalıcıya 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 
2017/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/04/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Osman KOYUNCU

apılan araştırmalara göre dünyanın en Yendişeli dördüncü ülkesiyiz. Genelde 
ilmi seviyeleri düşük, ekonomi, sanayi, 
teknolojileri geri ve hukuk sistemleri 
kişilere bağlı ülkelerde endişe artıyor.  
Eğitim düzeyi yükse, ekonomileri gelişmiş 
ve hukuk sistemlerin rayına oturmuş ülke 
insanlarında ise en az endişe vardır. 
Türkiye ve geri kalmış ülke insanlar niçin 
endişeli oluyor? Nedeni cehalet ve yeterli 
bir hukuk sisteminin olmamasından 
kaynaklanıyor. Şimdi düşünelim gelişmiş, 
hukuk sistemi oturmuş, Hıristiyan bir 
ülkenin başına Humeyni gibi bir adam 
başbakan olsa ne yapabilir. Hiçbir şey, o 
ülkenin insanı gibi hukuk kurallarına 
aynen uymaktan başka çaresi olmaz. Onun 
için o ülkenin insanlarında endişe 
olmuyor. Bu adam ülkeyi yıkacak diye 
düşünmüyorlar. Bir Türk Almanya'da 
belediye başkanı olduğunu düşünelim, bu 
kişi belediyenin gelirlerini oradaki 
camilere, Türk derneklerine aktarması 
mümkün mü?  Veya bir İslam düşmanı 
birisi başkan olursa, din hürriyetini 
kaldırır, camileri kapatır diye insanlar 
endişe ederler mi?  Bizde ise HADEP iktidar 
olursa bütün gelirleri PKK'ya aktarır 
şeklinde endişeler vardır, bu endişelerde 
haklılar fakat endişe ile bir ömür 
yaşanmaz. Bunun için doğudaki 
belediyelere kayyumlar atanıyor. Genelde 
geri kalmış İslam ülkelerinde, halk 
tabakası seçimlerde dindar siyasetçileri 
tercih ederleri tüysüz yetimin hakkı az 
yensin.Maalesef, genelde o dindar görünen 
siyasiler, önce kendileri ve 
çevrelerindekileri doyurur, sonra dindar 
cemaatlere sus payı şeklinde ulufeler 
dağıtır, ihaleler ile kendi yandaş 
medyalarına ihaleler ile semirtirler ki 
alkışçı olsunlar oy getirsinler. Cengiz han, 

İslam ülkeleri yerle yeksan etti, yaktı, yıktı. 
Cengiz hana dediler ki ulamanın ahları 
tutar, duaları çok kuvvetlidir.  Cengiz han, 
ulamayı toplayıp onlara ulufeler verip 
sonra haram yemeklerden yetirdi, sonra 
artık korkmayan, o ulumaların ahlarından 
bir şey olmaz dedi. Şimdi ve geçmişteki 
İslam ülkelerinin liderlerini ve çevrelerini 
araştırın ne kadar örnekler göreceksiniz.   
Bütün İslam ülkeleri saraylara zevk ve israf 
içinde yaşıyor.  Cemaatlere, ulema veya 
ulema görünenlere ve onların aile 
efratlarını rüşvetler verilerek etraflarında 
alkışçı yaptılar.  Bir ülkede dindarlık 
artarsa, namaz, oruç, sevgi artar, aile 
bağları kuvvetlenir ve boşanmalar azalır, 
şimdi bunun tam tersi vardır. Şimdi ibret 
nazarı ile İslam âlemine bakın, çok sayıda 
örnekler göreceksiniz. İşte yetim malı ve 
haram ile beslenenlerin sözlerinin tesiri 
olmuyor, Allah'ta bu şekildeki İslam'ı kabul 
etmiyor, halk arasında kin ve nefret 
zirveye çıkıyor. Rüşvet, terör çoğunlukla 
geri kalmış ve İslam ülkelerinde vardır. 
Demokratik hukuk devletlerinde çok az. 
Bunun nedeni onlarda sistemler oturmuş, 
her insan hukuk kurallarına uymak 
zorunda, İslam ülkelerinde ise saltanat gibi 
rejimler var, benim buyruğumdur dendi mi 
tamam,hukuk ona göre düzenlenir.  Dere 
devamlı bulanıyorsa, derenin suyun 
devamlı arıtmaktansa kirliliğin kaynağını 
bulup kökünden meseleyi çözmek lazımdır. 
İslam ülkeleri ve geri kalmış ülkelerin olan, 
rüşvet, adam kayırma, terör, kin, 
ötekileştirmek, düşmanlar üretmek, dış 
güçleri düşman göstermek ve nefretin ilacı 
demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin 
genişletilmesidir.  Türkiye'de terör varsa 
demokrasi hukuk ve özgürlüklerdeki 
noksanlığımızdandır, demokrasi olursa 
terör çok azalır.

SİYASET HUKUK VE ENDİŞE ÜZERİNE 

KOMŞULAR CAMiDE BULUŞUYOR
Vakfıkebir ilçesinde, 'Komşular Camide Buluşuyor' projesi kapsa-
mından Düzlük Mahallesi Camii'nde program gerçekleştirildi.

D
iyanet İşleri 
Başkanlığı'nın başlattığı 
'Komşular Camide 

Buluşuyor' projesi kapsamında 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından ilçeye bağlı Düzlük 
Mahallesi Camii'nde mahalle 
halkının katılımıyla buluşma 

programı düzenlendi. İmam 
Hatip Halil İbrahim Yıldız'ın 
organizasyonu ile akşam 
namazını müteakip düzenlenen 
programa İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, Murakıp Ömer Çınar, 
bazı din görevlileri, mahalle 
muhtarı Halit Esmer ve 
vatandaşlar katıldı. Din 
görevlilerinin Kur'an-ı Kerim 
tilâveti, tekbir, salâtü selâm ve 
ilâhiler okudukları programda 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Allah'a kulluğun önemi, 
komşuluk hakları, komşular 
arası ilişkiler, birlik-beraberlik 
ve dayanışmanın önemi ve 
toplumsal hayata katkıları 
üzerine bir sohbet gerçek-
leştirdi. İlçe Müftüsü Köksal 
sohbetinde, Nisa suresinin 36. 
ayeti olan; "Allah'a kulluk edin 
ve ona hiçbir şeyi ortak koş-
mayın. Anne babaya, akra-
baya, yetimlere, yoksullara, 

yakın komşuya, uzak komşuya, 
yakın arkadaşa, yolcuya, 
ellerinizin altında bulunanlara 
iyi davranın. Allah kendini 
beğenen ve böbürlenip duran 
kimseyi asla sevmez." ilâhi 
mesajları etrafında vaaz-ı 
nasihatte bulundu. Allah'a 

kulluğun ve O'na hiçbir şeyi 
ortak koşmamanın ilâhi bir 
prensip olduğunun; anne 
babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın ve uzak 
komşuya, arkadaşa iyiliğin emir 
ve tavsiye edildiğinin altını 
çizen Müftü Köksal, ayrıca 
Peygamber Efendimiz 
(s.a.v)'in; "Cebrâil bana komşu 
hakkında o kadar çok 
tavsiyede bulundu ki; ben Yüce 
Allah'ın komşuyu komşuya 
mirasçı kılacağını zannettim." 
buyurduğunu, yine bir 
defasında üç kez: "Vallâhi îmân 
etmiş olmaz, vallâhi îmân etmiş 
olmaz, vallâhi îmân etmiş 
olmaz" buyurması üzerine, 
Sahabenin; "Kim îmân etmiş 
olamaz ey Allah'ın Rasûlü diye 
sorduklarında; "Yapacağı 
fenalıklardan komşusu güven 
içinde olmayan kimse." 
şeklinde cevap verdiğini 

hatırlattı ve; "Komşunuz sizden 
gelecek kötülüğün korkusu ile 
yaşıyor ve sizin şerrinizden 
çekiniyorsa siz gerçekten îmân 
etmiş olamazsınız, diyor 
Efendimiz (s.a.v). Yine Allah 
Rasûlü'nün ifadesine göre; 'Bir 
kişi, ehline ve malına gelecek 

kötülükten korktuğu için 
kapısını komşusuna kapalı 
tutmak zorunda kalıyorsa, o 
komşu, gerçek mü'min değildir. 
Aynı şekilde şerrinden emîn 
olunmayan komşu da gerçek 
manada mü'min değildir. Allah 
Teâlâ'ya göre arkadaşların 
hayırlısı, arkadaşına karşı daha 
hayırlı olandır; komşuların 
hayırlısı da, komşusuna karşı 
daha hayırlı olandır." sözlerine 
yer verdi. Sohbetini duâ ile 
tamamlayan İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal daha sonra 
yatsı namazını kıldırdı. 
Namazın ardından caminin çay 
ocağında bir süre vatandaşlarla 
çay içilip sohbet edildi. Bu 
esnada vatandaşların 
sorularını da yanıtlayan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
herkese katkı ve katılımlarında 
dolayı teşekkür ederek 
mahalleden ayrıldı.

V
eteriner Hekimler Odası 
Başkanı Erol Sayın 
yaptığı açıklamada; “Her 

yıl Nisan ayının son Cumartesi 
günü, Dünya Veteriner 
Hekimleri Birliği (WVA) ve 
Dünya Hayvan Sağlığı 
Örgütünün (OIE)  girişimleri ile 
kutlanmakta olan Dünya 
Veteriner Hekimler Gününün 
amacı, tüm dünyadaki 
veteriner hekimlik organi-
zasyonları arasındaki işbirliği 
ve etkileşimi güçlendirmek, 
veteriner hekimlerin; 
insanlığın, hayvanların ve 
diğer tüm canlıların hayatını 
korumaya yönelik çalışmalarını 
vurgulamaktır dedi.” Başkan 
Sayın, 27 Nisan 2019 
Cumartesi günü kutlanan bu 
özel günümüzün tematik 
konusu; Dünya Veteriner 
Hekimleri Birliğince 
“Aşılamanın Önemi” olarak 
belirlenmiştir. Başkan Sayın 
açıklamasında; Aşılama; 
koruyucu veteriner hekimlik, 

hayvan sağlığı ve refahının 
arttırılması, insanların hayvan-
lardan geçen hastalıklara 
(zoonotik) maruz kalma riskinin 
azaltılması ile halk sağlığı 
bakımından vazgeçilmez bir 
araçtır. Veteriner hekimler, 
hayvancılık alanında verdikleri 
hizmetlerle ve gıda güvenliği 
konusunda üstlendikleri 
sorumluluklarla, ülkenin 
sürdürülebilir kalkınmasında 
önemli bir rol oynamaktadırlar. 
Dilsiz canlar için gece gündüz 
demeden mesai harcayan, 

Sağlık çalışanları içinde olup 
özlük hakları yönünden sağlık 
çalışanı olarak görülmeyen, bu 
önemli ve zorlu hizmetlere 
rağmen, Ülkemizde bu 
hizmetlerinin karşılığını 
alamadığımız gibi her geçen 
gün haklarımız konusunda 
kayıplara uğramaktayız. 
Acılarını dilleriyle değil ancak 
sesleri ve bakışlarıyla 
anlatabilen canların dertlerini 
dindiren, sağlıklı hayvan, 
sağlıklı gıda ve neticede 
sağlıklı nesillerin yetişmesine 
öncü olan,  Hayvan sağlığı, 
gıda güvenliği, hayvansal 
üretim, hayvan refahı, 
biyoteknoloji, biyogüvenlik, 
çevre sağlığı ve veteriner halk 
sağlığı ile üretimden tüketime, 
kadar olan gıda kontrolünün 
bütün halkalarında var olan 
saygın bir kurumsal yapının 
mensubu tüm Veteriner 
Hekimlerin Dünya Veteriner 
Hekimler Gününü Kutlar, 
saygılar sunarım dedi.

KORUMA TEDAVİDEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİDİR
Trabzon Bölgesi (Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon) Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Vakfıkebirli hemşerimiz Erol Sayın, Dünya Veterinerler Günü dolayısı ile ilgili açıklamada bulundu.
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BU GENÇLERE ALKIŞ

Trabzon Üniversitesi 
Beşikdüzü Meslek 

Yüksekokulu'nda öğrenim 
gören öğrenciler örnek bir 
projeye imza attılar. Beşikdüzü 
MYO Öğrencilerinden Esra 
Keleş, Kemal Şenocak, İhsan 

Yaşar, Elif Yavuz, Cennet 
Yılmaz ve Neşe Çilingir 
hayvanlara şiddetin arttığı bir 
dönemde sokak havyalarının 
yemek ve su ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmek için Beşikdüzü'n-
de 6 ayrı bölgeye mama ve su 

istasyonları kurdular. 
Halkla ilişkiler dersi 
kapsamında görev ala-
rak büyük bir mutlulukla 
bu projeyi hayata geçir-
diklerini ifade eden 
Beşikdüzü MYO öğren-
cileri, “Hayvanların da 
insanlar gibi yemek ve 
su ihtiyaçları var. Bu 
bilinci insanlara aşıla-
mak ve bu konuda da-
ha duyarlı olabilmele-
rini sağlamak adına 
Beşikdüzü ilçemizin 6 

ayrı böl-gesine mama-su istas-
yonları koyduk. İnsanlardan 
çok olum-lu tepkiler aldık. Be-
şikdüzü halkımızın bu projeye 
sahip çıkarak destek olacağına 
gönülden inanıyoruz” dedi.

►►31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri sonucunda Vakfıkebir 
İlyaslı Mahallesi'nin yeni 
muhtarı seçilen İlhan Tosun, 
mahalle halkıyla birlikte eski 
muhtar Yusuf Bektaş onuruna 
program düzenlediler. Birlik 
beraberlik vurgusunun ön plana 
çıktığı programda Muhtar İlhan 
Tosun, 25 yıllık muhtar Yusuf 
Bektaş'a hizmetlerinden dolayı 
plaket takdim ederek 
onurlandırdı. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın da davet 
edildiği birlik beraberlik ve 
dayanışma programı, mahalle 
camiinde akşam namazının 
cemaatle kılınmasıyla başladı. 
Namaz sonrası İlçe Müftüsü 
Köksal vatandaşlara hitaben, 
birlik beraberliğin ve 
dayanışmanın önemi ile ilgili 
kısa bir sohbet gerçekleştirdi. 
Daha sonra caminin yanındaki 
mekanda bir araya gelen 
mahalle halkı birlikte yemek 
yediler. İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın yaptığı duâdan sonra 
programın sunuculuğunu 
yapan Vakfıkebir Öğretmenevi 
Müdürü Ahmet Altın önemli 
mesajlar içeren bir açılış 
konuşması da gerçekleştirdi. 
Müdür Ahmet Altın 
konuşmasında, “Bu akşam 
burada, yeni muhtarımıza 
hayırlı olsun, eski muhtarımıza 
da hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etmek ve kendisini 
onurlandırmak amacıyla bir 

aradayız. Gayet sevgi saygı 
içinde güzel bir seçim süreci 
geçirdik. Güzel bir demokrasi 
örneği yaşandı. Çok şükür, hiç 
bir problem ve sıkıntı 
yaşamadan bu süreci 
tamamladık. Eski muhtarımız 
her zaman bizim gönlümüzde, 
gönüllerin muhtarı olarak 
kalacaktır. Biz vatandaş olarak 
hep bekleyen durumunda 
olduk, muhtarımız ise 
mahallemiz ve vatandaşlarımız 
için hep koştu koşuşturdu ve 25 
yıllık muhtarlık hayatı boyunca 
mahallemize önemli 
hizmetlerde bulundu. 
Vatandaşın çalacağı ilk kapı 
muhtarın kapısıdır. Muhtarlık, 
devleti ve vatandaşları temsil 
eden kurumdur. Bizler birlik 
beraberliğimizi bozmadan her 
zaman muhtarımızın yanında 
olacağız. Bu akşam ki bu tablo, 
karşılıklı hoşgörünün, 
dayanışmanın, birlik ve 
beraberliğin kanıtıdır. 
Kaybettiğimizde ve 
kazandığımızda, düğünümüzde 
ve cenazemizde bir arada 
olabiliyorsa varız demektir. Yeni 

muhtarımıza hayırlı olsun 
temennisiyle görev ve 
hizmetlerinde başarılar 
diliyorum. Gönüllerin muhtarı 
Yusuf Bektaş abimize de 
gerçekleştirdiği önemli 
hizmetleri için şahsım ve sizler 
adına teşekkür ediyorum.” dedi. 
Geçmişten bugüne, 25 yıl 
muhtarlık yapan eski muhtar 
Yusuf Bektaş ise muhtarlık 
görevinin zorluklarını ve yaptığı 
hizmetleri anlatırken zaman 
zaman duygu dolu anlar 
yaşadı. Bektaş, “Bu görevler ve 
bizler gelip geçiciyiz. Önemli 

olan geride hoş bir sadâ 
bırakabilmektir. Halkımızın 
takdiri ile seçilen arkadaşımıza 
ve heyetine başarılar diliyorum. 
Bundan sonra da yine 
mahallemiz için birlikte 
çalışacağız. Mahallemizin 
sorunlarının çözümü, 
vatandaşlarımızın arzu ettikleri 

hizmetleri alabilmek için seçilen 
muhtarımızla birlikte, ilgili 
kurumlarımız ile uyum içinde 
gerekli çalışmaları yapmaya 
hazır olduğumu bilmenizi 
isterim. Hepinize teşekkür 
ediyorum.” dedi. Ardından 
konuşan İlyaslı Mahallesi'nin 
yeni muhtarı İlhan Tosun da, 
konuşmasında birlik ve 
beraberlik vurgusu yaptı. Bu 
akşam burada, karşılıklı 
dayanışma ve birlikte hizmet 
etme anlayışının meşalesini 
yakıyoruz. Birlik 
beraberliğimizin dâim olmasını 
diliyorum. Mahallemize 25 yıl 

hizmet eden muhtarımız Yusuf 
Bektaş'a hizmetleri için 
teşekkür ediyorum. Bugüne 
kadar mahallemize muhtar 
olarak hizmet veren 
muhtarlarımızdan âhirete göç 
edenlere Allah'tan rahmet 
diliyorum. Bizleri kırmayarak 
davetimize icabet eden başta 
ilçe müftümüze, arkadaşlarına 
ve siz mahalle halkımıza 
teşekkür ediyorum.” dedi. 
Muhtar İlhan Tosun 
konuşmasının ardından eski 
muhtar Yusuf Bektaş'a, mahalle 
halkı adına plaket takdim 

ederek onurlandırdı ve 
hizmetleri için ayrıca teşekkür 
etti. Daha sonra söz alan çevre 
mahalle muhtarları da duygu ve 
düşüncelerini paylaştılar. 
Hayırlı olsun temennisinde 
bulundular. Oldukça samimi bir 
havada geçen program 
sonrası; İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, muhtarlar ve 
vatandaşlar, camiinin çay 
ocağında bir süre sohbet ettiler. 
Müftü Köksal sohbet sırasında 
yaptığı konuşmasında, “İnsan 
varlığının varolduğu her yerde 
arzu edilen ve olması gereken 
manzara budur. Bu akşam biz 
burada buna şahitlik ettik. Bu 
birliktelik görüntüsü aynı 
zamanda 'hâl ile' duâdır. Biz de 
ayrıca dilimizle ve kalbimizle 
duâ ediyoruz. Cenâb-ı Hak bu 
birlikteliğinizi bozmasın. Huzur 
ve sükunet, sağlık afiyetler 
ihsân eylesin. Bu 
organizasyonu gerçekleştiren 
muhtarlarımıza ve 
muhtarlarımızın etrafında 
kenetlenen mahalle halkına 
sonsuz teşekkürlerimizi 
bildiriyoruz. Hepinize duâ 
ediyoruz. Yüce Allah, toplumun 
birliğine, dirliğine, kardeşliğine 
katkı sağlayan herkesten 
hoşnut ve razı olsun.” 
ifadelerini kullandı. İlyaslı 
Mahallesi Merkez Camii'inde 
akşam namazının kılınmasıyla 
başlayan program, yatsı 
namazının da camide cemaatle 
kılınmasıyla sona erdi.

VAKFIKEBiR iLYASLI MAHALLESi'NDE
BiR iLKE iMZA ATILDI
Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı İlyaslı Mahallesi muhtarı ve 
vatandaşları takdir edilecek bir ilke imza attılar.

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri Beşikdüzü'nde örnek bir projeye imza attılar.

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Osman Turan 

Kongre Merkezinde 
düzenlenen fuara Vali 
Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu, İŞKUR 

Genel Müdür Vekili Cafer 
Uzunkaya, İŞKUR Müdür Vekili 
İbrahim Büyük, çeşitli firma 
yetkilileri,  iş adamları, gençler 
katıldı. Açılışta konuşma yapan 
Vali Ustaoğlu, “İlimizdeki iş 
gücünü arz edenle iş gücünü 
talep edenleri buluşturan, bu 
yıl 8.sinin açılışını 
gerçekleştirdiğimiz istihdam 
fuarı çalışma hayatındaki milli 
seferberliğe önemli katkısı 
olmaktadır. Ülkemizin ekonomi 
başta olmak üzere birçok 
alanda zor duruma düşmesini 
bekleyenlere karşı 
Cumhurbaşkanımızın Milli 
İstihdam Projesini hayata 
geçirmesi bu çağrıya 
işverenlerin ve iş talep 
edenlerce büyük bir ilgiyle 
karşılanması, işletmelerin 
istihdam noktasında üzerine 
düşen vazifeyi istek ve 
heyecanla yerine getirmeye 
çalışması büyük bir hamle 

olmuştur. Bu tür fuarlar, iş 
dünyası ile çalışmak isteyen 
kişilerin bir araya gelmesi ve 
istihdama katkı sağlaması 
açısından önemli bir fayda 
sağlayan etkinliktir. İstihdam 
seferberliği kapsamında 
ilimizde kamu kuruluşlarımızla, 
üniversitelerimizle, sivil toplum 
kuruluşları, sanayici ve iş 
adamlarımızla birlikte 

çalışmalarımızı sürdü-
rüyor ve sürdürmeye 
devam ediyoruz.” dedi. 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ise; 
iş arayan gençlere 
seslenerek, “Çalışmak 

isteyene her yerde ömür boyu 
iş garantisi vardır. Liyakatli 
elamanı işveren hiçbir zaman 
bırakmak istemez. Kendinizi 
bu konuda geliştirin.” dedi. 
İŞKUR Genel Müdür Vekili 
Cafer Uzunkaya, burada 
düzenlenen fuarın istihdama 
büyük katkı sağlayacağını 
söyledi. Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu da, Trabzon'da 

belediye olarak istihdamı 
artırmaya yönelik önemli 
çalışmalar yapacaklarını ifade 
etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu, istihdamın 
artırılmasının, refahın da 
yükselmesine vesile olacağını 
söyleyerek, özel sektör olarak 
sürekli yatırım yapıp istihdama 
katkı vermeye çalıştıklarını 

ifade etti. İŞKUR Trabzon İl 
Müdür Vekili İbrahim Büyük 
konuşmasında, bu 
organizasyon ile ilimizdeki iş 
gücü arzı ile iş gücü talebinin 
bir araya getirilerek; mesleki 
eğitim, istihdam, girişimcilik ve 
insan kaynakları konularında 
taraflar arasında iş birliğinin 
kalıcı ve kurumsal hale 
getirilmesini amaçladıklarını 
söyledi. Konuşmaların ardın-
dan en çok istihdam imkânı 
sağlayan kurum yetkililerine 
ödülleri verildi. Programın 
sonunda Vali Ustaoğlu ve 
beraberindekiler firmaların 
istihdama yönelik oluşturduk-
ları stantları ziyaret ettiler.

iSTiHDAM FUARININ 8'iNCiSi
TRABZON'DA GERÇEKLEŞTiRiLDi
Trabzon Valiliği himayesinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 
organize ettiği 8'inci Trabzon İstihdam Fuarının açılışı Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
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Vakfıkebir İlçesi Kapalı Spor 
Salonundaki Geleneksel 

Çocuk Oyunları Şenliğine İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil ve 
yarışmalara katılan okul 
öğrencileri ile öğretmen ve 

veliler katıldılar. İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından açılış konuşmasını 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil yaptı. Müdür 
Civil; Spor Bakanlığı ve Milli 

Eğitim Bakanlığının ortaklaşa 
düzenlediği geleneksel çocuk 
Oyunları etkinliğinin altıncısını 
bugün gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 
okul öncesi Anasınıflarımızla 
başladığımız geleneksel çocuk 

oyunlarımız birinci ve ikinci sınıf 
öğrencilerimizin oyunlarıyla 
devam edecektir. Üçüncü ve 
dördüncü sınıflarımızla da 
yapacağımız oyunlarla 
şenliğimizi tamamlayacağız. Bu 

süreçte çocuklarımızı oyunlara 
hazırlayan özveriyle onlara bu 
oyunları öğreten değerli 
öğretmenlerimize teşekkür 
ediyorum. Oyunlarımız bir 
yarışma havasında değil 
eğlence havasında geçmesini 
diliyorum. Çocuklarımızın bu 
oyunları sokaklarında 
mahallelerinde arkadaşlarıyla 
birlikte oynamaları ve teknoloji 
bağımlılığından biraz olsun 
kurtulmaları temennimizdir. 
Velilerimizin bu konuda duyarlı 
olmasını ve gerekirse onlarla 
beraber oynamasını arzu 
ediyoruz.  Oyunlarımız: Okul 
öncesi ve birinci sınıflar yağ 
satarım bal satarım, ikinci 
sınıflarımız mendil kapmaca, 
üçüncü sınıflarımız, hedef 
oyunu, dördüncü sınıflarımız 
kaleli yakan top oyunlarını oy-
nayacaklardır. Oyunlar sonun-
da çocuklarımıza madalya ve 
çeşitli hediyeler verilecektir 

diyerek sözlerini tamamladı.  
Açılış konuşmasının ardından 
oyunlar başladı. Oyunlara katı-
lan bütün öğrencilerin yemek 
ihtiyaçları Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından karşılandı. Öğret-
menler ve veliler bu güzel ikram 
için Belediye Başkanı Muham-
met Balta'ya teşekkür ettiler. 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ YAPILDI

Gezi grubunun uğurlanması 
sırasında öğrencilere 

hitaben kısa bir konuşma 
yapan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, "Eskiden bu tür geziler 
hayâldi. Türkiye gezisine 
çıkılacak, Güneydoğu'ya 
gidilecek; bunlar yoktu. Bugün 
hamdolsun bu imkanlar var. 

Evvelâ Allah'a şükredin sonra 
bu imkanı sağlayanlara duâ 
edin, teşekkür edin. Bu gezi 
sizin için bir dinlenme 
vesîlesidir. Belki bedenen 
yorulacaksınız ama zihnen 
dinleneceksiniz. Memleketin 
diğer yerlerinde neler olduğunu 
göreceksiniz, görgü ve bilgi 

sahibi olacaksınız. Biz hepinize 
hayırlı yolculuklar diliyoruz. 
Organizeyi gerçekleştirenlere 
teşekkür ediyoruz. Maddi 
imkanlarını esirgemeyen 
Kaanlar Vakfı'na, Hafız Hasan 
Kaan Eğitim Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği'ne fikirlerini 

esirgemeyenlere ve uğurlamak 
için gelen velilerimize teşekkür 
ediyoruz." dedi. Gezi programı 
ile ilgili bilgi paylaşımında 
bulunduktan sonra emeği 
geçenlere teşekkür eden Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursu 
Yöneticisi Seyfullah 
Hacıfettahoğlu, "Programın 

gerçekleşmesinde bize destek 
veren, yardımcı olan, rehberlik 
eden, ufkumuzu açan, moral 
motivasyonumuzu artıran, her 
zaman kendisini yanımızda 
hissettiğimiz İlçe müftümüz 
Hüseyin Köksal hocamıza; bir 
çok hayır kurumunun 
yapımında ve devam 
etmesinde öncü olan, ülkemizin 
önemli hayır kurumları arasında 
yer alan, her daim bize de 
maddi-manevi destek veren 
Kaanlar Vakfı'na, Hafız Hasan 
Kaan Eğitim Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği'ne, Kaanlar Vakfı 
Vakfıkebir sorumlusu Hayati Er 
hocamıza, Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Kaanlar AŞ adına 
Osman ve Ahmet Kaan'a, 
Kaanlar Trabzon bölge Bayii Ali 
ve Rıfat Kaan'a ve emeği 
geçen destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz" dedi. 30 
Nisan Salı günü Vakfıkebir 
İlçesi'den uğurlanan gezi grubu 
İlçe Müftülüğü'nün uhdesinde, 
Kaanlar Vakfı ve Hafız Hasan 
Kaan Eğitim Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği'nin sponsorluğunda 
Güneydoğu Anadolu bölgesini 
gezecek. Öğrenciler için 
düzenlenen gezi programı; 1 
Mayıs Çarşamba günü 
Şanlıurfa Dergâh Camii'nde 
sabah namazı buluşması ile 
başlayacak. Aynı gün Şanlıurfa 
ve Harran'daki tarihi mekânlar 
gezilecek ve gece Mardin 
Midyat'ta geçirilecek. 2 Mayıs 
Perşembe günü Midyat gezisi 
ile devam edecek program 
kapsamında Mardin 
Kabala'daki medreseler ziyaret 
edilip kardeşlik programı tertip 
edilecek. Programa Mardin'deki 
tarihi mekânların ziyareti ile 
devam edilecek ve akşam 
Diyarbakır'da kalınacak. 
Diyarbakır'da peygamberler 
mekânı tarihi Suriçi ve medrese 
ziyaretlerinin ardından 3 Mayıs 
Cuma günü akşamleyin Siirt'e 
geçilecek. 4 Mayıs Cumartesi 
günü hemşehrimiz Siirt Valisi 
Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde 
Siirt Tillo ve Siirt'teki diğer tarihi 
mekânların ziyareti 
gerçekleştirilecek ve 
akşamleyin de Vakfıkebir'e 
dönülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA
TARİH VE KARDEŞLİK GEZİSİ

Vakfıkebir İlçesi Deregözü Mahallesi 
Hacıfettahoğlu sülalesinden ilçenin 

sevilen sayılan ve değerli simalarından 

emekli Rize Malmüdürü Ali Rıza 
Sağlam ve Hatice Sağlam'ın Özel 
Harekat Polisi olan oğulları ayrıca 
Rega gençlik gurubundan olan 
Fatih ile Kahramanmaraş İlinden 
Bahar ve Salih Kaya'nın 
Üniversite mezunu olan kızları 
Özge bir ömür mutluluğa evet 
dediler. Vakfıkebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün Salonunda 
yapılan muhteşem düğün 
törenine genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının yanı 
sıra çok sayıda davetli seçkin 
davetli katıldı. Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam'ın da yeğeni olan 

Fatih'e ve eşi Özge'ye bizlerde bir ömür 
boyu başarı ve mutluluklar diliyoruz. 

ÖZGE İLE FATİH DÜNYA EVİNE GİRDİLER

SEFA İLE MURAT EVLENDİLER
akfıkebir İlçesi Büyükliman VMahallesi sakinlerinden ilçenin 

sevilen, sayılan esnaflarından 
Hasan Ali Karaca ve Emine 
Karaca'nın oğlu Murat ile Ordu 
İlinden Dürdane ve Ahmet Eriş'in 
kızları Sefa mutlu beraberliklerini 
evlilikle noktaladılar. Rega gençlik 
gurubundan olan Murat'ın Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost ve akrabalarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Üniversite'den 
arkadaş olan ve bu mutlu 
beraberliği evlilikle noktalayan Sefa 
ile Murat'a bizlerde sağlık, mutluluk 
ve başarılar diliyoruz. 

M
erkez Yavuz Sultan Selim 
Camii'nin altındaki Diyanet 
Gençlik Çalışmaları 

Merkezi'nde yapılan tanışma ve 
kaynaşma buluşması İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın konuşmasıyla 
başladı. İlçe Müftüsü Köksal burada 
yaptığı konuşmasında; 
"Çocuklarımızı, gençlerimizi bir 
arada görmek bizleri son derece 
mutlu ediyor. Öncelikle şunu 
belirtmek istiyorum; hepiniz bizim 
çocuklarımızsınız. Hiç birinizin 
kendi çocuklarımızdan daha az 
değerli olduğunuzu düşünmüyoruz. 
Bütün bu hizmetlerin, 
koşuşturmaların asıl nedeni de 
budur. Sadece bir ölçü olsun diye 
söylüyorum; görmüş olduğunuz bu 
mekânın maliyeti 30 bin liradır, 
gençlerimize, çocuklarımıza fedâ 
olsun. Bundan sonraki işlerinin 
(diğer bölümlerinin) tamamlanması 

için gayret ediyoruz. Tüm bu 
gayretimiz çocuklarımız için 
geleceğimiz için; yani sizin için. 
Cami merkezli toplanma merkezi 
yapıyoruz ki Müslümanlar 
toplanmayı, birlik olmayı, birlikte 
olmayı, vahdeti camide 
gerçekleştirsin. Müslüman caminin 
dışında bir araya gelmeyi 
öğrenemez, camide ancak 
öğrenebilir. Hz. Peygamber (s.a.s) 
Efendimizin Medine'ye hicret 
ettiğinde evvela mescid yapmış 
olmasının nedeni, toplanmanın, 
vahdetin camide gerçekleşmesi 
gerektiğine dair hassasiyetinden 
kaynaklanıyor. Bugün yaşadığımız 
toplumda camiyle özdeş bir kültür 
her geçen gün değerini yitiriyor. 
Müslüman cami eksenli 
düşünemiyor, bir araya gelemiyor. 
Başkasının sevincine ortak 
olduğumuz düğündeki kalabalık da 

camideki kalabalık da 
önemsenmeli ama cami 
bir adım önde olmalı. 
Dünya hayatında 
yaptığımız iyiliklerin, 
güzelliklerin bir karşı-
lığının olmasını istiyor-
sak, katlandığımız 
sorunların bize Yüce 
Allah'tan bir karşılık 
(sevap-mükâfat) olarak 
dönmesini istiyorsak 
dinin asıl temsilcisi olan 
peygambere uymakla 

kendimizi mükellef hissetmeliyiz. 
Onun için, şunu söylemek istiyorum; 
derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz. 
Geleceğimizi inşâ etmek, nesille-
rimize sahip çıkmak sorumluluk 
mevkiinde bulunan herkesin göre-
vidir. Bizler de bu sorumluluğumu-
zun gereği olarak çalışıyor, gayret 
ediyoruz. Geldiğiniz için hepinize 
teşekkür ediyorum. Bu buluşmayı 
düzenleyen hocahanımlara 
teşekkür ediyorum." dedi.  Müftü 
Köksal'ın Programdan ayrılmasının 
ardından Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle 
devam eden program Vaiz Hatice 
Semiz'in öğrencilerle 
gerçekleştirdiği söyleşiyle devam 
etti. Sonrasında ikramlar eşliğinde, 
öğrenciler müftülükte görev yapan 
Kur'an kursu öğreticileriyle tanışıp 
sohbet ettiler. Program yapılan dua 
ile son buldu.

ORTAOKUL VE LiSEDE OKUYAN 
ÖĞRENCİLERLE 'GENÇLİK BULUŞMASI'
Vakfıkebir İlçesinde, İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve 
Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğiyle ortaokul ve lisede öğrenim gören 
kız öğrencilere yönelik 'Gençlik Buluşması' tertip edildi.

'Gençlik Buluşması' 



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

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

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

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

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

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

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 Gülbaharhatun Caddesi No: 216/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

BERABER KODLUYORUZ

GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA 
TARiH VE KARDEŞLiK GEZiSi

> 3'de

> 7'de > 7'de

> 5'de

“KETÇAPLI SPAGETTi'YE” SEYiRCiDEN TAM NOT
Vakfıkebir İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Çocuk Tiyatrosu “ Ketçaplı 
Spagetti” adlı oyunu sahneledi. Oyunu ilçemiz Cumhuriyet İlkokulu, 
Büyükliman İlkokulu ve Yalıköy İlkokulu öğrencileri izledi.

Atatürk ortaokulu öğrencilerinden oluşan robotik takımları Deregözü Ortaokuluna 
giderek 5 ve altıncı sınıflarla birlikte kodlama ve temel robotik alanın da etkinlikler yaptı.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
ŞENLİĞİ YAPILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile ortaklaşa 
düzenlediği bu yıl 6.'sı düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 
Vakfıkebir Kapalı Spor Salonundaki açılış seremonisi ile start aldı. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda okuyan 50 öğrenci 
ve hocalarıyla birlikte Güneydoğu Anadolu'ya 'Tarih ve Kardeşlik Gezisi' düzenlendi.


