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15. GELENEKSEL PİLAV GÜNÜNDE 
BiR ARAYA GELDiLER

> Sadık AYDIN 2'de

 “CUMHUR İTTİFAKI, ÇÜRÜK VE KİRALIK AYDINLARIN 
TELKiNLERiYLE VAR OLMAMIŞTIR”

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebirli hemşehrimiz 
Esengül Karabulut girdiği 

savcılık sınavını kazanarak 
savcı olmaya hak 

kazanmıştı. Ataması 
yapılan Savcı Esengül 

Karabulut yeni atandığı 
ilçede görevine başladı. 

Vakfıkebir'li Hemşehrimiz TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanvekili, MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu beraberinde MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

Hemşehrimiz MHP İzmir 
Milletvekili ve TBMM Tarım, 

Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu Bayram dolayısı ile geldiği 
Vakfıkebir de Büyükliman Postası 
Gazetemizi de ziyaret ederek, yazı 
işleri müdürü Ahmet Kamburoğlu ile 
gündeme dair konularda sohbet 
ederek bayramlaşma fırsatı buldular.  
Hemşehrimiz MHP İzmir Milletvekili 
Prof. Dr. Hasan Kalyoncu; Vakfıkebir 
İlçesi Yalıköy Mahallesinde 1969 
yılında dünyaya geldi. İlkokulu 
Yalıköy İlkokulunda okudu. Ortaokul 
ve Liseyi Vakfıkebir İmam Hatip 
Ortaokulu ve Lisesinde tamamladı. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 
Bölümünü bitirdi. Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsünde yüksek lisans ve 
doktorasını tamamladı. Süleyman 
Demirel Üniversitesinde Yrd. Doç. 
Dr., Doç. Dr. ve Prof. Dr. ve Ege 
Üniversitesinde Prof. Dr. 
görevlerinde bulundu. İyi düzeyde 
İngilizce bilen Kalyoncu, evli ve 1 
çocuk babasıdır. 27. dönem 
MHP'den İzmir Milletvekili olarak 
TBMM'ne girmeyi başaran Prof. Dr. 
Hasan Kalyoncu Cumhur ittifakı ile 
ilgili olarak yaptığı açıklamada 
şunları söyledi. Cumhur İttifakının 
biteceği konusunda yapılan 
dedikodular tamamen asılsız ve 
uydurmadır.  

“CUMHUR İTTİFAKI, ÇÜRÜK VE 
KİRALIK AYDINLARIN TELKİNLE-
RİYLE VAR OLMAMIŞTIR”
MHP İzmir Milletvekili ve TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. 
Hasan Kalyoncu; “MHP'nin temel 
tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması 
ve yaşatılması doğrultusundadır. 
Cumhur İttifakı manşetlerle 
kurulmamıştır. Cumhur İttifakı, çürük 
ve kiralık aydınların telkinleriyle var 
olmamıştır. Cumhur İttifakı, Türkiye 
karşıtlarının tesiriyle de hayat 
bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi 
yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı'da 
yükselen, 16 Nisan halk 
oylamasında hedefleri çizilen, 24 
Haziran seçimlerinde birlikteliğini 
perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden 
de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı, 
Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır. 
Bizim temel tercihimiz, milli ve 
stratejik hedefimiz budur. Başka 
ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç 
yoktur. Kaldı ki buna gerek de 
olmayacaktır. Türk milletinin 
tamamını kucaklamak ikamesi ve 
ihmali olmayan haslet ve 
amacımızdır. Bize göre herkes 
eşittir, Türkiye'dir. 31 Mart seçimleri 
öncesi 'Kürdistan'da kazanacağız, 
batıda AK Parti ile MHP'ye 
kaybettireceğiz' diyen bölücülerle 
'Türkiye İttifakı' nasıl sağlanacaktır? 
Coğrafi ve bölgesel düzeyde ittifak 
arayışlarının sonu bize göre 

mahsurlu, tehlikelerle doludur. 
Cumhur İttifakı, ülkemizi ve 
milletimizi muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarmaya ve 
muvaffakiyetle pekişmiş bir istikbale 
milli şuur ve kaynaşma kültürüyle 
taşımaya hem namzet hem de buna 
hazırdır. Dürüst, düzgün ve mert bir 
milli ittifakın önünde hiçbir mihrak 
duramayacaktır."
'KOMPLOLAR İTTİFAKIMIZ 
KARŞISINDA İŞLEMEYECEKTİR'
Prof. Dr. Hasan Kalyoncu; "Şunu 
herkes bilmelidir ki, Cumhur İttifakı 
dağılmadan hiçbir haine fırsat 
verilmeyecek, Türkiye baskılara 
teslim olmayacaktır. Cumhur İttifakı 
uyanan tarihin sesi, dirilen 
coğrafyanın mesajı, Türk asırlarının 
zafer nişanesidir. Komplolar 
ittifakımız karşısında işlemeyecektir. 
Kumpaslar ittifakımıza çarpıp, 
dağılacaktır. MHP ile AK Parti siyasi 
hesaplarla değil, çıkara dayalı değil, 
seçimlere ayarlı değil, beka ve 
istiklal arzusuyla bir araya gelmiştir. 
Bizim inancımızın ve irademizin 
çerçevesi bu şekilde 
belirginleşmiştir. 29 Nisan 
sendromunu canlı tutup partimizden 
açıklama geleceğini söyleyen, 
ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve 

ahlak fukaraları bir kez daha duvara 
toslamışlardır. Bunlar izansız, 
insafsız, iradesiz, ikircikli ve 
ikiyüzlüdür. Karar ve kanaatimiz 
odur ki, Cumhur İttifakı'na özenle ve 
önemle sahip çıkılmalıdır. Cumhur 
İttifakı sadece MHP ve AK Parti'nin 
ortaklığı değil, Türk milletinin takdiri, 
tercihi, tebriki, ümit ve ufuk 
bayrağıdır. Bu ittifakın mimarı 
esasen 82 milyon Türk vatandaşıdır. 
Cumhur İttifakı da Türkiye'dir."dedi. 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, MHP İzmir Milletvekili ve 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. 
Hasan Kalyoncu ve İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk'e 
çalışmalarında başarılar diledi. MHP 
İzmir Milletvekili ve TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu, Eski siyasetçi ve Avukat 
Mustafa Kamburoğlu, Avukat İsmet 
Sağlam, Doç. Dr. İsmail Hakkı 
Kalyoncu, MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu güzel bir sohbet ortamı 
gerçekleştirdiler.

HELAL OLSUN ÇARŞIBAŞI
Bu yılda pas geçmeyerek insanları 

coşturmayı başardı…

Bir gün bile olsa Keşan, Balıkçılık ve 

Kültür Festivalini düzenledi…

Festivalin alanı dolup taştı. İnsanlar 

gönüllerince eğlendiler. İnsanlar bir gün 

bile olsa stres atma şansı yakaladı.

Vakfıkebir olarak festival yapamadık…

İnsanlar bekliyordu ama halen daha bir 

açıklama yapıldı. Birkaç ay önce festival 

hazırlıkları başladı diyerek bir haber 

yapmıştık. Ne festival var nede bir 

hazırlık…

Hazırlıklar başladı…

Hazırlıklar devam ediyor…

Ağustos ayıda böylelikle bitmiş oldu…

Festivalde suya düştü…

Çok fazla bir maliyet getirmeden bir 

festival düzenlenebilir. Çok üst seviye bir 

festival olmayabilir. Çarşıbaşı Ekin 

Uzunlar konseri ile bitirdi…

Bu sanatçının çok fazla bir maliyeti 

olmadığını düşünüyorum ve biliyorum…

Normalde Vakfıkebir'de Ağustos ayının 

ilk haftası Cuma, Cumartesi ve Pazar 

günü olarak düzenleniyordu. Üç gün 

boyunca devam ediyor ve bunun yanı 

sıra farklı farkı aktiviteler yapılıyordu…

Bir gün bile bu insanlara yetebilirdi…

Ama yapmadılar…

Bizim Vakfıkebir'de bir işe başlanır, 

devamı olmaz…

Mesela;

Vakfıkebir'in Fol Deresi üzerine yapılana 

bakın…

Vakfıkebir Plajına bakın…

Sadece iki tane küçücük bir örnek…

Yaz bitti plaj halen daha açılmadı. Bu 

gidişle de açılmayacak…

İnsanlar buraya yüzmek için gidiyor. 

Çekirdek yemek için gidiyor. Kapıları 

kırmak için gidiyor. Tuvalete tuvaletini 

yapmak için değil de kırmak için gidiyor.

Gidiyor, Gidiyor, Gidiyor…

Vakfıkebir'de altgeçitlerimiz rezalet 

içinde, kokudan ve karanlıktan 

geçilmiyor…

Bu insanlar, otoyollardan nasıl geçiş 

yapacaklar. Yoldan karşıdan karşıya 

geçseler risk, altgeçitlerden geçseler o 

da risk. Bu insanlar nereden 

geçebilecek…

Bu insanlar hiçbir yeri kullanmayacak…

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

Bir Kurban Bayramı daha geride kaldı…

Dört gün sürdü ama ramazan bayramı 

kadar yoğunluk olmadı. Bu yıl kurban 

bayramı için memleketine gelmek isteyen 

misafirler gelemedi. Hem tatil süresi az 

hemde parasal durum kritik…

Vakfıkebir'de bayramlaşma yine 

Uygulama Otelinde yapıldı. Müdürümüz 

ve personelimiz eksiksiz olarak çalıştılar. 

Hiçbir eksik yoktu. Her yıl düzenli olarak 

Uygulama Otelini kullanılıyor…

Bu yıl Vakfıkebir'deki protokol 

bayramlaşma töreninde, yıllardır 

olmayan oldu…

Vakfıkebir'imize yeni atanan, Hakim İrem 

Durukan ve Savcı Elif Semizoğlu, 

bayramlaşmaya törenine katıldı…

Özlenen tablo Vakfıkebir'de 

gerçekleşmeye başladı…

Ne güzeldir ki, Vakfıkebir'de birlik-

beraberlik…  

 “CUMHUR İTTİFAKI, ÇÜRÜK VE KİRALIK
AYDINLARIN TELKiNLERiYLE VAR OLMAMIŞTIR”
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rnek Fındık Bahçesinde yapılan Öetkinliğe; Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Tarım İl 
Müdürü Cahit Gülbay, Vakfıkebir Tarım 
İlçe Müdürü Remziye Kuleyin, Ortahisar 
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, Akçaabat Ziraat Oda 
Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, 
Beşikdüzü Ziraat Odası Başkanı İlyas 
Al, Şalpazarı Ziraat Oda Başkanı Ali 
Bayraktar ve ilgili kuruluşlar katıldı. 
Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mutafa 
Bekar hasat şenliği ile ilgili yaptığı 
açıklamada, “ Hayırlı olsun. Bir kez 
daha yerinde gördük ki bilinçli, modern 
tarım ilke ve usullerine göre yapılan 
çalışmalar sonucunda, 800 m2 yani bir 
dönüme yakın yerde geçen sene 150 
KG kuru fındık elde edildi. Bu sene 200 
KG kuru fındık bekleniyor. Fındık 
sağlam randımanı yüksek ve kaliteli 
fındık olduğunu yerinde müşahede ettik. 
Fındıkta örnek bahçelerimizi, Tarım İl, 
ilçe müdürlüklerimizle birlikte 
yaygınlaştıracağız.” dedi. 
“BAHÇELERİMİZE ÖNEM VERELİM”
 Başkan Bekar açıklamasında şu 

ifadeleri kullandı; “Ziraat Odaları olarak 
bu örnek bahçelerimizin bakım, her 
türlü ilaç ve gübrelenmeleri için madde 
katkılarımızı esirgemeyeceğiz. Ayrıca 
bu konuda fındık üreticilerimizi bilinç-
lendirmek, bilgilendirmek ve yetiştirmek 
içinde tüm çabalarımızla onlara yardım-
cı olacağız. Üreticilerimizin, bakarsan 
bağ bakmazsan dağ olur anlayışı ile 
fındık bahçelerine girmelerini, devletin 
verdiği alan bazlı desteklerde bahçe-
lerinde çalışma yapmaları için çağrıda 
bulunuyoruz. Ziraat Odaları olarak, biz-
de siz üreticilerimiz adına, bu çalışmala-
rınız karşılığında devletten daha fazla 
destek isteyelim. Hem üretici olarak siz-
ler daha çok kazanın, hem de devleti-
miz daha çok döviz kazansın. Hepimiz 
kazanalım. Devletimiz kazansın. Bu 
seneki fındık hasatı tüm fındık 
üreticilerimize hayırlı olsun dedi.”

ÇiFTÇiMiZiN HERZAMAN YANINDAYIZ 
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Törende Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 

Balta, Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Mümin Nuhoğlu, 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanvekili, MHP İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta birer konuşma yaparak 
birlik ve beraberlik mesajları 
verdiler.
“CUMHUR İTTİFAKI'NA 
ÖZENLE VE ÖNEMLE SAHİP 
ÇIKILMALIDIR”
TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu 
Başkanvekili ve MHP İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu yaptığı selamlama 
konuşmasında;  Siz değerli 
hemşehrilerimle birlikte 
olmaktan son derece mutluyum 
ve hepinizin bayramını en kalbi 

duygularımla selamlıyorum 
diyerek sözlerine başladı. 
Kalyoncu, MHP'nin temel tercihi 
Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve 
yaşatılması doğrultusundadır. 
Cumhur İttifakı manşetlerle 
kurulmamıştır. Cumhur İttifakı, 
çürük ve kiralık aydınların 
telkinleriyle var olmamıştır. 
Cumhur İttifakı, Türkiye 
karşıtlarının tesiriyle de hayat 
bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi 
yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı'da 
yükselen, 16 Nisan halk 
oylamasında hedefleri çizilen, 
24 Haziran seçimlerinde 
birlikteliğini perçinleyen, 31 
Mart seçimlerinden de 
güçlenerek çıkan Cumhur 
İttifakı, Türkiye'yi geleceğe 
taşımalıdır. Bizim temel 
tercihimiz, milli ve stratejik 
hedefimiz budur. Başka ittifak 
arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç 
yoktur. Kaldı ki buna gerek de 
olmayacaktır. Türk milletinin 
tamamını kucaklamak ikamesi 

ve ihmali olmayan haslet ve 
amacımızdır. Bize göre herkes 
eşittir, Türkiye'dir. Coğrafi ve 
bölgesel düzeyde ittifak 
arayışlarının sonu bize göre 
mahsurlu, tehlikelerle doludur. 
Cumhur İttifakı, ülkemizi ve 
milletimizi muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarmaya ve 
muvaffakiyetle pekişmiş bir 
istikbale milli şuur ve kaynaşma 
kültürüyle taşımaya hem 
namzet hem de buna hazırdır. 
Dürüst, düzgün ve mert bir milli 
ittifakın önünde hiçbir mihrak 
duramayacaktır. Karar ve kana-
atimiz odur ki, Cumhur İttifa-
kı'na özenle ve önemle sahip 
çıkılmalıdır. Cumhur İttifakı 
sadece MHP ve AK Parti'nin 
ortaklığı değil, Türk milletinin 
takdiri, tercihi, tebriki, ümit ve 
ufuk bayrağıdır. Bu ittifakın 
mimarı esasen 82 milyon Türk 
vatandaşıdır. Cumhur İttifakı da 

Türkiye'dir dedi."
“BU BAYRAMDA ÇİFTE 
MUTLULUK YAŞIYORUZ”
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta ise 
yaptığı konuşmada; Bu gün 
burada siz değerli 
hemşehrilerimizle birlikte 
olmaktan son derece 
mutluyum. Balta, “Bu bayramda 
çifte mutluluk yaşıyoruz. Bu 
sene 2. Mutluluğu bir arada 
yaşamanın heyecanı içindeyiz. 
Bölgemizin en büyük tarım 
ürünü olan fındık bölgemide 
yaşayan insanlarımız için çok 
önemliydi. Giresun, Ordu, 
Samsun, Zonguldak, Düzce 
milletvekilleriyle beraber 
yaptığımız değerlendirmede 
dedik ki bölgenin milli ürünü 
olan fındık için erken fiyat 
açıklayarak değerlendirmek 
lazım. 2 ay milletvekilleri ile 

beraber yaptığımız çalışmalar 
neticesinde aldığımız netice 
şuydu: Fındık başlamadan 
fiyatın açıklanması. Milli ürüne 
yakışır fiyat açıklanması. 
TMO'nun devreye girmesi. Alan 
bazlı desteklemenin devam 
etmesi. Cumhurbaşkanımız ve 
Tarım Bakanımızla konuştuk. 
Bu sene fındık milli ürüne 
yakışır şekilde açıklandı. TMO 
devreye girecek. Alan bazlı 
destekleme devam edecek. 
Bizler Türkiye Cumhuriyeti 
coğrafyasında yaşayan bütün 

insanlara hizmet etmek 
zorundayız. Bu anlayışla 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.” Bayramların birlik ve 
beraberlik olduğunu belirterek, 
“Allah birliğimizi, beraberliğimizi 
bozmasın. Bu birlik ve 
beraberlik için sınırlarımızda 
ülkemizin her köşesinde 
ülkemizin güvenliği için çalışan 
mücadele eden güvenlik 
güçlerimize, yine hastanelerde 
nöbet tutan sağlık 
görevlilerimize bütün kamu 
görevlilerimize teşekkür 
ediyoruz. Onlar bizim burada 
huzur içinde bayramlaşmamız 
için gayret ediyorlar, 
çalışıyorlar, nöbet tutuyorlar. 
Birlik ve beraberliğimizi daim 
etmek kucaklaşmak hepimiz 
için çok önemli. Bu bayramları 
bunun için fırsat olarak 
görmemiz lazım. Tüm 
dargınlıklarımızı unutup tüm 
milletimizle birlikte bayramın 
idrakini bayramın o güzel 
duygularını yaşamamız lazım 
dedi.” Tören toplu fotoğraf 
çekiminin ardından sona erdi.

VAKFIKEBİR’DE BAYRAMLAŞMA YOĞUN BİR KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ 
Vakfıkebir İlçesinde Kurban Bayramı Bayramlaşma töreni TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, ilçenin yetiştirdiği değerli bürokratlar, siyasi parti ilçe başkanları, 
belediye meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Vakfıkebir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapıldı. 

“BU BAYRAMDA 
ÇİFTE MUTLULUK

 YAŞIYORUZ”

Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensup-

larının her yıl geleneksel hale 
getirdikleri pilav günü etkinliğini 
bu yıl Altınköşk Düğün 
Salonunda yapıldı. Buluşmaya 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet 
Balta, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta,  Sayıştay Üyesi İdris 
Bulut, Antalya İller Bankası 
Genel Müdürü Fuat Koçal, 
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Hayrettin Öztürk, Bolu 
Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü 
Zeki Yavuzyılmaz, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 

Uzun ile Vakfıkebir İmam Hatip 
Lisesi Mezunları ve Mensupları 
katıldılar. Pilav günü programı 
İmam Hatip Ali Derman'ın 
okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı. Açılış konuşmasını 
Dernek Başkanı İmam Hatip Ali 
Uçar yaptı. 
“OKULUMUZA HİZMET 
ETMEK VE KATKI SAĞLA-
MAK BİZİM İÇİN ŞEREFTİR”
İmam Hatip Lisesi Mezunları ve 
Mensupları Derneği Başkanı Ali 
Uçar ise "Allah´a şükürler olsun 
imam hatip liseleri önündeki 
engeller ve geleceğe dair 
sıkıntılar kaldırılmış durumda. 
Artık şimdi geçmişte olduğu gibi 
kalite zamanı. 44. Yılını geride 
bıraktığımız okulumuza hizmet 
etmek ve katkı sağlamak bizim 
için şereftir. Bu kutlu şerefe 

layık olmak için gayret 
içerisindeyiz. İnsanlığın 
medeniyet krizi yaşadığı bir 
dönemdeyiz. Başta ülkemiz 
olmak üzere İslam dünyasında 
önemli dönüm noktaları 

yaşamaktayız. Batı medeniyeti 
insanlığımıza dair önemli 
kayıplara sebebiyet vermiştir. 
Biz öğretmenlerimizden 
aldığımız eğitim, 
büyüklerimizden aldığımız dua 

ile bu güne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da hizmet 
aşkıyla çalışmaya devam 
edeceğiz ki geleceğimizi 
teminat altına alalım. Vakfıkebir 
İmam Hatip Lisesi 1975 den 
günümüze kurum kültürü 
gelişmiş, ilçede lider, ulusalda 
model olmayı tarihinde 
başarmış bir okuldur. Bu 
bağlamda İmam Hatiplerimiz 
ülkemizin değişim ve 
dönüşümünde çok önemli rol 
oynamıştır. İnşallah bundan 
sonrada devam edecektir" 
dedi. Programda okulda görev 
süresi sona eren okul müdürü 
Sezgin özdin'e görev süresi 
içinde yaptığı çalışmalardan 
dolayı Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen 
tarafından plaket verildi. 

Programda sırsıyla Okulun yeni 
Müdürü Hayrettin Deniz, Eski 
Müdür Sezgin Özdin, Antalya 
İller Bankası Genel Müdürü 
Fuat Koçal, 19 Mayıs 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Hayrettin Öztürk, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Ak Parti Trabzon 
Milletvekili ve Çevre Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta ve 
Efsane Müdür Ali 
Ramazanoğulları selamlama 
konuşmaları yaptılar.  Bu yılki 
Pilav gününün sponsorluğunu 
Antalya Bölgesi İller Bankası 
Genel Müdürü Fuat Koçal 
yaptı. Gelecek yılın sponsor-
luğunu ise Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen üstlen-
di. Programda katılımcılara etli 
pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

15. GELENEKSEL PİLAV GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER
Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi´nin mezun ve mensupları, 15. pilav gününde bir araya gelerek hasret giderdiler. 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün Salonu´nda düzenlenen buluşma günü Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.

Ali Derman
(İmam Hatip)

Ali Ramazanoğulları
(Efsane Müdür)

Ali Uçar
(Dernek Başkanı) Fuat Koçal Hayrettin Deniz Hayrettin Öztürk

Hilmi Türkmen
(Üsküdar Belediye Başkanı)

Muhammet Balta
(Trabzon Milletvekili) Sezgin Özdin

15. pilav gününde
bir araya gelerek 
hasret giderdiler. 
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T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İHALE İLANI

TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR 
İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı 
ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2019/385208
1-İdarenin
a) Adresi   : İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı 
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124954040 - 2124700316
c) Elektronik Posta Adresi : mlsungur@toki.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 32.721,71 m² Alanda Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve 
Rekreasyon Alanları İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatıları Yapımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Trabzon
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman 
Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati   : 10.09.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 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. 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 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.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki 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 % 
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları 
tebliği" nde yer alan A/XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; 
tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri 
benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü, Mimarlık bölümü veya Peyzaj Mimarlığı bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. Puanlama “Fiyat 
Puanı” (FP) ile “Teknik Değer Nitelik Puanı” (TDNP) olmak üzere iki kısımda yapılacak olup “Toplam 
Puan” (TP) ikisinin toplamıdır.
Fiyat Puanı (FP) (90 PUAN)
Fiyat puanlaması 90 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif 
edilen en düşük teklif sahibi istekli 90 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; 
FP=(Fmin/F)*90 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya 
yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler arasındaki en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatıifade eder. 
Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (10 PUAN) 
*İstekliler, İdari Şartname' de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” kapsamında 
sundukları iş deneyim belgesi dışında 1 (Bir) adet Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği AXVIII 
grubunda yer alan  “5. Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri veya 6. Peyzaj Sahaları 
Tanzim İşleri” ne ait herhangi bir iş deneyim belgesi sunacaklardır. 
*Bu madde kapsamında sunulan belge yeterlik için zorunlu belge olmayıp sadece fiyat dışı unsur puanı 
hesaplanması için kullanılacaktır. 

*İdari Şartname' de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” kapsamında sunulan iş 
deneyim belgesi teknik değer nitelik puanlama hesaplarında kullanılmayacaktır. 
*Sunulan iş deneyim belgesinin geçerliliği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim 
belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde tespit edilecektir. Geçerliliği tespit 
edilen belgenin, uygulanan yapı tekniği kısmında belirtilen alanın 30.000 m² ve üzerinde olması 
durumunda istekli tam puan (10 puan) alacak, altında olması durumunda ise puanı doğrusal orantı 
yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. 
*Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacakları “Yüklenici-İş Bitirme”, “Alt 
Yüklenici-İş Bitirme” ve “Yüklenici-İş Durum” belgeleri dikkate alınacaktır. 
*İstekliler teknik değer nitelik puanı hesaplanmasında değerlendirme yapılabilmesi için “5. Spor ve 
Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri veya 6. Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri” nin alanları (m2)  
gösteren bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır.
Örnek:

İş ortaklığı: 
*İş ortaklığında her ortağın puanı ayrı ayrı hesaplanacak, ortakların puanlarının ortaklık oranları ile 
çarpılıp toplanması suretiyle de iş ortaklığının puanı hesaplanacaktır.
*İş Ortaklığı Puanı = ∑(Firma puanı)*(ortaklık oranı) 
*İş ortaklığında her bir ortağın değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacağı için; her ortak İdari Şartname' de 
belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” haricinde en fazla bir (1) adet iş deneyim 
belgesi sunabilecektir. Örneğin 3 ortaklı bir iş ortaklığında her ortak birer adet olmak üzere toplam 3 
adet İdari Şartname' de belirtilen ”Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” haricinde iş deneyim 
belgesi sunulabilecektir.
*İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda, 
tamamladıkları alanlar o iş ortaklığındaki oranında dikkate alınacaktır.
Örnek:

Ancak, iş Ortaklığınca alınan yapımı tamamlanmış “5. Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim 
İşleri veya 6. Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri” ne ait herhangi bir iş deneyim belgesi sahibi firmalar ihaleye 
sundukları iş deneyim belgesinde belirtilen hisseleri oranında ihaleye katılmaları durumunda iş 
ortaklığının oranlarına bakılmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.
Örnek1:

Örnek2:

Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya 
yuvarlanacaktır. İş ortaklığında önce ortakların puanı sonrada iş ortaklığının puanı en yakın iki ondalık 
basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman 
Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak Altyapı İşlerine ait ihalelerinde (N) sınır değer 
katsayısı; 1,00 olarak belirlendiği 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

İstekli Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Puanı

10A isteklisi

1.belge İş bitirme 55.000 m²

Puanlama : 55.000 m² >30.000 m²
►Tam puan = 10

1.belge İş bitirme 18.000 m²

Puanlama: 10*18.000 m² /30.000 m² =6,00
►Puan = 6,00 

B isteklisi 6,00

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İstekli Belge Türü
Uygulanana 
Yapı Tekniği

Ort.
Oranı

10

A&B&C

İş 

Ortaklığı

A
firması

İş bitirme 52.000 m²

Ortak

1.belge

Firma
Puanı

Puanlama : 52.000 m² >30.000 m²
►Tam puan = 10

60%

9,00

5,00

B
firması

C
firması

İş bitirme

İş bitirme

27.000 m²

15.000 m²

1.belge

1.belge

Puanlama: 10*27.000 m²/30.000 m²
►Puan = 9,00

Puanlama : 10*15.000 m²/30.000 m² 
►Puan = 5,00

30%

10%

9,20 100%
İş Ortaklığı Puanı:
∑(Firma puanı)*(ortaklık oranı) =10*%60+9,00*%30+5,00*%10 = 9,20

İstekli Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Puanı

10,00

A isteklisi
(%60)

1.belge İş bitirme 45.000 m²

Puanlama : 45.000 m² >30.000 m²
►Tam puan = 10

Sunulan İş Deneyim Belgesi: A & B İş Ortaklığı
( A Firması: %60  -  B Firması: %40 )

B isteklisi
(%40)

İstekli Belge Türü Uygulanana Yapı Tekniği Puanı

9,00

A isteklisi
(%60) 

1.belge İş bitirme 27.000 m²

Puanlama : 10*27.000 m²/30.000 m²
►Puan = 9,00 

Sunulan İş Deneyim Belgesi: A & B İş Ortaklığı
( A Firması: %60  -  B Firması: %40 )

B isteklisi
(%40)

Basın ILN1037936
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - HABER

Osman KOYUNCU

Allah sonsuz bir nur, Rahman ise O 

sonsuz Nurun maddi ve manevi 

âlemde yaratılış noktasındaki 

tezahüredir,  bu birlik Vahdaniyet olarak 

adlandırılır. Yani güneş Vahdaniyetse cam 

zerresindeki yansıması Ehadiyet denir. 

Çünkü güneşteki ısı, ışık ve renk gibi 

özellikler cam zerresindeki yansımasında 

çok küçük çapta vardır. Şeriat, Allah'ın 

Peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla 

kulları ile konuşmasıdır. Zaman ve zemine 

göre insanlık ve ilmin gelişmesine göre 

Allah'ta kabiliyetlere göre kitaplar ve 

peygamberler yani şeriatlar göndermiştir. 

   Tarikatlarda Kuran'dan ve sünnetten 

alınmadır fakat şeriat ile tarikat 

arasındaki fark şöyledir. Güneşin ısı ve 

ışığından istifade etmek isteyen birisi, ya 

doğrudan güneşe karşı durup vücudunu 

döndürüp ondan istifade eder veya birisi 

güneşe karşı bir ayna tutar, o da o 

yansıyan ışıktan faydalanır. İşte tarikatla 

şeriat arasındaki fark, güneş ile aynadaki 

yansımasındaki fark gibidir. Tarikatın en 

yüksek mertebeleri, şeriatın küçük cüzleri 

hükmüne geçer. Demek ki şeriat çok 

kapsamlıdır ve doğrudan Allah'ın 

kelamıdır. Şeriat bir ağaç ise tarikat bu 

ağacın küçük bir dalı hükmünedir. 

Tarikatsız cennete giden çoktur fakat 

şeriatsız giden yoktur. Eğer ehli ilim 

doğrudan güneşten istifade edebiliyorsa 

aynalara ihtiyaç duymaz. Eğer ilmi yoksa 

ona verilen kabiliyetlerin inkişafı ile yine 

güneşten doğrudan istifade edebilir. Bu da 

mümkün değilse elbette aynalarla ihtiyaç 

duyar.

H.Z. İsa'nın as tebliğ ettiği emirlere 

İsevilik, papazların yorumlarına ise 

Hıristiyanlıktır. Bugün insanlar 

nazarında en revaçta olan şey hayat, 

şeriat ve imandır. İslam'ın dışındakilerin 

esas maksatları hayattır.Dünyevileşen 

Müslümanların nazarında dahi esas olan 

hayattır. Dünyevileşmeye biraz uzak avam 

tabakası ise esas maksatları şeriattır 

fakat çoğunluğun anladığı şeriat, tam 

gölgesiz Allah'ın indirdiği şeriat değil de 

fıkıh âlimlerinin yorumlarıdır. Papazların 

yorumlarına Hıristiyanlık dendiği gibi 

Müslüman âlimlerin yorumlarına şeriat 

diyen bu tabaka, Vahdaniyetteki tevhit 

tecellisinin gerçek imanın inkişafının 

şeriat olduğunu göremiyorlar. Bunun için 

büyük müceddit ve müçtehitler genelde 

fıkıh üzerine kitaplar değil de,  gerçek 

şeriat olan imanın inkişafı üzerine 

kitaplar yazdılar.  Eğer Hristiyanlar, 

gerçek İseviliği ve Müslümanlarda gerçek 

şeriat olan imanın derin esaslarını alsalar 

insanlığın şekli değirdi. 

   İnsanın iç dünyasındaki his ve 

duyguların tabakaları farklı olduğu gibi, 

şeriatında tabakaları birbirinden 

farklıdır.  İnsandaki ilmin ve 

kabiliyetlerin büyüklüğüne göre 

yansımaları olur. Yani su damlası da 

güneşe ayna olur büyük okyanusta. 

Şeriatın insan tabakalarına göre 

yansıması birbirinden farklıdır.  Avam 

yani halk tabakası arasındaki zahiri 

şeriatı yani şekil ve bazı fıkıh kurallarını 

ve havas yani yüksek 

tabakadakiâlimlerinkabiliyetlerinden 

yansıyanı şeriatın (o makamdaki) 

mertebesine tam hakikat ve şeriat namını 

vermek büyük yanlıştır.  Gerçek şeriat 

Allah'ın kelamıdır. İnsanların 

kabiliyetlerinden yansıyan nasıl gerçek 

şeriat olabilir.

İNSAN NEVİ VE ŞERİATLAR

OSB'NiN YENi YOLUNUN
iHALESi YAPILDI
V

akfıkebir OSB'ye ulaşımı 
sağlayacak olan 4,5 
kilometre uzunluğundaki 

yeni bağlantı yolu Belediyemiz 
tarafından hazırlanan imar 
planlarına; 25 metre 
genişliğinde çift gidiş, çift geliş 
olarak işlenmiş, geçtiğimiz 
Aralık ayında da karayolları 
ağına alınmıştı. Vakfıkebir 
Organize Sanayi İl Yolu; toprak 
işleri, sanat yapıları ve üstyapı 
(BSK) işlerinin yapılması işine 
ait ihale 08.08.2019 tarihinde 
Karayolları 10. Bölge 
Müdürlüğünde yapıldı. 
Sözleşmenin imzalanmasının 
ardından 10 gün içerisinde yer 
teslimi yapılarak ve çalışmalar 
en geç 850 gün içerisinde 
tamamlanacak. Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 

Muhammet Balta, “Böyle 
önemli bir yatırımın ilçemize 
gelmesini sağlayan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Mehmet Cahit Turhan'a ve 

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

VAKFIKEBiRLi HEMŞEHRiMiZ 
SAVCI OLARAK GÖREVE BAŞLADI

V
akfıkebir ilçesinin 
yetiştirdiği önemli 
bürokrat zincirine bir 

yenisi daha eklenerek görevine 
başladı.  Vakfıkebir ilçesinde 
doğup büyüyen ve eğitim 
hayatını bu ilçede tamamlayan 
Esengül Karabulut Vakfıkebir 
ilçesinin yeni bir gururu oldu. 2 
bucuk yıl özel bir Hukuk 
bürosunda Avukatlık yaptıktan 
sonra girdiği Savcılık sınavını 

başarılı bir şekilde kazanan 
Esengül Karabulut'un ataması 
yapıldı. İlk görev yeri olan 
Çankırı İli Çerkeş İlçesinde 
Savcı olarak göreve başladı. 
Vakfıkebir İlçesinde yetişen 
büyüyen ve bu coğrafyanın 
havasını teneffüs eden Savcı 
Esengül Karabulut Vakfıkebir 
TİSKİ Müdürü İshak 
Karabulut'un kızıdır. İlçemizden 
yetişen önemli bürokrat, 

işadamı ve siyasetçiler gibi 
Savcı Esengül Karabulut 
hanımefendinin de başarılarla 
dolu bir yaşantısının olmasını 
umuyor yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. 
SAVCI ESENGÜL 
KARABULUT KİMDİR?
Trabzon İli Vakfıkebir İlçesinde 
1992 yılında dünyaya geldi. 
İlkokul ve Ortaokulu Kemaliye 
ilk ve Ortaokulunda okudu. 
Liseyi Vakfıkebir Anadolu 
Lisesinde tamamladı. 
Üniversite sınavında KTÜ 
Hukuk Fakültesini kazanarak 
buradan 2014 yılında mezun 
oldu. 2 bucuk yıl Trabzon ilinde 
özel bir hukuk bürosunda 
avukatlık yaptı. Girdiği Savcılık 
sınavında başarılı bir sonuç 
alarak 19 Haziran 2019 
tarihinde ilk görev yerine 
ataması yapıldı. Ataması 
yapılan Savcı Esengül 
Karabulut ilk görev yeri olan 
Çankırı İli Çerkeş İlçesindeki 
görevine başladı.  

B
aşkan mesajında şunları 
söyledi; “Yardımlaşma 
ve dayanışma 

duygularının zirveye ulaştığı, 
dargınların barıştığı, birlik ve 
beraberliğimizin pekiştiği 
mübarek Kurban Bayramı'na 
ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bayramlar; 
paylaşmaya, yardımlaşmaya, 
bir araya gelmeye imkan verir. 
Bayramların getirdiği kardeşlik, 
barış ve huzur ortamının 
değerini kavrayarak, 
hayatımıza hoşgörüyü egemen 

kılalım. Kırgınlıkları, 
küskünlükleri ve dargınlıkları 
bir kenara bırakıp, gönül 
kapılarımızı ardına kadar açık 
tutalım. Kurban kaynaştırır, 
kurban paylaştırır, kurban 
zenginle fakiri kucaklaştırır. 
Kurban birliktir, beraberliktir, bir 
araya gelmektir. Böyle anlamlı 
günlerde, yanı başımızdan 
başlayarak, bu bayram iklimini 
elimizin uzandığı her yere 
taşıyalım. Sevinçlerimizi, acıla-
rımızı, sıkıntılarımızı paylaşa-
lım. Aile büyüklerimizle, 

akrabalarımızla ve sevdikle-
rimizle bir araya gelerek gönül 
bağlarımızın güçlendirelim. 
Yetimleri, yaşlıları, şehit aile-
lerini ve komşularımızı unut-
mayalım. Yapacağımız ziya-
retlerle büyüklerimizin gönül-
lerini alalım, yüreklerinden 
kopup gelen dualarına mazhar 
olalım. Bu duygularla tüm hem-
şehlerimin Kurban Bayramını 
kutluyor, bayramın Türk ve 
İslam Alemine kardeşlik, huzur 
ve hoşgörü getirmesini Cenab-ı 
Allah'tan niyaz ediyorum.”

HAYATIMIZA 
HOŞGÖRÜYÜ EGEMEN KILALIM
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
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HASANDÜZÜ YAYLASI'NDA,

YAZ KUR'AN KURSU SONU PROGRAMI

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Hasandüzü Yayla 

Camii'nde açılan 2019 yılı Yaz 
Kur'an Kursunun sona ermesi 
dolayısıyla "Kurs Sonu 
Programı" düzenlendi. İmam 
Hatip Mithat Güdü'nün görev 
yaptığı Hasandüzü Yayla 
Camii'ndeki Yaz Kur'an 
Kursuna katılan öğrencilerin 
hazırlayıp sunduğu programın 

sunuculuğunu öğrencilerden 
Gamze Nur Habipoğlu yaptı. 
Öğrencilerden Ömer Faruk 
Çavdaroğlu'nun okuduğu aşr-i 
şerif ile başlayan program, Yaz 
Kur'an Kursuna katılan 
öğrencilerin her birinin Kur'an-ı 
Kerim tilâvetiyle devam etti. 
Salât-ü selâm ve tekbirler 
eşliğinde, namazda okunan 
duâlar ve kısa sûreler ile 
bunların meâl ve anlamlarını 
da ezbere okuyan öğrenciler 
daha sonra kurs süresince 
ezberlemiş oldukları toplam 40 
hadis-i şerifin sunumu ile koro 
halinde ilâhiler seslendirdiler. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
İmam Hatip Muammer Olgun 
ve Davut Ertürk ile birlikte 
öğrenci velileriyle vatandaşların 
katıldığı programda kısa bir 
teşekkür konuşması yapan 
İmam Hatip Mithat Güdü, başta 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
olmak üzere etkinliğe iştirak 
eden herkese teşekkür etti. 
Başarılı sunumlarından dolayı 
öğrencilerini de tebrik eden 
Mithat Güdü, velilere de 
çocuklarını kursa gönderdikleri 
ve derslere devamını 
sağladıkları için ayrıca teşekkür 
etti. Kurstaki eğitim-öğretimle 
ilgili bilgiler de paylaşan İmam 
Hatip Güdü konuşmasında; 
"Çocuklarımız, kurs süresince 
başta kitabımız Kur'an-ı 
Kerim'in doğru ve düzgün 
okunuşu ile bazı âyet, sûre ve 
duâların meâl ve açıklamalarını 
öğrenme imkanı buldular. 
Namazda okunan duâları ve 
kısa sûreleri ezberlediler. Cami, 
cemaat âdâbı, abdest ve 
namaz konuları başta olmak 
üzere diğer ibadetlerimiz, 
sosyal ve beşeri ilişkiler 
konusunda dinimizin emir ve 
tavsiyeleri ile ibadet, îtikat, 
siyer ve ahlak konularında yeni 
bilgiler edindiler. Bizler, hayat 
boyu kendilerine lazım olacak 
dînî bilgileri, büyük bir özveri, 
sabır ve hoşgörü ile onlara 
vermeye çalıştık. Biz 
öğrencilerimizi çok sevdik, 
onların da bizi sevdiklerini 
biliyoruz. Bu kurslarda 
çocuklarımız yorulmuyor, 
aksine dinleniyor. Yeter ki bizler 
ve sizler bu kursları, camileri ve 
cami görevlilerini onlara 
sevdirebilelim." şeklinde 
konuştu. İmam Hatip Mithat 
Güdü, kurs süresince her gün 
çocuklara yapılan ikramlar ile 
yine çocuklar için düzenlenen 
piknik etkinliğine maddi-manevi 
katkıda bulunan herkese ve 
program sonrası misafirlere 
ikram edilmek üzere yemek 

gönderen Sekmenli Mahallesi 
Muhtar Davut Sağlam'a ve 
emeği geçenlere teşekkür etti.
MÜFTÜ KÖKSAL: 
ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK 
EDİYORUM
Yoğun programına rağmen 
etkinliğe iştirak eden İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal 
yaptığı konuşmasında ise; 
"Evvelâ, çocuklarımızın her 

birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
Onları yetiştiren hocamızı ve 
siz kıymetli velilerimizi tebrik 
ediyorum. Çocuklarımız, icrâ 
ettikleri bu programla aslında 
söylenebilecek bir çok şeyi de 
söylemiş oldular. Onlar, kurs 
süresince edindikleri bilgileri 
burada paylaşarak Yaz Kur'an 
Kurslarının önemini ve bu 
kurslarda elde edilen faydayı 
da bir anlamda ifade etmiş 
oldular. "Sizin en hayırlınız 
Kur'an-ı öğrenen ve 
öğreteninizdir" buyuruyor Allah 
Resûlü (s.a.s). Kur'an-ı 
öğrenmek ve öğretmek, 
yalnızca lafzını (okunuşunu) 
öğrenmek değildir. O'nu 
öğrenmek, mana ve hikmetini 
de öğrenmemizi gerekli kılar. 
Bizim, Kur'an'a karşı üç temel 
sorumluluğumuz var; O'nu 
öğrenmek, okumak ve 
hayatımıza tatbik etmek. 
Çocuklarımız 
Kur'an-ı 
öğrendiler, 
okudular. 
Bundan 
sonrası için 
onlardan 
isteğimiz, 
okumalarını 
geliştirmeleri, 
burada 
öğrendiklerini 
unutmamaları 
ve en önemlisi 
hayatlarında yaşamalarıdır. Siz 
velilerimizden isteğimiz de, 
çocuklarınızı ve torunlarınızı 
her yıl mutlaka bu kurslara 
gönderelim. İnsanın görevi 
Allah'a kulluk yapmaktır. 
Kulluğu nasıl yapacağımızı 
burada öğreniyoruz. 
Çocuklarımız burada 
öğrendikleri ile yetinmemeli; 
hem katlatarak hayat boyu 
öğrenmeye devam etmeliler, 
hem de uygulamalılar. 
Sözgelimi; beş vakit namaz 
kılmayı öğrendiniz, şimdi ihmal 
etmeden kılacaksınız ki 
öğrendiklerinizin size bir 

faydası olsun. Duâ etmesini 
öğrendiniz; Allah'a duâ 
edeceksiniz ve duâ ettiğiniz 
gibi yaşayacaksınız ki o duânın 
size faydası olsun." dedi.
ÇOCUKLARIMIZI SALİH 
EVLATLAR OLARAK 
YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ
Konuşmasında, hayırlı ve sâlih 
evlatlar yetiştiren anne-
babaların öldükten sonra da 
amel defterlerinin açık 
kalacağını ve sevap yazılmaya 
devam edileceğini belirten 
Müftü Hüseyin Köksal; 
"Peygamberimiz (s.a.s)'in 
buyurduğu üzere; insan öldüğü 
zaman amel defteri kapanır. 
Ancak üç sınıf insanın, 
öldükten sonra da amel 
defterine sevap yazılmaya 
devam edilir. Bu üç sınıf insan; 
sadaka-i câriye sahipleri, 
kendisinden istifade edilen bir 
ilim bırakan ve kendisine hayır 
duâ eden sâlih bir evlat 
yetiştiren kimselerin 
ölümünden sonra da amel 
defterlerine sevap yazılmaya 
devam edilir. Biz hepimiz 
çocuklarımızı sâlih evlat olarak 
yetiştirmek zorundayız ki 
öldükten sonra da günah 
yazılmadan sevap kazanmaya 
devam edelim. Yaz Kur'an 
kurslarımız camilerin içinde 
olsun istiyoruz. Çünkü 
çocuklarımız camide namaz 
kılmayı öğrenecek, caminin 
manevi havasını teneffüs 
edecek ve Allah'ın bir araya 
gelmemizi istediği camide 
toplanmayı öğrenecek. Bizim 
esas toplanma yerimiz camiler 
olsun." şeklinde konuştu. 
Programın gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese ve 
özellikle öğrencilere ve 

velilerine teşekkürlerini ifade 
eden İlçe Müftüsü Köksal, Yaz 
Kur'an Kursuna katılan toplam 
16 öğrenciye hediyelerini verdi. 
Daha sonra, öğrencilerden 
Kadriye Habipoğlu'nun yaptığı 
duânın ardından velileriyle 
birlikte hatıra fotoğrafı çektiren 
öğrencilere ve programa iştirak 
edenlere ikramda bulunuldu.  
Öğrencilerden Ali 
Habipoğlu'nun yaptığı yemek 
duâsı ve cemaatle kılınan öğle 
namazı ile program sona erdi. 
Öğleden sonra ise öğrenciler 
kendi aralarında eğlenip piknik 
yapmanın keyfini yaşadılar.

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 14 Ağustos 2001 
tarihinden günümüze AK 
Parti'nin azimle, hiç durmadan 
insan odaklı hizmetler verdiğini 
belirterek “Rabbim, daha nice 
yıllar AK Parti'mize aziz 
milletimizin hizmetkarı olmayı 
nasip etsin” dedi. 
“AK PARTİ MİLLETİN GÖN-
LÜNDE TAHT KURMUŞTUR” 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
AK Parti'nin 18. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle mesaj 
yayınladı. Muhammet Balta 
açıklamasına şu ifadelere yer 
verdi: “Milletimizden aldığımız 
büyük güç ile bu yola çıktık. 
Büyük reformlara imza atarak 
Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim 
ve değişime imza attık. Kurucu 
Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 
Türk siyasi tarihinde ülkemizi 
çağ atlatan projelere imza attık, 
atmaya da devam edeceğiz. 
2023 vizyonunu kendisine 
temel prensip alarak güçlü 
Türkiye yolunda hızla ve 
yerinde adımlar atan AK Parti 
hükümetleri birbiri ardına attığı 
ciddi adımlar ve yatırımlarla 
gelişmenin, büyümenin ve 
kalkınmanın bir ve beraber 

olma ruhu içinde ortaya 
konulduğunu, tüm dünyaya 
ispat etmiştir. AK Parti ülke 
sevdasını, vatan aşkını en üst 
düzeyde hissedenlerin partisi 
olarak kuruluştan bugüne 
kadar hizmet siyasetinin adresi 
ve uygulayıcısı olmuş ve bu 
sayede milletin gönlünde taht 
kurmuştur”
“AK KADROLARIMIZLA 
BİRLİKTE TÜRKİYE'YE 
ADETA ÇAĞ ATLAMIŞTIR”
Balta sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Sevdayla, tutkuyla, vatan 
aşkıyla 18 yıl önce çıktığımız 
zorlu ve meşakkatli bu yolda 
manevi desteğini her zaman 
yanımızda hissettiğimiz 
milletimizle durmadan yürüdük, 
yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Başı 
dik, alnı ak, yüreği demirden bir 
parça milletimizle adımlarımızı 
her zamankinden daha sağlam 
daha güçlü daha azimli bir 
şekilde atıyoruz. Partimiz, 
kuruluşundan geçen bu yıla 
dek, Türk siyasi tarihinde eşine 
az rastlanan bir başarıyla, her 
defasında daha da büyüyerek, 
çıtayı her defasında daha da 
yükseğe çıkartarak milletin sesi 
olmuş. Gazi Mustafa Kemal'in 
işaret ettiği muasır 
medeniyetlere ulaşma arzusu 
içinde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
açtığı yolda koyduğu 
hedeflerde AK kadrolarımızla 
birlikte Türkiye'ye adeta çağ 

atlatmıştır. Siyaset sahnesine 
çıktıktan sonra girdiği ilk 
seçimde tek başına iktidar olan 
AK Parti, sonrasında girdiği her 
seçimden de zaferle çıktı. Çok 
partili hayata geçildikten sonra 
en uzun süre tek başına 
iktidarda kalmayı başaran 
partimiz Türkiye'de siyasetin 
ana omurgasını değiştiren pek 
çok değişikliğe imza atmıştır. 
Hedef 2023 sloganıyla 
milletiyle el ele Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 100. yılına 
durmadan ilerlemektedir. 2051 
ve 2071 hedeflerimize de 
ulaşmak için büyük bir azim ve 
karlılıkla durmaksızın 
çalışacağız. Ülkemiz 
ekonomisiyle, teknolojisiyle, 
demokrasi anlayışıyla, özgürlük 
inancı ve ruhuyla dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri içinde yerini 
alacaktır. 'Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' 
düsturu ile ülkemizi çok daha 
güçlü ve sağlam yarınlara 
taşıyacağımızın altını çizmek 
istiyorum. Rabbim, daha nice 
yıllar AK Parti'mize aziz 
milletimizin hizmetkarı olmayı 
nasip etsin. 
“MİLLETİMİZİN HİZMETKARI 
OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”
AK Partili olmak büyük Türkiye 
sevdalısı olmaktır. Bu sevda ile 
milletimizin hizmetkarı olmayı 
sürdüreceğiz. Milletin 
bağrından çıkan AK Parti'nin, 
AK sevdamızın kuruluşunun 
18. yıl dönümünü en içten ve 
kalbi duygularımızla kutluyor, 
başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
bugüne kadar görev yapmış 
Başbakanlarımıza, bakanla-
rımıza ve milletvekillerimize, 
Trabzon il, ilçe, mahalle 
teşkilatlarımızda, seçim 
sandıklarımızda görev yapmış 
tüm dava arkadaşlarımıza, 
belediye başkanlarımıza ve 
meclis üyelerine ve Trabzonlu 
hemşerilerime sevgi saygı ve 
sonsuz teşekkürler ediyor, 
ebediyete intikal etmiş dava 
arkadaşlarımıza Allah'tan 
rahmet niyaz ediyorum."

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, MiLLETVEKiLi
MUHAMMET BALTA'DAN 18. YIL MESAJI!

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI

UZUN'DAN BAYRAM MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun, 
Kurban Bayramı dolayısıyla 
mesaj yayınladı.
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, Kurban  
Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajında Kuran'ı 
Kerim'den  şu ayete yer verdi: 
"  “Her ümmet için, Allah'ın 
kendilerine rızk olarak verdiği 
hayvanlar üzerine ismini 
ansınlar diye kurban kesmeyi 
meşru kıldık. İşte sizin ilahınız 
bir tek ilahtır. Şu halde yalnız 
ona teslim olun. Alçak 
gönüllüleri müjdele!” Kuran'ı 
Kerimde geçen bu ayetlerde 
ibadetlerimizden biri olan Kur-
ban kesimine Kurban Bayramı-
na ulaşmanın sevinicini hep 
birlikte yaşıyoruz. Bayramlar ki, 

insanların birbirleriyle olan 
dargınlıklarını unuttukları, 
barıştıkları, kardeşçe 
kucaklaştıkları, milli ve dini 
duyguların, inançların, örf ve 
adetlerin uygulanıp 
sergilendiği, bir toplumda millet 

olma bilincinin kuvvetlendiği 
önemli günlerdir. Bayramlar 
kardeşlik iklimini, dayanışma 
ruhunu, birlik ve 
beraberliğimizi tazeleme 
günüdür.Bu duygularla başta 
Vakfıkebirli hemşehrilerim 
olmak üzere Bu güzel 
günlerde aramızdaki sevgi ve 
muhabbetin daim olmasını, 
birlik ve beraberliğimizin 
hiçbir zaman bozulmamasını, 
merhamet duygularımızın her 
daim canlı olmasını, büyük-
lerimize saygı küçüklerimize 
şefkat duyan nesillerin 

yetişmesini Yüce Rabbimden 
temenni ederim. Kurban bay-
ramını tebrik eder, kendimize, 
Milletimize ve bütün İslam 
âlemine hayırlar getirmesini 
Yaradanımızdan niyaz ederim.

R
andevular internet üzerinden 
www.tmo.gov.tr adresinden 
alınabilecek. Eski yıl mahsul ürünler 

satın alınmayacak. Yüzde 50 sağlam iç 
fındık esasına göre yapılacak olan 
alımlarda;  Giresun Kalite Kabuk Fındıklar 
17 TL, Lavant Kaliteli Kabuklu Fındıklar 
16,5 TL, Sivri Kalite Fındıklar İse 15,5 TL 
fiyattan satın alınacak. Trabzon Arsin, 
Beşikdüzü ve Akçaabat ilçelerinde, Giresun 
Merkez, Tirebolu, Espiye ve Bulancak 
ilçelerinde alımlar 26 Ağustos'ta, Artvin 
Borçka'da 9 Eylül'de başlayacak.  Üreticiler 
(0312 416 34 10) Alo Ürün hattına her türlü 
talep ve düşüncelerini bildirebilecekler.

TMO FINDIK ALIMLARINA BAŞLIYOR
Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımları ile 
ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya 
göre TMO fındık alımları için randevuları 19 
Ağustos 2019 tarihinde almaya başlayacak.

Vakfıkebir Hasandüzü Yayla Camii'nde, İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın da 
katılımıyla "Yaz Kur'an Kursu Sonu Programı" düzenlendi.



Büyükliman
Postası 7 16.08.2019 HABER

Bayram dolayısıyla geldiği 
baba ocağı Vakfıkebir de 

ilçe teşkilatının düzenlediği 
bayramlaşma törenine katılan 
TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu 
Başkanvekili ve MHP İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu, parti teşkilatı 
mensuplarının ve 
hemşerilerinin bayramını 
kutlayarak gündeme dair 
konularda açıklamalarda 
bulundu. Bayramlaşma 
programına MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
Kadın Kolları Başkanı Emine 
Şaffak, Ocak Başkanı Mehmet 
Erkan, Belediye Meclis Üyeleri 
ve partililer katıldı. Milletvekili 
Kalyoncu yaptığı açıklamada 
şunları söyledi.
"HEDEFLERİN BÜYÜK KISMI 
GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Milletvekili Prof. Dr. Hasan 

Kalyoncu; Bir seneyi geride 
bırakan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemiyle ilgili 
değerlendirmede bulunarak 
konuşmasına başladı. 
Kalyoncu, "Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 
değişikliğinden murad edilen 
hedeflerin çok önemli bir kısmı 
gerçekleşmiştir. Nedir onlar? 
Birinci ilke yönetimde istikrar, 
temsilde adalet. Türkiye bir 
takım gerek yürütmedeki çok 
başlılıktan gerekse de sürekli 
hükümet tartışmalarından 
kurtulmuştur. Yapılan 
referandum 24 Haziran 2018 
genel seçimlerinde ve 31 Mart 
2019 yerel seçimlerinde 
milletimiz tarafından bu 
doğrultuda teyit edilmiş, tescil 
edilmiş ve mühür vurulmuştu. 
İkinci önemli konu temsilde 
adalet. Bu kamuoyunun 
dikkatinden kaçan bir husus. 

Dikkat ederseniz şuanda 
TBMM'de 9 siyasi parti 
bulunmakta ve 5 siyasi parti 
grubu bulunmaktadır. TBMM 
tarihinde en yüksek temsiliyete 
24 Haziran seçimde 
oluşmuştur. Hiçbir parti kendi 
başına kanun çıkarma 
imkanına sahip değildir. Bu ne 
demektir. Bu demokrasinin 
hedeflerinin gerçekleşmesi 
demektir. Ne dedik, yönetimde 
istikrar temsilde adalet. 
Yönetim, yürütme erki, yasama 
erkiyle uzlaşma zorunda, 
yasama da bir kanun çıkarırken 
kendi içinde uzlaşma aramak 
zorunda. Bu da, demokrasinin 
iki temel şartını çok büyük bir 
oranda gerçekleştirdiğini 
gösterir. Yok, 'tek adam rejimi 
gelmiş', yok 'diktatörlük gelmiş', 
bunların hiçbiri doğru değildir. 
Türkiye çok daha ileri bir 
demokratik merhaleyi 
gerçekleştirmiştir. Şimdi bu 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemini bütün kurum ve 
kurallarıyla yerleşmesi ve 
işletilmesi sürecindeyiz. 
Yaptığımız da budur. 1 yıllık 
performansına baktığımızda 
uygulamaya ilişkin kurum ve 
kuralların yerleşmesine yönelik 
çalışmalarımız da devam 
edecektir. Bunu da önümüzdeki 
ekim ayında, 1 Ekim'de TBMM 
başladığında bu gayretlerimizi 
de hep birlikte yine uzlaşma 
içerisinde devam edeceğiz. 

Artık TBMM'de CHP'nin ve bir 
takım diğer partilerin 
iddialarının aksine kanunlar 
uzlaşmayla çıkmaktadır. 
Tartışarak, gerçek bir 
demokratik uzlaşma tesis 
edilmiştir. Bu Türkiye 
bakımından çok önemli bir 
kazançtır. Aynı zamanda 
Türkiye'yi de dışarıya karşı çok 
güçlü bir hale getirmektedir. Biz 
hem yönetimde istikrar, 
temsilde adalet derken aynı 
zamanda güçlü hükümet güçlü 
yürütme ilkesi de büyük ölçüde 
gerçekleşmektedir. Ülkenin 
karşı karşıya kaldığı sorunlar, 
tehdit ve tehlikeler de bu 
yönetim gücüyle birlikte daha 
etkin bir şekilde 
karşılanmaktadır. Bu 
ekonomide de böyledir, diğer 
dış alanlarda da, askeri 
alanlarda da böyledir. İnşallah 
önümüzdeki süreç içerisinde 
Türkiye yerli ve milli savunma 
sanayisini de yüzde 70'lerden 
yüzde 100'lere çıkarmak 
suretiyle sadece bölgemizde 
değil dünyada büyük bir süper 
güç olma ilkesine adım adım 
yürüyeceğiz. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin de nihai amacı 
budur. 2023'te lider ülke 
Türkiye, 2053'te de süper güç 
Türkiye hedefidir" dedi.
“İYİ PARTİLİLERE ÇAĞRIDA 
BULUNDU”
Geçtiğimiz hafta MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ 
Parti'ye geçen ülkücülere 
yaptığı çağrıya da değinen 
Kalyoncu, "Fikren bizimle 
beraber olmalarına rağmen 
fiziken ayrı düşmüş 
arkadaşlarımızı da tekrar 
yuvamıza, Milliyetçi Hareket 
Partisine davet ediyoruz. Bir 
şekilde Milliyetçi Hareket 
Partisinden ayrılmış bulunan 
ülkü neferlerinin tekrar 
teşkilatlara dönme çağrısı 
büyük bir fırsattır. Bu çağrının 
altında ülkemizin yaşadığı bu 
zor durumlar karşısında birlik 
ve beraberlik içinde 
bulunmamız gerekliliği vardır. 

Ülkücünün yeri ve yuvası 
Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu 
bayram vesilesiyle kırgınlıkları 
ortadan kaldıralım, gelin birlikte 
güçlü olalım" diye konuştu.

"BİZİM BİR 
BEKLENTİMİZ YOK"
Bayram sonrası kabine 
değişikliği ve bazı bakanlıkların 
MHP'ye verileceği' yönünde 
iddialar olduğunu söyleyen Kal-
yoncu şunları söyledi: "Bizim 
ne bir beklentimiz var ne de 
biraz evvel de bahsettim 'Cum-
hur İttifakı adı üstünde milli bir 
ittifaktır.' Hiçbir pazarlığa, çıka-
ra, al ver pazarlığına dayanma-
yan artık açık seçik katmerli bir 
şekilde ortaya çık-mışken bunu 
tartışmak abesle iştigaldir. 
Sayın Cumhurbaşkanı Hükü-
mette birlikte mesai yapacağı 
sayın bakanları bundan evvel 

de eski sistemde nasıl yapıyor-
sa onun takdirini yapacaktır. 
Bizim Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak gündemimizde böyle bir 
konu söz konusu değildir." 

MiLLETVEKiLi KALYONCU: 
“BiZiM BAKANLIK GiBi BiR BEKLENTiMiZ YOK”

MİLLETVEKİLİ KALYONCU; 
“İYİ PARTİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU”

20 YILLIK HiZMETi 5 YILDA ALDIK 

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
tarafından düzenlenen 

istişare toplantısı Vakfıkebir 
Altın Köşk Restorantta gerçek-
leştirildi. Toplantıda ilk sözü 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir aldı.
“20 YILLIK HİZMETİ 
5 YILDA ALDIK”
Toplantıda açılış konuşmasını 

yapan Vakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir, 
“İlçemizde yatırım konusunda 
çok muhteşem bir dönem 
geçirdik. Trabzon Büyükşehir 
olunca İl Özel İdare dönemin-
deki yatırımları alabilecek 
miyiz? Diye tereddüte düştük. 
Ancak Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta mahallele-
rimize öyle büyük hizmetler 
yaptı ki,'iyi ki Büyükşehir 
olmuşuz' dedik. Bugün 
ilçemizde dökülen beton 
yollara, sanat yapılarına, açılan 

yeni yollara, yol bakım 
çalışmalarına baktığımızda 
İlÖzel İdare devam etseydi 20 
yılda bu yapılanları yapamazdık 
diyoruz.Belediye Başkanımızın 
İl Genel Meclisi üyeliğinden 
gelmesi ve sorunları bilmesi 
bizlere çok büyük avantaj 
sağladı. Başkanımıza çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi. 

“MUHTAR DAVRANIŞINA 
DİKKAT ETMELİ”
Daha sonra söz alan Türkiye 
Muhtarlar Konfederasyonu 
Başkanı Bekir Aktürk ise 
muhtarları tavır ve davranışlar 
konusunda uyararak, “Camia-
mıza yakışmayan sosyal med-
ya paylaşımlarında bulunanları 
aramıza almayacağız. Bizler 
mahallemizde olan herkesi 
kucaklamak zorundayız. Bizler 
vatandaşın sözcüsüyüz. Muhtar 
olduk her şeyi söyleriz, her şeyi 
yaparız dememeliyiz. Olduğu-
muz yeri çok iyi bilmemiz gere-
kiyor. Edebimizle adabımızla 
davranmamız gerekiyor. Bir 
muhtar istediğimi söylerim 
istediğimi yaparım dediği 
zaman 50 bin 250 muhtarı 
rencide ediyor” diye konuştu.
“HİZMETE DEVAM” 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta muhtarlara 
hitaben yaptığı konuşmada “İlk 
dönem yüzde 55'lik bir oranla 
Belediye Başkanı seçilmiştik. 
İkinci dönemde yüzde 65'lik bir 
oranla insanlarımız bizlere 
teveccüh gösterdiler. Öncelikle 
bize güvenerek, inanarak 
destek olan tüm vatandaş-
larımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Sorumluluğumuzu 
biliyoruz. Zor bir dönemde 
görevi devir aldık. Kaynak 
üreterek ilçemize tarihinin en 
büyük hizmetlerini kazandırdık. 
Hem merkez hem de kırsaldaki 
mahallelerimizde çok büyük 
hizmetler yaptık. Çok önemli 
kamu yatırımlarının ilçemize 
gelmesini sağladık. Yeni 
dönemdede mahallelerimiz de 
bakım ve onarım çalışmaları-
mız yoğun bir şekilde devam 
ediyor.Yalıköy Mahallemizde 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız tarafından 
yapılacak olan Ekmek Temalı 
Millet Bahçesi Projesinin ihalesi 
10 Eylül'de yapılacak. 
Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü 
binasının ihalesi yapılarak yer 
teslimi gerçekleştirildi. Organize 
Sanayi Bölgesi'nin yeni yolunun 
ihalesi 8 Ağustos tarihinde 

yapıldı. Arsa tahsislerine 
başlıyoruz” şeklinde konuştu.
“YAYLALARDA YENİ YAPI-
LAN EVLER YIKILACAK” 
Son olarak söz alan Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
“Vakfıkebir'de güzel bir ekibiz. 
Belediye Başkanımız önemli 
kaynaklar oluşturarak çok güzel 
hizmetler yaptı. Bu bölgede bu 

kadar hizmet yapılan başka ilçe 
yoktur. Başkanımıza teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonrada 
Vakfıkebir daha güzel daha 
yaşanabilir bir ilçe olacaktır. 
Muhtarlarımız kutsal bir iş 
yapıyorlar. Sizler birer devlet 
memuru bilinci ile hareket 
ederek buna yakışan şekilde 
davranmalısınız. Yaylalarda 
yeni yapılan evler kesinlikle 
yıkılacaktır. Bu konuda 
devletimiz çok kararlıdır. 
Vatandaşlarımızı mağduriyet 
yaşamamaları için uyarın” dedi. 



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(

ÇiFTÇiMiZiN HERZAMAN YANINDAYIZ 

MiLLETVEKiLi KALYONCU: 
“BiZiM BAKANLIK GiBi BiR BEKLENTiMiZ YOK”

20 YILLIK HiZMETi 5 YILDA ALDIK 

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

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

> Vedat FURUNCU 7'de

OSB'NiN YENi YOLUNUN iHALESi YAPILDI

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısına İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Belediye Fen İşleri Müdürü 
Mustafa Kemal Bulut, Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve Mahalle Muhtarları katıldı.

MHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatının bayramlaşma 
programına katılan TBMM Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Başkanvekili ve MHP İzmir 
Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, “Bayram 
sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların 

MHP'ye verileceği' yönündeki kamuoyu 
iddialarına sert tepki göstererek, "Bizim bir 

beklentimiz yok. Cumhur İttifakı adı üstünde milli 
bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver 
pazarlığına dayanmayan, artık açık seçik 

katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu 
tartışmak abesle iştigaldir. Bizim gündemimizde 

böyle bir konu söz konusu değildir" dedi.

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayacak 
olan yeni bağlantı yolunun ihalesi yeniden yapıldı.

Vakfıkebir'de fındık 
hasadı başladı. Vakfıkebir 
Ziraat Odası, Vakfıkebir 
Tarım İlçe Müdürlüğü ve 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanlığı ile ortaklaşa 
hazırlanmış örnek fındık 
bahçesinde etkinlik 
gerçekleştirildi. 

> Sadık AYDIN 2'de


