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DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

GENÇLİĞİ OLMAYAN 
SİYASİ PARTİNİN GELECEĞİ'DE OLMAZ BAŞKAN SAĞLAM; 

İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI 

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

> Sadık AYDIN 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 
Açılışı ve İlköğretim Haftası 
dolayısıyla Vakfıkebir İlçesinde bir 
kutlama programı düzenlendi.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, aylık mutat din görevlileri 
toplantısını, Ekim ayı içerisinde 
resmi açılışı yapılacak olan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda ger-
çekleştirdi. Toplantıya İlçe Müftü-
lüğü Şefi Refik Altuntaş, Murakıp 
Ömer Çınar, Vaiz Hatice Semiz, 
Kur'an Kursu öğreticileri ile mer-
kez, mahalle ve yayla camilerinde 
görev yapan din görevlileri katıldı.

“ELiNi, KAPINI VE SOFRANI AÇIK TUT”

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, 32. Ahilik 
Haftası münasebetiyle ilçede 50 yılın üzerinde esnaflıkla uğraşan ve halen 
daha aktif olarak işini sürdüren esnafları ziyaret ederek günlerini kutladılar.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz 

32. Ahilik Haftası münasebetiyle, Ahi Evranı Veli'yi 

rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Ahmet KAMBUROĞLU

Vakfıkebir AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, 2023 hedeflerine 

ulaşabilmenin gençlikle 
bütünleşmekten geçtiğini vurguladı. 
Başkan Uzun, yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte başlattığı “gençlik 
harekatı” buluşmalarına aralıksız 
devam ediyor.  AK Parti İlçe Başkanı 

Ahmet Uzun, “Başlattığımız gençlik 
harekatı buluşmaları projesi ile 
mahalle mahalle gezip, gençlere 
elimizi uzatarak toplantılar yapmayı 
planladık. Toplantılarda gençlerin 
ortak beklentilerini belirleyip yetkili 
organlarımıza iletmek amacındayız. 
Çünkü Gençliği olamayan bir siyasi 

partinin geleceği de olmaz. Bu 
düşünceden hareketle yönetim 
kurulu olarak ilçenin en ücra 
köşesindeki gençlere de ulaşarak 
hepsinin elini sıkarak sorunlarına 
çare yolu bulmaya çalışacağız. 
Çünkü içinde bulunduğumuz süreç 
de bunu gerektiriyor dedi. 

“GENÇ KARDEŞLERİM, SİZLERE 
GÜVENİYORUZ VE 
ÖNEMSİYORUZ”
Başkan Ahmet Uzun Toplantı 
esnasında gençlere hitaben şu 
ifadelere yer verdi. “Ben ilk oyumu 
kullandığımda Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün bana hediye etmiş olduğu 

seçme hakkımı kullanmıştım.  Fakat 
sizler yani ilk oyunu kullanan ve 
önümüzdeki süreç de kullanacak 
olan genç kardeşlerimiz bu yaşta 
benden farklı olarak aynı zamanda 
hem seçme hem de seçilme hakkına 
sahip oluyorsunuz. Bildiğiniz üzere 
Sn. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın sayesinde 
milletvekili olabilme yaşı artık 18'e 
indirildi. 2013 seçimlerinde aranızda 
oy kullanabilecek olan arkadaşlar 
aynı zaman da milletvekili adayı 
olma hakkına da sahipler. Yani Sn. 
Cumhurbaşkanınız sizlere diyor ki; 
kıymetli gençler, sizler benim için 
hem çok değerli hem de çok 
ÖNEMLİSİNİZ. Ben sizin ellerinize 
milleti temsil etme hakkı verecek 
kadar sizlere güveniyorum. “Ya ben 
Bizans'ı alırım, ya Bizans beni” 
diyerek 21 yaşında İstanbul'u 

fetheden Fatih'in torunları olarak siz 
gençler memleketin geleceği 
hakkında karar verme yetkinizi 
kullanmayı bu vatana bir borç olarak 
görmelisiniz.” Sayın Uzun 
konuşmasının devamında gençleri 
seçimlerle ilgili bilgilendirdi. Ak Parti 
hükümetinin gençlere sağladığı 

imkanları anlattı. Konuşmasını 
bitirirken; '' Siz kıymetli 
arkadaşlarımın hayatının büyük 
çoğunluğu AK Parti hükümeti 
döneminde geçtiği için Ak Partiden 
öncesini çok fazla bilemiyor 
olabilirsiniz. Fakat bu kısıtlı bilgilerle 
AK Parti iktidar değilken 
memleketimizin nasıl çökmüş ve 
bitik bir halde olduğunu tam olarak 
tahayyül etmeniz ve şu anda 
yaşadığımız günlerin ne kadar güzel 
günler olduğunu anlayabilmeniz 
oldukça zor. İşte bu sebeple sizlere 
memleketimizin ne durumdan ne 
duruma geldiğini ayrıntılı bir biçimde 
anlatmak ve anlamanızı sağlamak 
için aranızdayız ve bu toplantıları 
düzenliyoruz. Genç kardeşlerim, 
şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, 
işini en iyi şekilde yapan, memleke-
tini en çok sevendir. Sizler gelece-

ğimizin teminatı, yarının büyüklerisi-
niz. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet 
yaşaması ve bahidar kalması, 
gelişmesi sizlerin özverili bir şekilde 
çalışması ve vatanına, bayrağına, 
milletine olan bağlılığı sayesinde 
olacaktır. Genç kardeşlerim, Sizlere 
güveniyoruz ve önemsiyoruz dedi.”

“YENİLENDİ”

GENÇLİĞİ OLMAYAN SİYASİ PARTİNİN GELECEĞİ'DE OLMAZ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

1500 KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI

Muharrem Ayı dolayısıyla 
Vakfıkebir Kaymakamlığı ile 

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin 
organize ettiği 1500 kişilik Aşure 
dağıtımı Hükümet konağı önünde 
Cuma namazı çıkışında cami 
cemaati ve vatandaşlara dağıtıldı. 
Aşure dağıtımı sırasında Kaymakam 
Mesut Yakuta yaptığı 
açıklamada;"Muharrem ayı 
dolaysısıyla Muharrem Ayının 
onuncu günü aşure günüdür. Cuma 
Namazı sonrası cemaatimize ve 
vatandaşlarımıza aşure dağıtımı 
yapıyoruz. Aşurelerimiz Vakfıkebir 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
tarafından 1500 kişilik hazırlandı. 
Aşure Türk Toplumunun hem dini 
hem de kültürel yönden önemlidir. 
Dinimizde önemli sayılan birçok olay 
aşure günü meydana gelmiştir. 
Mesela Hz. İbrahim aşure günü 
ateşten kurtuldu. Hz. Yunus balığın 
karnından, Hz. Hasan ve Hüseyin 
aşure gününde şehit edildi. 
Dolayısıyla bizler toplum olarak 
aşure gününe çok önem veriyoruz. 
Bu geleneğimizi devam ettirmek için 
vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. 
Aşure günü milletimizin birlik ve 
beraberliğine vesile olmasını 

diliyorum. Bilindiği gibi aşure birçok 
mahsulün bir araya gelmesiyle 
oluşturulmuş bir yemeğimizdir. 
Emeği geçen herkesi kutluyor,  Allah 
birlik ve beraberliğimizi bozmasını 
diliyorum dedi. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta aşure 
dağıtımı sırasında yaptığı 
konuşmada birlik ve beraberlik 
vurgusu yaparak “Muharrem Ayının 
birlik ve beraberliğimize, ülkemizin 
ve insanlık aleminin huzuruna, 
barışına ve kardeşliğine vesile 
olmasını diliyor, tüm 
hemşehrilerimizin Muharrem Ayını 
tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Vatandaşlar "bizim kültürümüzde 
aşurenin değeri her zaman yerini 
koruyor. İnşallah Aşure gibi bir 
birimize sıkı sıkı kenetlenerek dahili 
ve harici düşmanlarımıza gereken 
dersi veririz diyerek emeği geçenlere 
teşekkür ettiler.

Vakfıkebir Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun tarafından başlatılan “Gençlik Harekatı” 
buluşmalarına Çavuşlu Mahallesindeki gençlerle yapılan toplantı ile start verildi.

akfıkebir Belediye Hizmet binamız Vyenilendi…
2014 yılında dağıtılan proje kitapçığının, 5. 
Projesi olarak belirtilmişti…
Ama 2014-2019 yılları arası yapılamadı. 
2019 yılında dağıtılan proje kitapçığında 
tekrar yerini alarak, Proje Aşamasında 
Olan Vaatlerimiz kısmında 1. Sırada 
“Belediye Hizmet Binası” yer almaktadır…
Ama bu vaadin altında küçük yazıyla 
beraber “Kentsel dönüşümle 
planlanmaktadır” yazıyor…
2 dönemdir verilen bu vaadi, şimdi ise 
kentsel dönüşüme bırakıldı. Eğer bu ilçede 
kentsel dönüşüm gerçekleşirse Belediye 
Hizmet Binası ve kentsel dönüşüme bağlı 
olan her yer değişecek ve yeniden 
yapılacak, ama Kentsel dönüşümle…
Kentsel dönüşüme bağlı olarak 
yapılacaksa, neden şimdi dış mantolama 
yapılarak güzelleştirmeye çalışıldı…
Eski bina eskidir…
Dış mantolama ile güzelleştirmeye 
çalışılıyor ama kentsel dönüşümle birlikte 
yıkılacak ve buraya harcanan para heba 
olup gidecek…
Binanın iç güzelliği olmadıktan sonra ne 
kadar dışını süslersen süsle, yine aynı…
2014 yılında karayollarından alınmış olan 
bir miktar para vardı. Halen daha bitmedi 
herhalde, ama kulağımıza paranın bittiği ve 
başka yerlerden kredi kullanılacağı bilgileri 
gelmeye başladı…
Hayırlısı dileyim…
Her şey Vakfıkebir için, ne veya hangisi 
güzel olacaksa o olsun…
Vakfıkebir'e hak edilen değer artık 
verilsin…
***********************
Bu hafta sokak köpekleri yine olay yaptı…
Çarşı mahallesinde, evinin önünde bir 
arkadaşımızın 7 yaşındaki çocuğuna, 7 
tane sokak köpeği saldırdı. Çocuğun sağlık 
durumu iyi ama çocuğun psikolojisi 
bozuldu, çocuk sabaha kadar uyumamış 
ve sürekli ağlamış…
Bu çocuğun kabahati ne şimdi?
Şimdi ise ne yapmak gerekir. Bu köpekleri 
Trabzon'da hayvan barınağına 
götürüyorlar, getirdikleri kadar geri 
veriyorlar…
Bu köpekleri öldürsek, onlarda can değil 
mi?
Bu köpekler için Vakfıkebir'de küçük bir 
barınak yapılamaz mı?
Yapılmak istendi de birileri mazeret mi 
üretti?
Bir barınak yapılsa, burada yaşayan 
insanlar onları en iyi şekilde bakacağını 
düşünüyorum. Herkes onlara mama veya 
evlerinde bulunan yemek artıklarını 
getirir…
Ben barınaktan başka bir çözüm 
görmüyorum…
Sürekli olarak sokak köpekleri birilerine 
saldırıyor, bazıları yaralanıyor, bazıları ise 
ucuz kurtarıyor…
Bu gün onların başına gelen yarın bizim ve 
çocuklarımızın başına gelebilir…
Bir de Vakfıkebir'de bazı köpek sahipleri 
var. Bazen bu köpekleri başıboş 
bırakıyorlar ve bağlarından çözüyorlar. 
Vakfıkebir'de hiç okula giden çocuğumuz 
yok, Vakfıkebir'de köpeklerden korkan 
insanlarımızda yok değil mi?
Biraz daha fazla anlayışlı olmamız ve diğer 
insanlarımızı da düşünmemiz gerekir…
************************
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrenci yurdu 
tamamlandı ammaaaaa…
Bu yıl büyük bir ihtimalle, öğrenci bu yurtta 
kalamayacak. Fen lisesine gelen 
öğrencilerimiz, Vakfıkebir Uygulama 
otelinde konaklıyor. Binanın dış ve iç 
bölmeleri bitti ama mefruşat ve diğer 
yapılması gerekenler beklemede. Kısaca 
binanın içi boş. Bu da ne demek oluyor, bu 
yıl hiçbir öğrenci bu yurtta 
konaklayamayacak… 
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Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 

Kadem Sağlam ve beraberinde 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkan Yardımcısı 
Abdul Vahit Aksoy ile birlikte 
ilçede yarım asırdan fazladır 
esnaflıkla uğraşan ve halen 

daha aktif esnaflık yapmakta 
olan esnaf ve zanaatkarları 
ziyaret ederek hem günlerini 
kutladılar hem de hal ve 
hatırlarını sordular. Ayrıca İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ı da 
ziyaret ederek, her ziyarette 
olduğu gibi kahve ikramında 
bulundular. Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam esnaf 
ziyaretleri sonrası yaptığı 
açıklamada şunları söyledi.

“ELİNİ, KAPINI VE SOFRANI 
AÇIK TUT”
Başkan Kadem Sağlam, 
“Temelleri 13. yüzyılda Ahi 
Evran tarafından Anadolu'da 
atılan Ahilik Teşkilatı; Türk in-
sanının mesleğini, sanatını 
mertlik, dayanışma ve güzel 
ahlak ile bütünleştiren, milli bir-
lik ve bütünlük anlayışıyla asır-
lar boyu toplumda düzeni sağ-
layan, üretici tüketici ilişkisini en 
iyi şekilde düzenlemeyi amaç 

edinen kültürel, sosyal ve 
ekonomik bir oluşumdur. Dedi.”  
Ahilik Teşkilatı'nın millet ve 
devlet olmamızı temin ve tesis 
eden önemli değerlerimizden 
olduğuna dikkati çeken Esnaf 
Odası Başkanı Sağlam, “ Ahili-
ğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin 
ticaret ahlakına, dayanışmaya 
ve paylaşmaya dayanan ilkele-
ri, günümüzde de esnaf ve sa-
natkarlarımıza yol göstermek-
tedir. Esnaf ve sanatkarlarımız 

“elini, kapını ve sofranı açık tut” 
öğretisini yaşam felsefesi kabul 
etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi 
olanların her zaman yanında 
yer almıştır. Yüzyıllar 
öncesinden günümüze ışık 
tutan geleneğimizi yaşatmak 
adına 16-22 Eylül tarihleri 
arasında kutlamakta 
olduğumuz 32. Ahilik Haftası 
münasebetiyle, Ahi Evranı 
Veli'yi rahmet ve minnetle 
anarken, esnaf ve 

sanatkârlarımız başta olmak 
üzere bütün vatandaşlarımızın 
Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Bu 
gün sivil toplum kuruluşları-
mızın temsilcileri ile ilçemizde 
yarım asırdan fazladır 
esnaflıkla uğraşan ve halen 
daha aktif olarak işinin başında 
olan değerli büyüklerimizi 
ziyaret ederek onların gününü 
kutlayarak hal ve hatırlarını 
sorduk. Kahve ikramında 
bulunduk “ diye konuştu.

BAŞKAN SAĞLAM;  “ELİNİ, KAPINI VE SOFRANI AÇIK TUT”
YARIM ASIRDAN FAZLADIR ESNAFLIK YAPANLAR UNUTULMADI

Karadağ Yaylası Taşlıyatak 
Camii ile başlayan ve 

Hasandüzü Yayla Camii ile 
devam eden 2019 yılı yayla 
buluşmalarının üçüncüsünün 
gerçekleştirildiği Karadağ 
Yaylası Merkez Camii'ndeki 
programa İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, Murakıp Ömer Çınar, 
Kur'an Kursu Öğreticisi Ali 
Dunay, Büyükliman Mahallesi 
Muhtarı ve aynı zamanda 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Sadık Aydın, 
bazı din görevlileri, Karadağ 
Yaylası ve çevre yaylalar ile ilçe 
merkezinden vatandaşlar iştirak 
etti. Akşam namazından önce 
vatandaşlara ikramda bulu-

nulmasıyla başlayan program, 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
kıldırdığı akşam namazının ar-
dından din görevlilerinin Kur'an-
ı Kerim tilâveti, salâtü selâm, 
tekbirler, ilâhi ve kasidelerle de-
vam etti. Daha sonra İlçe Mü-
ftüsü Hüseyin Köksal; cami ve 
mescitlerin maddi-manevi îma-
rı, camilere cemaat olmanın 
önemi, bu mekânların dînî ve 
sosyal hayatımızdaki yeri ve 
önemi üzerine bir sohbet 
gerçekleştirdi.
CEMAAT, CAMİLERİN RÛHU 
VE ZİYNETİDİR
İmam Hatip Muammer Olgun'-
un gayretli çalışmaları ve teşvi-
ki, hayırsever vatandaşların 
katkılarıyla Karadağ Yaylası 
Merkez Camii'nde geçmiş 
yıllarda başlayan bakım, onarın 
ve restorasyon çalışmalarının 
devamı olarak bu yıl itibariyle 
yapılan güzelleştirme ve çevre 
düzenleme çalışmalarının ta-
mamlanmasıyla önemli bir hiz-
met gerçekleştirildiğini belirten 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
emeği ve katkısı bulunan 
herkese teşekkür etti. Müslü-

manların bulunduğu bir yerde 
ilk yapılacak şeyin cami ve 
mescit inşa etmek olduğunu 
ifade eden Müftü Köksal, Tevbe 
sûresi 18. âyeti kerimeye atıfta 
bulunarak yaptığı konuşmasın-
da; "Yüce Allah Kur'an-ı 
Kerim'de, 'Allah'ın mescitlerini 
ancak Allah'a ve âhiret gününe 
iman eden, namazı dosdoğru 
kılan, zekâtı veren ve Allah'tan 
başkasından korkmayan kim-
seler îmar eder...' buyuruyor. 
Müslümanların bulunduğu bir 
yerde ilk yapılacak şey cami ve 
mescit inşa etmektir. Ayet-i 
kerimede 'îmar etme' ifadesi 
cami ve mescitlerin maddi ve 
manevi imarını kapsamaktadır. 
Cami ve mescitlerin maddi 
îmarı; inşası, bakımı, onarımı-
dır. Manevi îmarı ise; camilerin 
cemaatle şenlendirilmesidir. 
Camilere cemaat olmak, bu 
mübarek mekânları manevi 
olarak îmar ve ihyâ etmektir. 
Camiler, Allah katında en se-
vimli mekânlardır, bu mekân-
ların rûhu ve ziyneti de cema-
attir. Yüce Allah'ın rahmet ve 
bereketi cemaat rûhu ile bir 

arada bulunanların üzerinedir. 
Camiler, Allah'a karşı mükellef 
bulunduğumuz namazın toplu 
halde edâ edildiği yerlerdir. İba-
det maksadıyla camileri ziyaret 
etmek ve cemaate devam et-
mek başlı başına bir iyilik ve 
hayırdır. Zira Hz. Peygamber 
(s.a.s.), namazları camide ce-
maatle kılmanın hataların affı-
na, cennetteki derecelerin yük-
selmesine vesile olacağını bil-
dirmiştir. Cemaatle namaz, 
Müslümanlara kardeşlik, birlik, 
beraberlik ve dayanışma şuûru 
kazandırır ve dolayısıyla toplu-

mun huzuruna katkısağlar dedi.
BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN 
KURSU'NUN AÇILIŞ 
PROGRAMI, EKİM AYI 
İÇERİSİNDE YAPILACAK
23 Eylül'de eğitim öğretime 
başlayacak olan Vakfıkebir 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
için Ekim ayı içerisinde Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş'ın da katılımıyla resmi 
açılış programı gerçekleştiri-
leceğini hatırlatan İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, İlçe Müftülüğü-
'nün gözetim, denetim ve 
himayelerinde, hayrî hizmetleri 

yürütmek amacıyla kurulan 
'Hacı Ziya Habiboğlu Derneği' 
tarafından 10 milyon 750 bin TL 
harcama yapılarak yapımı 
tamamlanan, 1 milyon 450 bin 
TL borcu ile yaklaşık 500 bin TL 
civarında yapılacak işleri 
bulunan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu için vatandaşların 
yardımlarını devam ettirmeleri 
talebinde bulundu. Karadağ 
Yaylası Merkez Camii'ndeki 
program, Müftü Hüseyin 
Köksal'ın yaptığı duâ ve 
kıldırdığı yatsı namazıyla 
sona erdi.

KARADAĞ YAYLASI MERKEZ CAMİİ'NDE YAYLA BULUŞMASI
'Yayla Buluşmaları' programının üçüncüsü Karadağ Yaylası'nda gerçekleştirildi.
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VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 250 KOD NOLU 
DUA TEPE – ZİYARET TEPE İLE 268 KOD NOLU KALDIRIM YAYLA

 KANGEL TEPE ORMAN YOLU ÜST YAPI YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250 kod nolu Dua Tepe – Ziyaret Tepe ile 268 Kod Nolu Kaldırım 
Yayla Kangel Tepe Orman Yolu üst Yapı Yapım işi 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   :2019/451144
1-İdarenin
a) Adı   : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4622302178 - 4622302189
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 Orman İşletme Şefliği 250 kod nolu Dua Tepe – Ziyaret Tepe ile 
268 Kod Nolu Kaldırım Yayla Kangel Tepe Orman Yolu üst Yapı Yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 250kod nolu yol :1+350 üst yapı 268 kod nolu yolda :3+350 üst yapı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250 kod nolu Dua Tepe – Ziyaret 
Tepe ile 268 Kod Nolu Kaldırım Yayla Kangel Tepe Orman Yolu üst Yapı Yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.09.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T r a b z o n  O r m a n  İ ş l e t m e 
Müdürlüğü Toplantı salonu
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 yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 80 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:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih ve 
27961 sayılı R.G.)
(A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları kabul edilecektir
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 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

iLiM, AKIL VE AHLAK iLE ÇALIŞIP,
BiZi GEÇEN BiZDENDiR
K

aymakam Mesut Yakuta 
yayımladığı mesajında, 
"Dürüstlüğün, sevginin, 

dostluğun, hoşgörünün, bilginin 
ve dayanışmanın sanat ile 
birleşimidir. Ahilik teşkilatının 
medeniyetimizin gelişmesinde, 
kültür, sanat ve ticaret hayatı-
nın zenginleşmesinde, çalışma 
hayatında ahlaki değerlerin 
yerleşmesinde büyük rolü bu-
lunmaktadır. Ahilik, bir taraftan 
sosyal barışın sağlanmasına 
hizmet ederken, diğer taraftan 
mesleki ilkeler etrafında 
şekillenen dayanışma gücüyle 
toplumumuzun ve devletimizin 
ayakta kalmasına yardımcı 
olmuştur. Ahilik kurumu, sorum-
luluğu, dürüstlüğü, doğruluğu, 
ahlaki değerlere bağlılığı, iş 
ahlakını, yardımlaşmayı, 
dayanışmayı temel alan 
felsefesiyle, devlet ve toplum 
hayatını derinden etkilemiştir. İş 
hayatında başarıyı, eğitime, 
çalışmaya, alın terine, daya-
nışmaya, fırsat eşitliğine, dü-
rüstlüğe ve iyi bir meslek ahla-
kına dayandıran; haksızlığa, 
yolsuzluğa, cahilliğe karşı çıkan 
Ahiliğin, çağdaş uygarlığın 
bugün kabul ettiği değerlere 
asırlar önce ulaşması dikkate 
değerdir. Esnaf ve Sanatkarın 
Piri Ahi Evran Veli'nin " Hak ile 

Sabır Dileyip, Bize Gelen 
Bizdendir. İlim, Akıl ve Ahlak ile 
Çalışıp, Bizi Geçen Bizdendir" 
düsturuyla ticaret ahlakı, yar-
dımlaşma ve dayanışma gibi 
ilkelere dayanan felsefesi 
günümüzde de esnaf ve sanat-
karlarımıza yol göstermekte, 
ticaret erbabına kılavuzluk 
etmektedir" dedi. Kaymakam 

Yakuta, "İş ahlakını, 
yaşamının bir ilkesi haline 
getiren ahiler yaptıkları işlerde 
güvenilir ve dürüst insanlardır. 
Her şeyin maddi değerlerle 
ölçüldüğü günümüz 
dünyasında; insanımızın, 
cömertlik ve yardımlaşmayı 
kendisine düstur edinmiş 
ahilerimizden öğreneceği çok 
önemli dersler vardır. 
Toplumumuzda Kanaatkar 
olmak en önemli erdemlerden 
birisidir. Dolayısıyla kişiyi, 
düşünceden ve merhametten 
yoksun bırakan hırsın, 
hayatımızı kasıp kavurduğu 
günümüzde herkesin 
Ahiler'den öncelikli olarak 
Kanaati öğrenmesi gerek-
mektedir. Ahilik Haftası 
kutlamalarının gerek Ahi 
Evran-ı Veli'nin hatırasının 
yad edilmesi, gerek değerleri-
mizin korunması ve geleceğe 
taşınması bakımından büyük 
önem taşıdığına inanıyorum. 

Bu duygularla başta Sivil 
toplum kuruluşlarımızın 
başkanları ve yöneticileri olmak 
üzere esnaf ve sanatkarlarımız, 
vatandaşlarımızın Ahilik 
Haftasını kutluyor, bu hafta 
vesilesiyle gerçekleştirilecek 
etkinliklerin hayırlar getirmesini 
diliyorum" ifadesine yer verdi.

ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ 
RAHMETLE ANIYORUM 
B

elediye Başkanımız 
Muhammet Balta 
yayınladığı mesajda 

şunları söyledi;  Rahmetli 
Adnan Menderes'in idamından 
biraz önce bir asker vasıtasıyla 
gizlice Gıyasettin Emre'ye 
gönderdiği aşağıdaki mektup, 
yakın tarihimizin iç yüzünü 
ortaya koyan en önemli 
belgelerden biridir; Adnan 
Menderes yazdığı mektup da 
şunları söylüyordu; “Sizlere 
dargın değilim, sizin ve diğer 
zevatın iplerinin hangi efendiler 
tarafından idare edildiğini 
biliyorum. Onlara da dargın 
değilim. Kellemi onlara 
götürdüğünüzde deyiniz ki, 
Adnan Menderes, hürriyet 
uğruna koyduğu başını 17 sene 
evvel almadığımız için sizlere 
müteşekkirdir. İdam edilmek 
için ortada hiçbir sebep yok. 
Ölüme karar-i metanetle 
gittiğimi, silahların gölgesinde 
yasayan kahraman efendile-
rinizce acaba söyleyebilecek 
misiniz ? Sunu da söyleyeyim 
ki, milletçe kazanılacak hürriyet 
mücadelesinde sizi ve 

efendilerinizi yine de 1950'de 
kurtarabilirdim. Dirimden 
korkmayacaktınız. Ama simdi 
milletle el ele vererek, Adnan 
Menderes'in ölümü sizi 
ebediyete kadar takip edecek 
ve bir gün sizi silip süpürecektir. 
Ama buna rağmen merhametim 

sizlerle beraberdir” Bugün 
demokrasi içerisinde 
yaşıyorsak, bunu Adnan 
Menderes ve diğer demokrasi 
şehitlerimize borçluyuz. Rah-
metli Menderes ve arkadaşları, 
halkın demokratik  yollarla ülke 
yönetiminde söz sahibi 
olmasının, özgür seçimlerle 
iktidarın  belirlenmesinin 
aydınlık kapısını açmışlardır. 
Demokrasi şehitlerimiz Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve 
Fatin Rüştü Zolu'ya Yüce 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Milletimizin çektiği acıları 
yürekten paylaşıyor, bu tür kara 
günlerin bir daha yaşanmama-
sını temenni ediyorum. 

azar günü saat 14.00 

Psularında eşi ve torununun 
içerisinde bulunduğu özel 

aracı ile Trabzon istikametinden 
Vakfıkebir istikametine giden Metin 
Ali Karadeniz, yoğun yağışlar 
sonucunda yolunda kaygan 
oluşunun etkisi ile Çarşıbaşı ilçe 
merkezi girişinde aracının 
kontrolünü kaybederek takla attı. 
112 Acil Servis Sağlık ekipleri 
tarafından Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Metin Ali 
Karadeniz, eşi ve torununun sağlık 
durumları iyi. Kazayı duyan çok 
sayıda vatandaş hastaneye akın 
ederek geçmiş olsun dileklerini 
ilettiler. Bizlerde çok önemli bir kaza 
geçiren Metin Ali Karadeniz'e ve 
Karadeniz ailesine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, yaralananlara 
acil şifalar diliyoruz.

İŞADAMI METİN KARADENİZ KAZA GEÇİRDİ

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

www.buyuklimanpostasi.com
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VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI 
BAKIM VE ONARIM İŞİ (TAMAMLAMA)

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE 
ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

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

2018/2 SATIŞ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Vakfıkebir Liman Başkanlığı Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi (Tamamlama) 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  : 2019/439499
1-İdarenin
a) Adresi : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623252088 - 4623251831
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.bolge@udhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İnşaat İmalatları, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı (Eksik Kalan 
İşlerin Tamamlanması)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir/TRABZON
c) İşe başlama tarihi  :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 - 
ORTAHİSAR / TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 30.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 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 gazetede yayınlanan yapım 
işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B3 Grubu işler 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 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 XI. Bölge Müdürlüğü-Trabzon ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 124 Ada, 21 Parsel, GÜNEY Mahalle, Hanealtı 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hali hazırda fındık ürünü var olup 35-
40 yaşlarından büyük fındık ocaklarından ulaşmaktadır. %25-40 arasında meyillidir. Güney köyüne 
ulaşım stabilize beton ve asfalt yol ile sağlanmaktadır. Taşıt yolu taşınmazlara kadar ulaşmakta olup 
merkeze uzaklığı 5km kadardır. Parsel üzerinde taban alanı 12,50*11=143,75m² olan tek katlı 
betonarme yapı bulunmaktadır. Tuğla duvarlı, dış sıvası ve iç sıvası yapılmış dış boyası 
yapılmamıştır. Dış sıvası bozulmaya başlamış durumdadır. Pencerelerinde tadilat yapılmış, aralara 
tuğla duvar örülmüş pencereleri ısıcamlı pencere şeklindedir. Yeni tuğla örülen kısımların sıvaları 
yapılmamış durumdadır. Binanın çatısı yapılmamıştır. Bu yapının değeri 57.500TL olarak tespit 
edilmiştir. Parselin arazi değeri 834.059,87TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Güney Mah. Hanealtı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 23.129,78 m2  
Kıymeti   : 891.559,87 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 15/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 10/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon --------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 124 Ada, 25 Parsel, GÜNEY Mahalle/Köy, 
Hanealtı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. halihazırda fındık ürünü 
yetiştirilmektedir. 35-40 yaşlarından büyük fındık ocaklarından ulaşmaktadır. %25-40 arasında 
meyillidir.
Adresi   : Güney Mahallesi Hanealtı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.327,08 m2  
Kıymeti   : 47.854,50 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 15/01/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 10/02/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu satış ilanı İİK 127 maddesi gereğince tebliğ 
yerine yapılmış sayılacaktır. 
 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

B
elediye Başkanı 
Muhammet Balta; 
Ahilik, Anadolu'dan 

kök salarak, varlığını 
yüzyıllar boyunca devam 
ettirmiş Müslüman-Türk 
toplumunun ekonomik, 
ahlaki ve kültürel hayatına 
büyük katkılar yapmıştır. 
Alın terinin kıymetini 
öğütleyen Ahi Evran-ı Veli, 
esnaf ve sanatkarlarımızın 
kılavuzu oldu. Bizlere 
güzel ahlakı, yoksula 
sahip çıkmayı, herkesin 
kendi sanatıyla 
yükselmesini, başkasının 
hakkına saygı göstermeyi 
aşıladı. Bu değerlerle 

hareket eden esnaf ve 
sanatkârlarımız, toplumun 
tüm kesimlerine yönelik 
üretimleriyle ve 
oluşturdukları istihdamla 
hem ekonomiye katkı 
sağlıyor hem de toplumun 
refahı için önemli rol 
oynuyorlar. Bizlere düşen 
de, toplumsal dokumuzun 
temelini oluşturan, birlik 
ve beraberliğimize vesile 
olan Ahilik Kültürü'nü canlı 
tutmak ve muhafaza 
etmektir. Bu anlamlı 
haftada Ahi Evran-ı Veli'yi 
rahmetle anıyor, esnaf ve 
sanatkarlarımızın Ahilik 
Haftası'nı kutluyorum.

AHiLiK HAFTASI KUTLU OLSUN 

Kısa Mesafe Telsiz 
(KMT) eğitim ve 

sınavları da artık Liman 
Başkanlıklarında verilecek!
Hali hazırda eğitim 
zorunluluğu olmadan sadece 
Gemi Adamları Sınav 
Merkezi (GASM) tarafından 
yapılan sınav ile verilen Kısa 
Mesafe Telsiz (KMT) belgesi 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Deniz ve İçsular 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü'nün 14.06.2019 
tarihli talimatı ile 
1.Temmuz.2019 tarihi itibari 
ile Amatör Denizci Belgesi 
(ADB) gibi liman 
başkanlıklarınca verilecek 
eğitim ve sınav ile verilmeye 
başlanacak. VHF Telsiz 
cihazı bulundurma 
zorunluluğu veya VHF cihazı 
bulunan balıkçı, özel tekne, 
hizmet gemisi, servis motoru, 
ticari yat v.b. gemilerde bu 
cihazı kullanabilmek 

maksadıyla daha önceden 
elektronik ortamda yapılan 
Kısa Mesafe Telsiz (KMT) 
sınavları Ulaştırma 
Bakanlığının onayı ile Liman 
Başkanlıklarınca da 
yapılabilecektir. Kısa Mesafe 
Telsiz sınavları Amatör 
Denizci Belgesi sınavlarında 
olduğu gibi eğitimin ardından 
yapılacak sınavda başarılı 
olan adaylara belge 
düzenlenebilecektir. 
Vakfıkebir İlçesinde bu eğitim 
ve sınavın Vakfıkebir Liman 
Başkanlığınca müracaat 
durumuna göre belirlenen 
takvimlerde yapılması 
planlanmaktadır. 
Başvuru İçin Gerekli 
Belgeler:
1-Dilekçe
2-Fotoğraf (1 adet)
3-Sürücü Belgesi Fotokopisi 
veya Aile Hekiminden 
Sağlık raporu
4-Harç Dekontu

KISA MESAFE TELSiZ (KMT)
EĞİTİM VE SINAVLARI YAPILACAK
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel 
Müdürlüğü'nün 14.06.2019 tarihli talimatı ile 1.Temmuz.2019 tarihi itibari ile 
Amatör Denizci Belgesi (ADB) gibi kısa mesafe telsiz kullanım belgesi de liman 
başkanlıklarınca verilecek eğitim ve sınav ile verilmeye başlanacak.
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Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allah'a hamd ve senâ, O'nun sevgili elçisine 
salât ve selâm olsun.
Dünya hayatı insanların bir arada 
yaşamalarını, ihtiyaçlarını bu birlikten doğan 
enerji ile gidermelerini dolayısıyla bireylerin 
farklı uğraşlarla meşgul olmalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bayi-müşteri ilişkisinin 
şekillendirdiği ticaret hayatı, bu uğraş 
alanlarından biridir. Hemen her bireyi 
ilgilendirmesi cihetiyle hayatın merkezini işgal 
eder; onsuz hayat sürdürülemez.
İslâm, ticarette satıcı ve müşteri ilişkisini, her 
iki tarafın da insan olması cihetiyle kul hakları 
kapsamında değerlendirir. Bu sebeple 
cinsiyet ve ırk farkı gözetmeksizin en 
küçüğünden en büyüğüne bütün fertlerin 
haklarını kutsal saymış, her türlü tecavüze 
karşı korunmasını emretmiştir. İslâm'ın büyük 
değer atfettiği emeğin, çalışmanın ve 
didinmenin en somut göstergesi olan ticaret, 
kul haklarının söz konusu olduğu toplumsal 
bir faaliyettir. İlkelerine uyularak icrâ 
edildiğinde en helâl kazanç kapısı olarak 
değerlendirilmesinin sebebi de dürüstlüğü 
esas almasındandır. Ticaretin geçim kaynağı 
haline getirilmesi bu alanda İslâm'ın getirmiş 
olduğu kuralların da yaşam tarzına 
dönüştürülmesini gerektirir. Hak ve adalet 
ölçülerinde kenetlenmenin sağlanması için 
hiç kimsenin mağdur edilmediği bir alış 
verişte, ticaret erbabı yeryüzünde helâl 
kazancın getirdiği mutluluğu yaşayacağı gibi 
âhirette Peygamberlerle, Sıddıklarla, 
şehitlerle beraber olma payesiyle 
ödüllendirilecektir.
İslâm ilk prensip olarak, hiç kimsenin 
malından birazının bile, hak ve adaletin 
yönünün değiştirilmesine aracı kılınmasını, 
bundan doğan fayda ve gelirin tüketilmesini, 
haksız sebeplere dayalı kazanç ve haram 
işlem sayar. (1) Her türlü alış verişte ribâyı 
(faizi), karşılıksız fazlalığın ifadesi olması 
cihetiyle haram, piyasa şartlarında mal ve 
paranın takasını helâl kılmıştır.(2) Hakların 
korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi 
kapsamında muhtemel sorunların zuhûrunu 
önlemek için alış verişlerde borçların her iki 
taraf cihetiyle kayıt altına alınmasını (3) ve 
akitlerin gereğiyle işlem yapılmasını (4) 
emretmiştir.
Ticari kaygılar, sorumluluk bilincinin bir 
kenara itilmesine sebebiyet vermemeli, 
müreffeh yaşam düzeyi, şımarıklığa neden 
olmamalı, Allah'ı anmaya engel teşkil 
etmemelidir. (5) Beşer ihtiyacından doğan 
işlerin îfâsında O'nun adını anmak ve 
hoşnutluğunu aramak, mümince bir duruş 
gereğince, iki yönlü kazancın sonsuzluğa 
uzanan boyutunu elde etmektir. Dünya 
güzelliklerinin çekiciliğine aldanmayı önleyen 
ve mahşerdeki duruşmayı kolaylaştıran bu 
anlayış, Hak rızasının gözetildiği bütün 
davranışları ibadet kapsamına dâhil eder.
Âyet ve hadislerin ışığında İslâm âlimlerinin 
bilgi birikimi ve hayat tecrübesiyle ortaya 
çıkan İslâm Kültür ve Medeniyeti, her türlü 
samimiyetsizliği, iki yüzlülüğü, vefâsızlığı, 
yalanı ve aldatmayı; yalanın iştirâki ile kısa 
süreli kazancın, ancak doğrulukla elde 

edilebilen ebedi kazanca tercih edilmesini 
kabul etmez. Bu bilinç ve hassasiyetin 
yoğunlukla hissedildiği hatta yaşam tarzına 
dönüştürüldüğü İslâm toplumlarında esnaf 
birlikleri bu titizlik üzerine bina edilmiştir.
Bireyin hamlığını, fevriliğini ve bencilliğini 
ortadan kaldırmak, mesleki ahlak ilkeleriyle 
onu buluşturmak ve eğitmek, halka hizmeti 
Hakk'a ibadet sayan anlayışı tahkim etmek, 
müreffeh ve huzurlu bir toplum oluşturmak 
amacıyla kurulan Ahilik Teşkilatı da 
geçmişten bugüne İslâm Kültür mirasının 
tesiriyle ortaya çıkmış erdemliler hareketidir. 
İyi huyluluğu, güzel ahlâkı, işte ve yaşamda 
kin gütmemeyi, sosyal hayatın tadını kaçıran 
her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmayı, 
ahde ve sevgide vefâyı, gözü, gönlü ve kalbi 
tok tutmayı, şefkâtli, merhametli, adaletli, 
faziletli, iffetli ve dürüst olmayı, cömertliği, 
herkese sevgi, saygı ve edeple muameleyi, 
tevâzuu, alçakgönüllülüğü, ayıp ve kusurları 
örtmeyi, affetmeyi, hataları yüze vurmamayı, 
tatlı sözlü, içten, güler yüzlü ve güvenilir 
olmayı, gelmeyene gitmeyi, dost ve akrabayı 
ziyaret etmeyi, herkese iyilik yapmayı, başa 
kakmamayı, hakka, hukuka, ölçü ve tartıya 
riayet etmeyi, komşuyla iyi ilişkide bulunmayı, 
yaratılanı yaratan hakkı ve hatırı için hoş 
görmeyi, hata ve kusurları birinci şahıslarda 
aramayı, iyilerle dost olmayı, kötülerden uzak 
durmayı, fakirlerin meclisinde bulunmayı, 
zenginliği itibar sebebi görmemeyi, Allah için 
sevmeyi, Allah için kızmayı, gerçeği hak için 
söylemeyi, çalışanın hakkını alın teri 
kurumadan vermeyi, açıkta ve gizlide Allah´ın 
emir ve yasaklarına uymayı, kötü söz ve 
hareketlerden sakınmayı, içi-dışı, özü-sözü 
bir olmayı, haksızlığı önlemeyi, her çeşit 
olumsuzluğa sabır ve tahammül göstermeyi, 
inanç ve ibadetlerde samimi olmayı, dünyaya 
ait şeylerle öğünmemeyi, kayıtsız şartsız 
yalnız Allah´a güvenmeyi, sırları açığa 
vurmamayı, ferâgat ve fedakârlığı ilke 
edinmeyi, mensuplarına telkin etmiş, iç 
disiplini de sağlama yönünde gerekli 
tedbirleri almıştır. 1200'lü yılların başında 
kurulmuş olan bu kardeşlik dayanışması, 
ecdadın bütün uygulamalarında esas 
alınmış, fetih hareketlerinden irşat ve tebliğ 
hareketlerine, aile ilişkilerinden bireysel 
tercihlere varıncaya kadar hayatın her 
alanında, geniş coğrafyada gönülleri 
fethetmiş, koca imparatorluğun 
dinamiklerinden biri olmuştur.
Günümüz dünyasında çağdaş insanın, 
özellikle de Müslümanların dînî âidiyet 
hissiyatı ve temel görev bilinciyle âhilik 
rûhunu anlayıp yaşamaya ihtiyacı var. 
Kazancın ve sermayenin gücüne göre itibar 
anlayışının ortadan kaldırılarak Allah'tan 
gelen itibar yüceltilmeli ve geliştirilmeli, her 
biri bir âyet ve hadisin yorumu olan âhilik 
ilkeleri sahiplenilmelidir. Bugünden geleceği 
inşâ etmek ancak bu şekilde mümkün olabilir.
Huzur ve mutluluğun hayatın gerçek 
kaynağında arandığı bir dünyada yaşamak 
ve dualarda buluşmak dileğiyle...
----------------------

AHİLİK VE TİCARET AHLAKI

(1) Bakara, 2/188; Nisa, 4/29     (2) Bakara, 2/275
(3) Bakara, 2/282   (4) Maide, 5/1  (5) Nur, 24/37
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TEL : 0533 732 57 95   VAKFIKEBİR
Büyükliman Mah. Gülbahar Hatun Cad. (Turan Petek Yanı) 

2. El Ürün Pazarýnda 
uygun fiyata aradýðýnýz aletleri 
satýn alma imkanýna sahipsiniz. 

Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, 
Televizyon, Elektrik Süpürgesi, Soba, Oturma Gurupları, 
Elektrikli Ev Aletleri, Vitrin, Halı, Yastık, Yorgan, Mutfak 
Araç ve Gereçleri. Matkap, El Pireizi, Hilti ve Tüm Atölye 

ve İnşaat işinde kullanılan Araç ve Gereçler.

E
dinilen 
bilgilere göre 
muhtar A.K. 

gündüz saatlerinde 
ilçe esnaflarından 
A.H.K. ile bir 
dükkan yüzünden 
tartışma yaşamış. 
Olayı duyan A.H.K. 
nun çocukları Ş.K. 
ve R.K. mahalle 
muhtarı A.K. 
bularak olayla ilgili 
olarak tartışmaya başlamışlar. 
Ortamın gerilmesi sonucu 
muhtar A.K. silahı ile iki kardeşe 

birkaç el ateş ederek 
yaralanmalarına sebep oldu. 
Silahla yaralanan Ş.K. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesine, 

Kardeşi R.K. ise 
Trabzon'da bir 
hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındılar. 
Vakfıkebir İlçe 
Jandarma asayiş 
ekipleri muhtar 
A.K.'ı evinde 
gözaltına alındı. 
Olayda kullanmış 
olduğu silahı 
teslim ederek 

jandarma karakoluna 
götürdüler. Olayla ilgili olarak 
soruşturma başlatıldı.

MUHTAR iKi KARDEŞi VURDU
Vakfıkebir İlçesi İshaklı Mahallesi muhtarı A. K. tartıştığı iki kardeşi silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre 2 Eylül 
2019 tarihinde Samsun'un 

Yakakent İlçesi'nde serinlemek 
için denize giren Can Açıçı 
boğulma tehlikesi geçirdi. 
Ekiplerin yardımıyla sudan 
çıkarılan talihsiz genç kalbi 
durmuş halde sağlık ekipleri 
tarafından Alaçam Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun 
uğraşlar sonucunda yeniden 
kalbi çalıştırılan Açıcı hava 

ambulansı ile Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yo-
ğun bakım ünitesine kaldırılarak 
burada tedavi altına alınmıştı. 
Ancak yapılan bütün müdahale-
lere rağmen kurtarılamayan 
Can Açıcı, 10 gün boyunca 
verdiği yaşam mücadelecisini 
kaybederek çok genç yaşta 
hayatına veda etti. Aslen Tonya 
İlçesi Büyükmahalle'den olan 
ve Samsun'da ikamet eden 

Elmas ve Erol Açıcı'nın oğlu 
Can Açıcı Bafra Anadolu Lisesi 
son sınıf öğrencisiydi. Can 
Açıcı'nın cenazesi Samsun'dan 
Tonya'ya getirilerek Büyükma-
halle'de toprağa verildi. 

Samsun'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 
Trabzon'un Tonya İlçesinden Can Açıcı (17) Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yoğun bakım 
ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.  

YAZIK OLDU

ZİGANA TÜNELİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka'daki Karayolları Şantiyesini 
ziyaret etti. Yapımı devam eden Zigana Tüneli hakkında Karayolları 
Bölge Müdürlüğünden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Ustaoğlu, 
yapımı devam eden Zigana 

Tüneli hakkında Karayolları 
Bölge Müdürü Selahattin 
Bayramçavuş'tan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Trabzon-
Gümüşhane karayolu üzerinde 
yapımı süren, tamamlandığında 
çift tüp 14,5 kilometre 
uzunluğuyla dünyanın ikinci, 

Avrupa'nın ise en uzun kara 
yolu tüneli olacak Yeni Zigana 
Tüneli Projesi'nde yüzde 61 
seviyelerine yaklaşıldı. DOĞU 
Karadeniz Bölgesi'ni Orta 
Doğu, Kafkaslar ve İran'a 
bağlayan tarihi İpek Yolu'nun 
geçtiği güzergahında yapılan 
tünelin 2020 yılında bitirilmesi 
planlanıyor.
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DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI 

V
akfıkebir Hükümet 
konağı önünde çelenk 
sunumu ile başlayan 

tören, Vakfıkebir Cumhuriyet 
İlkokulu'nda yapılan kutlama 
programı ile devam etti. 
Programa Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkan Vekili Enver 
İskenderoğlu, Vakfıkebir 
Askerlik Şubesi Başkanı Hasan 
Hüseyin Turan, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 

daire amirleri, okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katıldılar.  Cumhuriyet İlkokulu 
Bahçesinde düzenlenen 
törende günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy yaptı.
DEVLETLERİN EN BÜYÜK 
ZENGİNLİK KAYNAĞI SAHİP 
OLDUKLARI İNSAN 
GÜCÜDÜR
Milli Eğitim Müdürü Aksoy, 
Devletlerin en büyük zenginlik 
kaynağı sahip oldukları insan 
gücüdür. Devletler, bu insan 
gücünü eğitim yoluyla istedikleri 
nitelikte yetiştirmeye çalış-
maktadırlar. İnsanları eğitmenin 
tek yolu da Halk Ozanımız Aşık 
Veysel'in de dediği gibi: 
“Dünyanın en zengin aklını 
gördüm. Sermayesin sordum, 
dedi ki: okul.” Okul bilgidir, bilgi 
gelecektir. O halde “Gelecek 
için, bu vatan için, bu bayrak 
için, bu millet için haydi çocuklar 

okula.” 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında İlçemizde her 
kademedeki okullarımızda 
yaklaşık 4500 öğrencimize 500 
eğitim çalışanı tarafından 
eğitim-öğretim hizmeti 
verilecektir. Başöğretmen 
Atatürk'ün ; "Yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır" diye hitap 
ettiği değerli meslektaşlarım; 
eğitim, uygar ulusların 
kalkınmışlık sürecinin en 
belirgin göstergesidir. Eğitimin 
temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, 
üretken, araştıran, soruşturan, 
yorumlayan ve demokrasiye 
sahip çıkan bireyler yetiştir-
mektir. Büyük bir gayret, mer-
hamet ve yüksek bir enerjiyle 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
vatanımıza, milletimize, en 
önemlisi kendilerine yararlı 
bireyler olarak yetiştireceğinize 
olan inancım tamdır. Sizler, 
Başöğretmen Atatürk'ün de 
önemle belirttiği gibi “insan 
topluluğunun en fedakâr ve 
muhterem unsurlarısınız.” 
Saygıdeğer anne ve babalar; 
okula başlayan her çocuk bu 
ülke için umuttur. Bu umudu 
yeşertebilmek için eğitim 
camiasının en önemli destek-
çileri sizlersiniz. Çocuğun evde 
gördüğü görmediği sevgi, ye-
diği yemediği yemek, uyuduğu 
uyumadığı uyku, duyduğu 
duymadığı sözler, ertesi gün 
okuldaki halini etkiler. Okul 
yönetimine katılımınız, öğret-
men ve okulun diğer organları 
ile işbirliği yapabilmeniz 
çocuklarımızın başarısını 
olumlu yönde etkileyecektir. 
Unutulmamalıdır ki “Okul ailede 

başlar.” Geleceğimizin en büyük 
teminatı sevgili öğrenciler; 
ülkemiz, okuyabilmek uğruna 
yirmi kilometreyi çıplak ayakla 
yürüyen öğrencilerden, bir 

sınıfta doksan, bir sırada birlikte 
oturan üç-beş öğrenciden, 
bilgisayarın ancak adının 
bilindiği günlerden bu günlere 
geldi. Sizler, okullarımızda, 

kitaplarınızın hazır olarak 
bekletildiği tek veya çift kişilik 
sıralarda, çağın teknolojik 
araçlarına uygun olarak akıllı 
tahtalarla donatılmış derslik-
lerde ve Z kütüphanelerde, her 
biri alanında uzmanlaşmış öğ-
retmenlerin elinde eğitim göre-
ceksiniz. Siz sevgili öğrencile-
rimizden tek isteğimiz, çok ça-
lışmanız, demokrasiyi koruma 
adına darbelere karşı durmanız, 
asla yılgınlığa düşmemeniz ve 
Ülkemizin geleceğini omuzları-
nızda taşımanızdır.  Bu duygu 
ve düşüncelerle, 2019-2020-
eğitim-öğretim yılının başta sev-
gili öğrencilerimiz olmak üzere, 
öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, 
eğitim çalışanlarımız, velilerimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını temennisiyle 
“İlköğretim Haftanızı” kutlar; 
yeni bilgiler, yeni dostluklar, 
güzel günler ve aydınlık fikirlere 
kavuşmamız dileğiyle, sevgi ve 
saygılarımı sunarım dedi. 
Program öğrenciler tarafından 
okunan şiirler ve Halk oyunları 
gösterisi ile son buldu. 

V
akfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu eğitim binasının yemek-
hanesinde gerçekleştirilen Eylül 

ayı mutat din görevlileri toplantısının 
hayırlara vesile olması temennisinde 
bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
gündeme ilişkin konuları din 
görevlileriyle paylaştı.
AÇILIŞ TÖRENİ EKİM AYINDA
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, din 
hizmetleri ve eğitim hizmetleriyle ilgili 
belirlediği gündem konularını 
personelle paylaşan İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, önümüzdeki Ekim ayı 
içerisinde resmi açılışı 
gerçekleştirilecek olan Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu ile ilgili bilgiler paylaştı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. 
DR. ALİ ERBAŞ DA KATILACAK
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta 
ile birlikte geçtiğimiz günlerde Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı 
ziyaret ettiklerini belirten Müftü Köksal, 

Başkan Erbaş'ı Vakfıkebir'e davet 
ettiklerini, Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'na maddi-manevi katkıda bulu-
nan gönüllü ve hayırseverlerin kendi-
lerini kursun açılış merasiminde gör-
mekten mutluluk duyacaklarını kendi-
leriyle paylaştıklarını söyledi. Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş'ın Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nun açılış programına 
katılacağını söylediğini belirten İlçe 
Müftüsü Köksal, Başkan Ali Erbaş'ın 
Ekim ayı programlarına Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nun açılışının da 
dahil edilerek, belirlenen tarihin 
kendilerine bildirileceğini söyledi.
KURS İÇİN 17 TON DERİ, 6 TON 
FINDIK TOPLANDI
Geçtiğimiz Kurban Bayramında 
yapılan çalışma ile kurs için 17 ton 
kurban derisi ve bu yaz 6 ton fındık 
toplandığını belirten Müftü Köksal, 
organizasyonda emeği geçen 
personele teşekkür etti. Derilerini 

kursa veren vatandaşlara da duâda 
bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
kalan borçların ödenebilmesi ve 
eksikliklerin bir an önce 
tamamlanabilmesi için hayırseverlerin 
hassasiyet ve duyarlılıklarının devam 
etmesi temennisinde bulundu.
ZEKAT, FİTRE VE KURBANLARIMIZ 
BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN 
KURSU İÇİN
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun 
açılışıyla birlikte devam edecek eğitim-
öğretim hizmetleriyle ilgili personelden 
vatandaşların da bilgilendirilmesini is-
teyen Müftü Köksal, "Burada okuyacak 
çocuklarımız ve eğitimin verimli sür-
dürülebilmesi için sizlerden ve hayır-
sever vatandaşlarımızdan zihnen, 
fikren, madden ve manen yardım ve 
desteklerinizi devam ettirmenizi 
bekliyorum. Zekat, fidre, fidye, Kurban 
ve derilerimizi kursumuza verelim, 
vatandaşlarımızı da bu hususta 
bilgilendirelim." sözlerine yer verdi.
YAKLAŞIK 1 MİLYON 850 BİN TL'YE 
İHTİYAÇ VAR!
Toplantının sonunda, Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği Başkanı ve aynı 
zamanda Kur'an Kursu Öğreticisi olan 
Ali Dunay ise kursa yapılan 
harcamalar, borç ve yapılması 
gereken acil işlerle ilgili rakamsal 
bilgiler paylaştı. Dernek Başkanı Ali 
Dunay, Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
için bugüne kadar 10 milyon 750 bin 
TL  harcama yapıldığını, 1 milyon 344 
bin TL borcunun bulunduğunu ve ya-
pılması gereken işler için de yaklaşık 
500 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün gözetim, 
denetim ve himayelerinde, hayrî 

hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan 
'Hacı Ziya Habiboğlu Derneği' 
tarafından yapımı sürdürülen, Kirazlık 
Sahil Camii arkası, devlet karayoluna 
300 metre uzaklıkta bulunan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'na;
YARDIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİM VE 
BANKA HESAP NUMARALARI
Banka hesap numaraları:
Halk Bankası Vakfıkebir Şubesi

IBAN NO : 
TR650001200977400016000067
Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : 
TR500001000252666282665002
İletişim  Telefon:
Dernek : 0462 841 5405
İlçe Müftülüğü : 0462 841 5144
Dernek Başkanı (Ali Dunay): 0542 630 
98 82 Fax : 0462 841 54 05 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı 
ve İlköğretim Haftası dolayısıyla 
kutlama programı düzenlendi.
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Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI

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

KARADAĞ YAYLASI MERKEZ CAMİİ'NDE
 YAYLA BULUŞMASI

AHiLiK HAFTASI KUTLU OLSUN 

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

ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ 
RAHMETLE ANIYORUM 

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

> Sadık AYDIN 3'de

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

1500 KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI iLiM, AKIL VE AHLAK iLE ÇALIŞIP, 
BiZi GEÇEN BiZDENDiR

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de > Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir 
Kaymakamlığı 
ile Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Uygulama 
Oteli tarafından 
Cuma namazı 
sonrası 1500 
kişiye Aşure 
dağıtıldı.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta; Ahilik, ticari ve 
sosyal hayatta güzel ahlak, 
doğruluk, alçak gönüllülük, 
kardeşlik, yardımseverlik, 
herkesin kendi sanatında 
yükselmesi ve gelişmesi gibi 
değerleri esas alan köklü bir 
müessese olduğunu belirtti. 

Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Ahilik Haftası 
dolayısıyla bir 
mesaj yayınlayarak 
şunları söyledi. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce yayla-
lardaki camilerde gerçekleştirilen 
'Yayla Buluşmaları' kapsamında 
Karadağ Yaylası Merkez Camii'nde 
program düzenlendi.

Belediye Başkanımız Muhammet Balta, 17 Eylül 1961 tarihinde idam 
edilen Türk siyasetinin simge isimlerinden eski başbakanlarımızdan 
Adnan Menderes, eski bakanlarımızdan Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü 
Zolu'nun idam edilişinin 58. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

iŞADAMI METiN KARADENiZ KAZA GEÇiRDi

> Vedat FURUNCU 4'de

Vakfıkebir'in sevilen iş adamlarından, Vakfıkebir Belediye 
Meclisi Üyesi Metin Ali Karadeniz trafik kazası geçirdi.


