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> Sadık AYDIN 3'de

ATA'YA SAYGI VE ÖZLEM

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

TRABZON'DA 53 BEYİN ÖLÜMÜNDEN
13 TANESİ 40 VATANDAŞIMIZA UMUT OLDU

> Vedat FURUNCU 5'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

aygı duruşu ve İstiklal SMarşı'yla başlayan 
panelde panelist olarak Sağlık, 
Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Hizmetleri Başkanı Op.Dr. 

Yavuz Çakıroğlu, Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
ve Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Dr. Aydın Kant, organ 
ve doku bağışı beyin ölümü,  

İslam dininde organ bağışı ve 
önemi hakkında sunumlar 
yaptılar. Panelde, diyaliz 
hastası olan Ogün Demir adlı 
vatandaş duygularını anlattı, 

ayrıca geçen yıl vefat eden ve 
organlarını bağışlayan Yılmaz 
Kutoğlu'nun hanımına 
teşekkür belgesi verildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. Yılında 
Vakfıkebir İlçesi'nde de anma töreni düzenlendi. 

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi tarafından Fen Lisesi Konferans salonunda 
“Bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır” adlı panel düzenlendi.

“TÜRKİYE'DE 26 BİN 524 HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR”
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ÇALIŞTAY”
İç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetiminin 
güçlendirilmesi projesinin çalıştay'ı 
yapıldı…
1. Aşama 2008-2010 yılları arasında, 
2. Aşama 2013-2015 yılları arasında 
yapılmıştı. 3. Aşama ise bu hafta 12-13 
Kasım tarihleri arasında 2 günlük ilçemizi 
kapsayan çalıştay yapıldı…
Bu çalıştay'da ilçede belediye, emniyet, 
jandarma ve sivil toplum kuruluşları, suç 
önleme konusunda yapmış oldukları 
faaliyetleri video şekilde katılımcılara 
anlattı…
Bu proje öğrencileri ve gençlerin suç 
işlemelerini en aza indirilmesi, öğrencilerin 
ve gençlerin farklı alanlara 
yönlendirebilmekti…
Bu proje faydalı mı?
Evet, biraz faydalı ama bu anlatılanların 
daha fazlası yapılması lazım…
Projenin ilk oturumu 12 Kasımda 
gerçekleşti. İlk oturumda projenin ilk 
başladığı anları bir video olarak 
katılımcılara izlettiler…
Bu videoda Vakfıkebir ilçemizdeki 
Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe 
Jandarma Komutan'ı da yer aldı…
Bu videoda yer alanlar, FETÖ' dan dolayı 
gözaltına alınmıştılar. Bazıları göreve iade 
olurken bazıları ise görevinden atılmıştı…
Bu proje o kadar önemli ise, neden bu 
videodaki kişiler 
değiştirilmedi/yenilenmedi…
Demek ki o kadar önemli değilmiş…
İlçemizin kurum amirleri oradaydı, 
gözlemlediğim kadar onlarda bu videodan 
rahatsız olmamıştı…
Bizlerde basın mensubu olarak bu çalıştaya 
katıldık. Bazı rahatsız olduğum yerleri 
anlatmaya çalıştım. Böyle bir çalıştay 
yapılıyor, yeterince klasör ve bilgi notları 
hazırlanmamış. Katılımcılar için hazırlanan 
klasörler bitti dediler…
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
projenin eksikleri olması düşündürücü…
Bu projenin çalıştay'ı Trabzon Akçaabat'ta 
bulunan Hilton otelinde yapıldı…
Çalıştay için hazırlanan klasörler 
bitiyor/kalmıyor, ama bu çalıştay'ı lüks bir 
otelde yapabiliyoruz…
Vakfıkebir'i kapsayan çalıştay neden 
Vakfıkebir'de yapılmadı…
Çalıştay için önceden Vakfıkebir'de bir yer 
organize edilemez miydi?
Basın'a önem veriyoruz diyorlar, ilkten 
basının oturacak bile yeri yoktu…
Bu çalıştaydaki rahat ettirilen kısım, bu 
çalıştay için gelen konuşmacılar oldu…
Onların rahat ettirebilmek için güzel bir otel 
düşünüldü ve gerçekleştirildi…
*************************
Bir kısım asfaltlama yapıldı…
Geçen hafta Atatürk Ortaokulu yolundaki 
sıkıntılardan bahsetmiştim. Bu hafta yolun 
bir bölümü asfaltlandı…
Yolun asfaltlanması güzel oldu, 
öğrencilerimiz okullarına giderken, 
çamurlanmayacaklar. Ama öğrencilerimizin 
güvenlikleri ne olacak?
Hiçbir güvenlik tedbiri yok. Öğrencilerimiz 
araçların kullandıkları yoldan gidip-
geliyorlar. Kaldırım gibi öğrencilerin 
kullanabilecekleri yer yapılmadıktan sonra 
güvenliği sağlamış olmayacağız…
*************************
Yine sokak hayvanları…
Vatandaşlar, öğrenciler sokak 
köpeklerinden korkuyorlar…
Bilhassa kadınlar, sabah işe giderken 
köpeklerden korkularından, yanlarından 
bile geçemiyorlar…
Öğrenciler, köpek gördüklerinde kaçıyor ve 
köpeklerde peşlerine düşüyor…
Bu durum bu ilçede sorun haline geldi…
Ama hiçbir çözüm önerisi veya 
açıklama yok…

ATA'YA 
SAYGI VE ÖZLEM

H
ükümet Konağı önünde 
düzenlenen anma töreni 
sırasında Atatürk Anıtı'na 

çelenkler sunuldu, iki dakikalık 
saygı duruşu sırasında sirenler 
çalındı ve ardından İstiklal Marşımız 
eşliğinde göndere çekilen  bayraklar 
yarıya indirildi. Törene İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, İlçe 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Garnizon Komutan Vekili Per. 
Asteğmen Hasan Hüseyin Turan, 
İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. J. 
Başçvş. Necmettin Kılıç, İlçe Emni-
yet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 

Aksoy, Daire Amirleri, Meclis 
Üyeleri, AK Parti İlçe Başkan Vekili 
Cemil Albayrak, CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, Yeniden 
Refah Partisi İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Başkan ve temsilcileri, Muhtarlar, 
Okul Müdürleri, Öğretmenler ve 
Öğrenciler katıldılar. Hükümet 
Konağı önündeki törenin ardından 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi öğrencileri tarafından Gençlik 
Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda 
'Benim Adım Mustafa' konulu bir 
etkinlik düzenlendi. 

Cumhuriyetimizin kurucusu,Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. Yılında anma töreni düzenlendi. 

V
akfıkebir Devlet Hastanesi 
tarafından sürdürülen 'Organ 
Bağışı' kampanyası 

meyvelerini vermeye devam ediyor. 
Hastane hemşireleri Asiye Erdoğan 
ve Gonca Kurt tarafından Vakfıkebir 
Şadırvan yanında açılan standı 
ziyaret eden ve hemşirelerden bilgi 
alan üniversite öğrencisi 5 kız 
arkadaş, birlikte organ bağışı 
formunu doldurup sözleşmeyi 
imzalayarak beyin ölümleri 
gerçekleştiğinde organlarını 
bağışlamış oldular. Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinden ilçeye gelen 
öğrenciler ayrıca, kendilerini 
bilgilendirerek böyle hayırlı bir işe 
imza atmalarını sağlayan 
hemşirelere teşekkür ettiler. 
“160 ORGAN BAĞIŞI SAYISINA 
ULAŞTIK”

Vakfıkebir Devlet Hastanesi organ 
bağışından sorumlu koordinatör 
hemşiresi Asiye Erdoğan, göreve 
geldiği 2016 yılında 22 olan organ 
bağışı yapan kişi sayısının bu gün 
itibariyle 160'a ulaştığına dikkat 
çekerek, bu artışta özellikle 
hastane yönetiminin farkındalık 
yaratmak için yapmış olduğu 
çeşitli etkinliklerin önemli derece-
de rol oynadığına vurgu yaptı. 
Erdoğan, organ bağışı konusunda 
genç kuşağın çok daha duyarlı 
olduğunu da sözlerine ekledi. 
Sağlıklı her organın bağışlanabi-
leceğinin altını çizen Erdoğan, 
“Ülkemizde; böbrek, karaciğer, 
kalp, akciğer ve pankreas organ-
ları; kemik iliği, gözün kornea ta-
bakası, kalp kapa-ğı dokuları ba-
ğışlanabil-mektedir. Bu bağlam-

da bir kişi, organlarını bağışlayarak 
bir çök insana yaşama şansı vere-
bilir. Bunun için de 1979 tarih ve 
2238 sayılı kanun gereği 18 yaşını 
doldurmuş olmak yeterlidir” dedi. 
“BEYİN ÖLÜMÜ 
GERÇEKLEŞMEDEN ORGAN 
NAKLİ YAPILAMAZ”
Beyin ölümü ile bitkisel hayat 
arasındaki farka da dikkat çeken 
Asiye Erdoğan, “Beyin ölümü, beyin 
fonksiyonlarının geri dönüşümsüz 
olarak kaybolmasıdır. Koma veya 
bitkisel hayatta olan hastalarda 

beyin ölümü gerçekleşmemiştir. Bu 
hastaların bazıları uzun yıllar sonra 
bile hayata dönebilmektedirler. 
Çünkü beynin iç kısmı (beyin sapı) 
sağlamdır. Oysa beyin ölümü, 
beynin bütün kısımlarındaki 
fonksiyonların geri dönüşümsüz 
olarak kaybolmasıdır. Bu kişilerde 
solunum ve kalp atımları makinelere 
bağlı şekilde yapay olarak 
sürdürülebilir. Beyin ölümü tanısı, 
nöroloji ve anestezi uzmanları 
tarafından oluşan bir ekiple konur” 
şeklinde konuştu. 

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR,
MUTLU OLDULAR
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“2013 YILINDA ORGAN 
BAĞIŞI ÜNİTEMİZ 
KURULDU”
Panelin açılış konuşmasını 
yapan Başhekim Kant, etkinliğe 
gençlerin katılımı bizim için çok 
önemliydi. Hastanemiz 
bünyesinde 2013 yılında organ 
bağışı ünitemiz kuruldu. 
Vakfıkebir'de 2016 yılına kadar 
22 organ bağışı aldık. 2019 
yılında ünitemizin yapmış 
olduğu çalışmalarla bu bağış 
140 a kadar çıktı. Ülkemizde 
binlerce insan organ nakli 
bekliyor. Hepimizin üzerine 
düşeni yapması gerektiğini 
ifade etti. Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve İlçe 
Kaymakam Mesut Yakuta 
organ bağışı hakkında 
yaptıkları konuşmalarında 
neslin devamı ve çoğalması 
için organ bağışının çok önemli 
olduğunu söylediler.
“53 BEYİN ÖLÜMÜNDEN 13 
TANESİ 40 VATANDAŞIMIZA 
UMUT OLDU”
Trabzon'da 53 beyin ölümü 
gerçekleşirken bunlardan 13 
tanesi 40 vatandaşımıza umut 
oldu. Sağlık Acil Sağlık İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı 
Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu organ 
doku bağışı ve beyin ölümü 
konusunda yaptığı sunumunda 
18 yaşından büyük olan ve akli 
dengesi yerinde olan herkes 
organlarını bağışlayabileceğine 

dikkat çekerek bilgilendirmede 
bulundu. Çakıroğlu, konuş-
masında Türkiye'de 26 bin 524 
hastanın organ nakli bekledi-
ğine vurgu yaparak, “Bu sene 
içerisinde Trabzon'da 53 beyin 
ölümü gerçekleşirken bunlar-
dan 13 tanesi 40 vatandaşımı-
za umut oldu. Samsun bölge-
sinde ise 682 vatandaşımız 
organ nakli bekliyor. Türkiye'de 
2019 yılından beri şuana kadar 
26 bin 524 hasta organ nakli 
bekliyor. Bu rakamlardan organ 
bağışının ne kadar önemli oldu-
ğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz-
de ne yazık ki organ bağışı 
konusunda istenilen yerde 
değiliz" ifadelerini kullandı.
“BEDEN ÜZERİNDE 
İSTEYENİN İSTEDİĞİ GİBİ 
TASARRUFTA BULUNMASI 
YASAKLANMIŞTIR”
Kur'an-ı Kerim ve hadis-i 
şeriflerde, organ ve doku nakli 
konusunda açık bir hüküm 
bulunmamaktadır. İslam dinin-
de organ bağışı ve önemini 
anlatan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, İnsan topraktan 
yaratılmış, yaratılışı en güzel 
şekilde yapılmıştır. İnsan 
merkezli dünya hayatında İslam 
Dini, insanın canına malına 
aklına dinine ve nesline 
dokunulmasını yasaklamış, 
aziz sayılmaları gerektiğini 
bildirmiştir. Dinin varlık nedeni 
de budur. Kur'an, bir insanın 

öldürülmesini insanlığın 
öldürülmesi kadar büyük bir 
cinayet saymıştır. O nedenle 
koşullar ne olursa olsun insanın 
yaşatılması asıl prensip olarak 
belirlenmiştir. Beden üzerinde 
isteyenin istediği gibi tasarrufta 
bulunması yasaklanmıştır dedi.
Köksal, söz konusu olan insan 
mutluluğu ve sağlığı olunca 
haramlar da yasaklar da 
miktarınca mubah olur. Kur'an-ı 
Kerim ve hadis-i şeriflerde, 
organ ve doku nakli konusunda 
açık bir hüküm bulunmamak-
tadır. Peygamberimiz döne-
minde bu tür bir hadise yaşan-
madığı için bu hususta bir tec-
rübe rezervi de oluşmamıştır. 
İslam toplumlarının 
meselelerine Kur'an ve sünnet 
merkezli çözüm üreten İlk 
müçtehit ve fakihler de kendi 
devirlerinde de böyle bir 
mesele söz konusu olmadığı 
için, böyle bir bağışın hükmüne 
temas etmemişlerdir. Burada 
bilinmesi gereken en önemli 
husus ilke de denebilir; Sosyal 
hayatın ihtiyaçlarını doğrudan 
Kur'an'da yahut peygamber 
hayatında bulmak mümkün 
değil. Organ ve doku nakli 
konusundaki hükmün tayininde 
de aynı yola başvurulması 
uygun olacaktır. Bilindiği üzere, 
insan mükerrem bir varlıktır. 
Yaratıklar içinde Allah onu 
mümtaz kılmıştır. Bu itibarla, 

normal durumlarda ölü ve diri 
kimselerden alınan parça ve 
organlardan faydalanılması, 
insanın saygınlık ve kerametine 
aykırı olduğu için, caiz 
görülmemiştir Ancak zaruret 
durumunda, zaruretin mahiyet 
ve miktarına göre bu hüküm 
değişmektedir. Günümüzde 
kan, doku ve organ nakli, tedavi 
yolları arasına girmiş 
bulunmaktadır.O halde, bazı 
şartlara uyulmak kaydıyla, 
hayatı veya hayatî bir uzvu 
kurtarmak için başka çare 
olmadığında, bazı şartlara 
uyularak kan, doku ve organ 
nakli yolu ile de tedavinin caiz 
olması gerekir. “Her kim bir 
hayatı kurtarırsa bütün 
insanları kurtarmış gibi olur.” 
(Mâide, 5/32) ayeti de buna 
ışık tutmaktadır.  Beyin ölümü 
gerçekleşmiş olmakla birlikte 
makineyle de olsa nefes alıp 
veren, bunun dışında hiçbir 
yaşam fonksiyonuna sahip 
olamayan birinden organın 
alınma zorunluluğudur. Ancak 
bildiğimiz kadarıyla bitkisel 
hayat başka bir ifadeyle fişe 
takılı bir yaşamın bu şekil 
devam etmesi, tükenmenin, 
organların iflasına sebebiyet 
vermenin ifadesidir. İyileşme 
ümidi kalmamış birinin 
kendisine organlarının fayda 
vermediği gibi, nakil yoluyla 
hayata bağlanabileceklere de 

fayda vermeyecektir dedi.
“BAZEN ÖLMEYİ ÇOK 
İSTEDİM”
7 yaşından beri tedavi 
gördüğünü ve nakil beklediğini 
ifade eden Diyaliz hastası 
Ogün Demir, hastalığa 
yakalandığım süreç çok zordu 
hala bu zorluklar devam ediyor. 
Bu süreç içerisinde bazen öl-
meyi çok istedim. Arkadaşlarım 
arasında olmayı çok istiyorum 

ama maalesef olamıyor. Bunun 
için gençlerimizin bağış 
yapmasını istiyorum. Herkesin 
bu konuda bilinçli olmasını 
istiyorum. Dünyada 
bırakacağınız en güzel miras 
organ bağışıdır dedi. Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Trabzon İl Sağlık 
Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Başkanı Erdem şen, Başkan 
yardımcısı İlyas Alp, Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, Sağlık Acil Sağlık 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri 
Başkanı Op. Dr. Yavuz 
Çakıroğlu, Daire Amirleri, Okul 
Müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, İşadamları, organ 
bağışı yapanların yakınları ve 
öğrenciler katıldı. Yapılan 
sunumun ardından Organ 
Bağış stanttı açılarak yapılan 
bağışlar kayıt altına alındı. 
Yapılan sunumların ardından 
soru-cevap kısmıyla program 
son buldu.

TRABZON'DA 53 BEYİN ÖLÜMÜNDEN
13 TANESİ 40 VATANDAŞIMIZA UMUT OLDU

Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde Türkiye 

genelinde 11.11.2019 tarihinde 
saat 11.11'de '11 milyon fidan 
dikimi' etkinliği kapsamında 
Vakfıkebir İlçesi Rıdvanlı 
Mahallesi Rıdvanlı Bal Ormanı 
(15 Temmuz Şehitler Ormanı) 
ve Deregözü Mahallesi'nde 
bulunan dikim sahasına ceviz, 

kestane, ıhlamur, incir, sabun 
ağacı, kayın, karayemiş 
çeşitlerinden olmak üzere 8 bin 
adet fidan toprakla 
buluşturuldu. Fidanların 
toprakla buluşmasına 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Emniyet 
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, 

Yazı İşleri Müdür Şifa 
Karadeniz, Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, Ak Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, daire 
amirleri, işadamları, okul 
müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldılar.  
“GELECEK NESİLLERE 
BUGÜNDEN YEŞİL BİR 

TÜRKİYE BIRAKMAK”
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta yaptığı açıklamada; "Biz 
de bu etkinliğe Vakfıkebir olarak 
8 bin fidanla katılıyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde Türkiye 
genelinde 11.11.2019 tarihinde 
saat 11.11'de '11 milyon fidan 
dikimi' etkinliği kapsamında 
Vakfıkebir Rıdvanlı Mahallesi, 
Rıdvanlı Bal Ormanı (15 
Temmuz Şehitler Ormanı) ve 
Deregözü Mahallesi'nde 
bulunan dikim sahalarına ceviz, 
kestane, ıhlamur, incir, sabun 
ağacı, kayın, karayemiş 
çeşitlerinden olmak üzere 8 bin 
adet fidanı toprakla 
buluşturduk. Birçok sivil toplum 
kuruluşumuz, okullarımız, 
sınıflarımız, kamu 
kurumlarımızın hepsi şu anda 
sahada. Hepimizin ortak amacı, 
güzel ve yeşil bir Vakfıkebir 
oluşturmak, gelecek nesillere 
bugünden yeşil bir Türkiye 

bırakmak. Bu amaçla Vakfıkebir 
olarak bu etkinliği canı 
gönülden destekliyoruz. 7'den 
70'e herkes bu etkinliğin 
içersinde. Sayın 
Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere bakanlıklarımıza 
ve ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarına teşekkür 
ediyorum" dedi.
"İNŞALLAH TÜRKİYE ARTIK 
DAHA TEMİZ, DAHA YEŞİL 
BİR ÜLKE OLACAK"
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise yaptığı 
konuşmada; 
"Cumhurbaşkanımızın 
başlatmış olduğu ağaçlandırma 
seferberliği devam ediyor. 

Türkiye genelinde 
11 milyon fidanın 
toprakla buluşması 
hedeflendi. 
Cumhurbaşkanımız
ın gerçekten bu 
kadar yoğunlukta 
ormanla ilgilenmesi 
ve geleceğe yatırım 
yapması çok mani-
dardır. Yaş kesenin 
başını keserim 
kültüründen, yarın 
kıyamet kopacağını bilsen dahi 
bugün ağaç dik inancından 
gelen bir milletin evladı 
olmaktan gururluyuz. Bugün 
burada seferberlik var. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 

önderliğinde tüm Türkiye'deki 
vatandaşlarımız bu seferberliğe 
katıldı. İnşallah Türkiye artık 
daha temiz, daha yeşil bir ülke 
olacak. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum" şeklinde 
konuştu.

Mesut Yakuta
Kaymakam

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

Op.Dr. ASydın Kant
Başhekim

Hüseyin Köksal
İlçe Müftüsü Ogün Demir

Opr.Dr. Yavuz Çakıroğlu
Sağlık,Acil Sağlık İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Hiz. Başkanı

“Bırakacağınız 
en güzel miras 
organ bağışıdır” 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan Türkiye
genelinde 81 ilde, 2023 farklı lokasyonda eş zamanlı gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" dan 
dikim etkinliği Vakfıkebir Rıdvanlı Mahallesi Rıdvanlı Bal Ormanı'nda gerçekleştirildi. 

VAKFIKEBİR “GELECEĞE NEFES” OLDU

VAKFIKEBİR 8 BİN FİDANLA 
“GELECEĞE NEFES” OLDU



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN4 15.11.2019

Osman KOYUNCU

apılan araştırmalara göre insan Yvücudu, günde iki kere uyuyup 

uyanmaya göre programlanmıştır. 

Normal insanlar için uyku süresi, 5 ile 9 

saat arasında değişmektedir. Bu süre, 

yaşa cinsiyete ve kiloya göre değişiklik 

gösterir. Yapılan araştırmalara göre, 

üniversite mezunu bir insan, 48 saat 

uyku uyumazsa, ilkokul seviyesindeki 

matematiksel işlemlerini bile zor algılar. 

Uyku halinde beyin uyumaz, aksine 

uyanık haldeki gibi faaliyetlerine devam 

eder. Beynin dinlenmesi, uzun süre 

çalışılan bir konuyu başka bir konu ile 

değiştirmekle sağlanır. 

    Beyin, üflenince şişip genişleyen  manasındadır. Balona üflenince şişip 

genişler, beyinde okumakla gelişir. Beyin 

ne kadar çok çalıştırılırsa yani ne kadar 

çokkitap okunursa, o kadar fazla gelişir. 

Tam uykusunu almamış insanlar, 

yorgun, bitkin, stresli, sıkıntılı ve 

huzursuzdur, böyle insan mutlu olamaz 

ve çalışmasından da verim alamaz. Erken 

kalkmaya alışan, kafasında az problemi 

olan ve endişesi az olan insanlar daha iyi 

uyurlar. 

  Prof. Dr. Mehmet Öz, uyku hakkında  özetle, “uyku mükemmel bir ilaçtır. Sağ 

yana, sırt hafif eğik, dizler bükülmüş, 

kollar kıvrık en sağlıklı uyuma şeklidir, 

yüzüstü uyku ise en kötü uykudur der.” 

Güneş doğarken ve batarken ki uyku, 

tembellik ve unutkanlığa sebep olur. 

Gece saat üçten sonraki uykunun 

verimliliği %50 azalır. Prof. Dr. Haluk 

Savaş “ psikolojik hastalıkların çoğu 

mevsimliktir, günlerin uzaması ve 

gecelerin kısalması ile insanlar geceleri 

tam dinlenemezler. Çünkü dinlenmeyi 

sağlayan bazı hormonlar gündüz 

uzanınca daha az salgılanır.  Bu 

hormonlar, akşam 9 da salınmaya 

başlar, sabah 5 e doğru salgısını en aza 

indirir. En verimli çalışma süresi, sabah 

erkenden başlar ve saat 11 e kadar sürer. 

Çalışma için 11 ile 14 arası en verimsiz 

dönemdir.

  İnsanlar üzerinde yapılan  araştırmalara göre, güneş doğarken, 

batarken ve tam tepe noktasında iken 

uyursa, gerçek manada dinlenmemiş 

oluyorlar. Güneşin, bu esnada uyuyan 

insanların beyni ve diğer biyolojik 

sistemleri üzerine olumsuz etkiler yaptığı 

biliniyor. En dinlendirici uyku, öğlenden 

1,5 saat önce başlar, öğle geçtikten 1,5 

saat sonraki zamana kadar sürer. 

  Dinde uyku üç çeşittir,  birincisi:  Gaylule'dır ki, güneşin doğma zamanı 

ile ondan iki saat sonraki vakte kadarki 

uykudur. Bu uyku insanı dinlendirmediği 

gibi rızkın azalmasına ve 

bereketsizliğede sebebiyet verdiği için 

zararlıdır. İkincisi Feylule'dır ki, 

ikindiden sonra akşama kadarki uyku. Bu 

uyku ömrün azalmasına yani uykudan 

gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü, 

yarı uyku gibi kısacık bir şekil alır. Güya 

o günü yaşamamış gibi oluyor.  

Üçüncüsü: Kaylule'dir ki, kuşluk 

vaktinden, öğleden biraz sonraya kadar 

devam eden zaman aralığındaki uyku en 

iyi ve en dinlendirici uykudur.

  Sonuç: Her yapılan makinenin bir  kullanma kılavuzu vardır. Bu kurallara 

uyulduğu sürede, kullanıcı o makineden 

gerçek verim alabilir. Eğer kullanım 

kılavuzuna uyulmazsa, hem o makine 

erken eskir, hem de gerçek verim 

alınmaz. İnsan kâinatın misali, çekirdeği 

ve özetidir ve Allah'ın en büyük sanat 

harikasıdır. İnsanı yaratan, onunla bir-

likte kullanım kılavuzunu da göndermiş-

tir. Eğer insan, Kuran'a tam uyarsa 

mutlu huzurlu ve sağlıklı yaşamış olur.   

UYKU ÜZERİNE BİR YORUM

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden almış olduğum 61140002 Ruhsat numaralı bayilik 
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  Erdoğan KULEYİN

ZAYİ İLANI

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN
ARAÇ VE SU 45 KW TÜRBİNİ SATIŞ İHALE İLANI

1- İhale 22/11/2019 tarihinde saat 14:00'da Belediye Binasında belediye encümen salonunda 
encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye çıkartılan araçlar ile iş makinelerine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde 
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın 
alınabilir.
3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki 
Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. 
4- İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;
a.  Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
b.Tebligat için Türkiye'deki adres beyanı,
c.Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
d.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
e.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
f.Şartnameyi satın aldığına dair belge
g.İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
h.Adli Sicil Kaydı 
i.Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı
Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye 
alınmayacaklardır.  
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan 22.11.2019 Cuma günü saat 11:00'a kadar İhale 
Komisyonu'na teslim edeceklerdir.
5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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Sıra
No

Adı Markası
Modeli/
Seri No

Muhammen
Bedel

Jeep

Arazöz

45 KW Su Türbini+
 Alternatör+Redüktör

Plakası 

61 HA 335

61 HA 753

-

Durumu
Geçici

Teminat %3
İhale

Teminatı
İhale
saati

1

2

3

CJ 5

İveco

1969

1992

Çekme
Belgeli

7.500,00 ₺

15.000,00 ₺

15.000,00 ₺

225,00 ₺

450,00 ₺

450,00 ₺

750,00 ₺

1.000,00 ₺

1.000,00 ₺

14:00

14:10

14:20

Faal

Faal

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş hizmet araçları ile elektrik santralinde atıl halde 
bulunan 45 KW Su türbini+Alternatör+Redüktörden oluşan ünite aşağıda belirlenen muhammen 
bedelleri üzerinden 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Artırım şeklinde 
ihale edilerek satılacaktır.
2886 SAYILI DİK GEREĞİNCE SATIŞI YAPILACAK ARAÇ VE DİĞER TAŞINIRLARA  AİT LİSTE

VAKFIKEBİR KAYMAKAM EVİ
TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE

 KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Vakfıkebir Kaymakam Evi 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   :2019/570296
1-İdarenin
a) Adı :TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞAKANLIĞI
b) Adresi  :Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 
61040 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4622244101 - 4623214104
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı   : Vakfıkebir Kaymakam Evi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kaymakam Evi ( Toplam Yapı Alanı: 277,36 )
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Trabzon - Vakfıkebir
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 230 (iki yüz otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.12.2019 - 09:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Trabzon Valiliği Hükumet Binası 
Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu Salonu Kat:4
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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 % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi 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 dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Akşam namazını müteakip 
düzenlenen programda İlçe 

Müftüsü Hüseyin Köksal'ın da 
katılımıyla din görevlileri ve 
cemaatin de iştirakiyle hatmi 
şerif okundu. Müftü Köksal'ın 
kıldırdığı yatsı namazı, tesbihât 
ve başta Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s) ve bütün 
peygamberler ile aziz 

şehitlerimiz olmak üzere bu 
vatan için canlarını fedâ eden 
tüm şehit ve gâzilerimiz ile din 
ve devlet adamlarımız için; 
devletimizin ilelebet payidar 
olması, kahraman ordumuzun 
yurt içi ve yurt dışında hain terör 
örgütlerine karşı yürüttüğü 
operasyonlarda başarılı olması, 
milletimizin birlik-beraberlik, 

sıhhat ve afiyeti için yaptığı 
duanın ardından aşrı şerif 
okundu. Programın, "Mevlid-i 
Nebi Haftası" münasebetiyle 
gerçekleştirildiğini ifade eden 
ve haftanın milletimiz, tüm 
İslam alemi ve insanlık için 
hayırlara vesile olması 
temennisinde bulunan Müftü 
Köksal, hatim okuyan ve 
programa katılım sağlayan 
herkese dua ve teşekkür etti.

VAKFIKEBiR'DE HATMi ŞERiF OKUNDU VE DUA EDiLDi
Vakfıkebir Merkez Ensar Camii'nde hatmi şerif okundu ve dua edildi.
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Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Sadettin Çiçek ziyaret sırasında 

yaptığı açıklamalarda şunları söyledi.
“BURADA GELECEK VAR”
17 Kasım 2019 tarihinde Ankara Arena Spor 
Salonunda yapılacak olan büyük kongreye 
dair açıklama yapan Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir ilçe başkanı Sadettin Çiçek, 

“Yeniden Refah Partimizin 23 Kasım 2018'de 
resmi kuruluşunu gerçekleştirerek 67 il 410 
ilçede kongrelerimizi tamamladık. Şimdi ise 
genel başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih 
Erbakan önderliğinde büyük kongremizi 
“BURADA GELECEK VAR” sloganı ile 17 
Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştireceğiz. 
Kuruluşundan bu güne kadar olumlu siyaset 
anlayışı ve yapıcı eleştiri üslubunu kullanarak 
çalışmalarımızı yapıyoruz ve yapmaya da 
devam edeceğiz dedi.
“HAK VE ADALETİ ÜSTÜN TUTACAĞIZ”
Başkan Sadettin Çiçek, Yeniden Refah 
Partisi olarak Hak ve adaleti üstün tutacağız. 
Önce ahlak ve maneviyat anlayışını esas 
alacağız. Milletimiz için huzur ve barış, insan 

hakları, izzet ve onur sağlamak için 
çalışacağız. Milletimize karşı daima dürüst 
güvenilir ve şeffaf olacağız. Ülkemizin 
menfaatlerini daima ön planda tutacağız. 
Bütün insanlara din dil ırk ayrımı 
gözetmeksizin adil davranacağız. Problem 
çözen uzlaşma hedefli yapıcı bir siyaset 
izleyeceğiz. Ülkemizi maddi ve manevî 

alanlarda kalkınmasını gerçekleştireceğiz. 
Hukuku üstün tutan bir ülkenin vazgeçilmez 
unsuru olan kuvvetler ayrılığı ilkesini 
benimseyeceğiz. Vatandaşlarımızın maddi ve 
manevî sıkıntılardan kurtarılması ve yarınlara 
güvenle umutla bakabilmesi için gerekli her 
çalışmayı zamanında yapacağız. Yaşanabilir 
bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, 
yeni ve adil bir dünya için, “BURADA 
GELECEK VAR” diye haykırmak için 17 
Kasım 2019 Pazar günü milletimiz için bende 
varım diyerek 1. Olağan kongremize herkesi 
davet ediyoruz. 1. Olağan Kongremizin 
ilçemize, Trabzon'umuza ve Ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum dedi.

1
/D sınıfı öğrencileri 
Öğretmenleri Yurdagül 
Eroğlu rehberliğinde 29 

Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 
kutlanan Kızılay Haftası nedeni 
ile kutlama etkinliği düzenle-
diler.  Öğrenciler,  'En zor anı-
mızda Kızılay yanımızda' adlı 
drama etkinliği gerçekleştirildi. 
Bir afet sonrasında 
yaşananların sergilendiği 
etkinlikte, doktorları, yaralıları 
ve hemşireleri, ilk yardım, kan 
bağışı ve acil durumda yiyecek 
yardımını canlandıran 
öğrenciler, velilerden büyük 

alkış aldılar.  Vakfıke-
bir Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
“Kızılay bilincinin 
oluşturulması için okul 
içinde çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek öğren-
cilerimizle belirte far-
kındalık oluşturuyoruz. 
Kızılay'ın ülke adına 
sunduğu hizmetlere kamuoyu 
desteğini sağlamak açısından 
'Kızılay Haftası' büyük önem 
taşımaktadır. Etkinliklerle kötü 

günlerde zorda kalanların en 
yakın dostu olan Kızılay'ı 
çocuklara anlatarak, Kızılay 
sevgisini aşılamayı amaçla-
dıklarını ifade ettiler.”

BAŞKAN ÇiÇEK, 
“HAK VE ADALETİ ÜSTÜN TUTACAĞIZ”

AKSOY, “TÜRK HARF DEVRİMİ HAFTASI KUTLU OLSUN”

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy Türk Harf Devrimi Haftası ile ilgili 

olarak yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet'in 
ilanından sonra yeniden yapılanmaya giden 
Türk milleti yeni bir alfabeye geçmek ve 
dolayısıyla çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmak durumundaydı. Bu doğrultuda 
harekete geçen Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşları, 1 Kasım 1928'de Latin 
esasından alınan harfleri Türk milletinin yeni 
alfabesi olarak benimsedi. Türk dilinin 
özelliklerini belirten işaretlere de yer veren bu 
yeni alfabe “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı 
kanunla kabul edildi. Bu hareket yazı dilinde 
kullanılan Arap harflerinin yerine Türk 
harflerinin alınmasını öngörüyordu ve Harf 
Devrimi olarak tanımını buluyordu. Arap 
harflerinin Türkler tarafından kullanılması, 
İslamiyet'in kabulünden sonra başlamıştı. 
Türkçe dili Arap harfleriyle kolay yazılıp 
okunamıyordu. Harf İnkılabı'nın hedefi 
okuyup yazmayı kolaylaştırarak yaymak, 
modern eğitim ve öğretimin gerçekleşmesini 
sağlamaktı. Harf İnkılabı'nın ilk adımı, 20 
Mayıs 1928'de 1288 sayılı kanunla Arap 
rakamlarının kullanılmasına son verilerek 
uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı. 
28 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi aynı yılın 1 Haziran tarihi itibari ile 
resmi daire ve kuruluşlarda uluslararası 

rakamların (1,2,3 gibi) kullanılmasını belirten 
bir yasayı yürürlüğe sokmuştur. Bu yasa ile 
beraber Harf Devrimi için de bir komisyon 
kurulması kararlaştırılmıştı. Bu komisyon 
böylesine ciddi bir değişimin 5 ila 15 yıllık bir 
süreçte hayata geçebileceği ihtimali üzerinde 
dursa da Mustafa Kemal Atatürk´ün ´´Bu ya 
üç ayda olur ya da hiç olmaz´´ dediği 
söylenir. Mustafa Kemal Atatürk yeni alfabeyi 
Ağustos ve Eylül 1928´de birçok ilde halka 
tanıttı. Bu esnada bazı yeni eklentiler de 
alfabeye eklendi. 8 - 25 Eim 1928 tarihlerinde 
tüm resmi görevliler yeni Türk Alfabesi 
sınavına tabi tutuldu. 1 Kasım 1928 tarihinde 
yeni Türk Alfabesi kabul edildi ve Harf 
Devrimi gerçekleşmiş oldu. 1 Kasım 1928'de 
Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesi'nin 
kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de 
yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi 
gereğince ülkenin her köşesinde Millet 
Mektepleri açılmış ve halka yeni harflerle 
okuma-yazma öğretilmeye başlanmıştır. 
Atatürk bu çalışmalara “Millet Mektepleri 
Başöğretmeni” sıfatıyla katılmıştır. Bu vesile 
ile Vakfıkebir başta olmak üzere tüm 
Türkiye'nin Türk Harf Devrimi Haftası'nı 
kutluyorum dedi.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, 
Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile 
bir süre sohbet etti. Başkan Çiçek, genel durum değerlendirmesi 
yaparak Genel Kongre ile ilgili açıklamada bulundu.

EN ZOR ANIMIZDA
KIZILAY YANIMIZDA

Minik öğrencileri Kızılay Haftası nedeni ile farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlediler.

DEREGÖZÜ MAHALLESİ'NDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir Deregözü Mahallesi'nde düzenlenen 'Sabah 
Namazı Buluşması'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, ilçeye 

bağlı Deregözü Mahallesi 
Merkez Camii'nde 
vatandaşlarla sabah 
namazında bir araya geldi. İlçe 
müftülüğünün "Mevlid-i Nebi 
Haftası" etkinlikleri kapsamında 
Deregözü Mahallesi Merkez 

Camii'nde düzenlenen sabah 
namazı buluşması programında 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
namazdan önce vatandaşlara 
vaaz-ı nasihatte bulundu. 2019 
Yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın 
ana teması olan 
"Peygamberimiz ve Aile" 

konusu etrafında yaptığı yarım 
saatlik sohbetinin ardından 
sabah namazını da kıldıran 
Müftü Köksal, namazdan sonra 
da tüm şehitlerimiz ve 
ebediyete irtihal eden 
gazilerimiz ile din ve devlet 
adamlarımızın ruhları ve 
milletimizin birlik-beraberliği, 

sağlık ve afiyeti için dua yaptı. 
Tilâvet olunan aşrı şerifin 
ardından cemaatin de iştirakiyle 
Kelime-i Tevhid, tesbih, tehlil ve 
salavâtı şerîfeler okunarak 
tesbihât yapıldı. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, mahalle 
halkının yoğun ilgi gösterdiği 

programa iştirak eden herkese 
teşekkür etti, Allah'ın rahmet ve 
bereketinin üzerlerine olması 
dua ve niyazında bulundu. Bazı 
din görevlilerinin de iştirak ettiği 
program sonrası caminin çay 
ocağında cemaate kahvaltı 
ikramında bulunuldu. Deregözü 
Mahallesi Merkez Camii İmam 

Hatibi Mecit Furuncu ve emekli 
din görevlisi Ahmet Öztürk de, 
başta ilçe müftüsü ve 
beraberindeki din görevlileri 
olmak üzere programa katkı ve 
katılım sağlayan herkese 
mahalle halkı adına 
teşekkürlerini ifade etti.

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nün 

"Mevlid-i Nebi Haftası" 
etkinlikleri kapsamında 
Merkez Yavuz Sultan 
Selim Camii'nde 'Hatim 
Okuma ve Dua 
Programı' düzenlendi. 
Akşam namazını 
müteakip düzenlenen 
programda, İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Köksal ve İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş'ın da 
katılımıyla din görevlileri 
ve cemaatle birlikte 
hatmi şerif okundu. 
Müftü Hüseyin Köksal'ın 
kısa sohbetinin 
ardından Vaiz Ekrem 
Akbaş, başta aziz şehitlerimiz 
olmak üzere bu vatan için 
canlarını fedâ eden tüm şehit 

ve gâzilerimiz ile din ve devlet 
adamlarımız için; devletimizin 
ilelebet payidar olması, 
milletimizin birlik-beraberlik, 

sıhhat ve afiyeti için 
dua yaptı. "Mevlid-i 
Nebi Haftası" müna-
sebetiyle gerçek-
leştirilen 'Hatim 

Okuma ve Dua Programı' yatsı 
namazının cemaatle kılınma-
sıyla sona erdi.

HATMi ŞERiF OKUNDU, SOHBET VE DUA YAPILDI
Vakfıkebir Merkez Yavuz Sultan Selim Camii'nde hatmi şerif okundu, sohbet ve dua yapıldı.
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DKBB TRABZON'DA 
EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ

Trabzon'da düzenlenen 
eğitim seminerinin açılış 

konuşmasını Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Mehmet Şentürk 

yaptı. Genel Sekreter Şentürk 
konuşmasına, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

ve aynı zamanda Doğu Kara-
deniz Belediyeler Birliği Baş-
kanı Murat Zorluoğlu'nun se-
lamlarını ileterek başladı. Ge-
nel Sekreter Şentürk; “Beledi-

yelerimizden gelen eğitim ta-
lepleri doğrultusunda eğitim se-
minerlerimizi planlıyoruz. 

Bugün kendisini ağırlamak-tan 
onur duyduğumuz hocamıza 
bizleri kırmayıp geldikleri için 
ve bilgilerini bizlerle paylaşa-
cağı için teşekkür ediyorum. 
Burada bilgilenmek, bu bilgileri 
uygulamak, belediyelerimizin 
hizmet kalitesini artıracaktır. 
Onun için bu ve benzeri 
eğitimlerin önemi büyük” dedi. 
Mahalli İdareler Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi Başkanı 
Halil Memiş'in eğitim verdiği 
seminerde; Belediyelerde İdari 
Yapılan-maya İlişkin Hususlar, 
Beledi-yelerde Personel 
İstihdamındaki Kısıtlar, Kamu 
Görevlilerinin Yargılanmasına 
İlişkin Genel Kurallar, İş 
Mevzuatı Kapsamında İş 

Sözleşmeleri (Temel Esaslar, 
Fesih ve Sonuçlar) konularında 
bilgilendirme yapıldı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU, AİLE ÇALIŞMA VE 
SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğünün 

ziyaretinden memnuniyet 
duyduğunu belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Yaptığınız 
çalışmalar çok değerli. 
Özellikle yaşlılar, çocuklar, 
kadınlar ve engelliler için 
yürüttüğünüz çalışmaları takdir 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Çalışmalarıyla ilgili Başkan 
Zorluoğlu'nu bilgilendiren İl 
Müdürü Ahmet Kurt ise 
“Trabzon İl Müdürlüğü olarak 
çalışmalarımızı yoğun şekilde 
sürdürüyoruz. Aile 

bütünlüğünün korunması ve aile 
refahının artırılmasına yönelik 
sosyal hizmet faaliyetlerini ve 
sosyal destek programlarını 
yürütmekteyiz. Kadınların 

toplumsal hayatın tüm 
alanlarında hak, fırsat ve 
imkânlardan eşit biçimde 
yararlanmalarını sağlamak 
üzere kadınlara yönelik sosyal 
hizmet faaliyetlerini 
sürdürüyoruz. Engellilere ve 
yaşlılara yönelik çalışmalarda 
bulunuyoruz. Şehit yakınları ile 
gazilere yönelik istihdam, 
ücretsiz/indirimli seyahat kartı 
ve psiko-sosyal hizmet 
faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 
Çocukların ve gençlerin sağlıklı 
gelişimini temin etmek üzere 
sosyal faaliyetler yürütüyoruz. 
Yaptığımız çalışmalardan 
olumlu geri dönüşümler almak 
bizleri mutlu ediyor. Sizlerin de 
desteğiyle çalışmalarımız ivme 
kazanacaktır” şeklinde konuştu. 
Ziyaret, günün anısına 
gerçekleştirilen toplu fotoğraf 
çekiminin ardından sona erdi.

MEVLiD KANDiLi'NDE
CAMiLER DOLDU TAŞTI

akfıkebir ilçesinde Mevlid VKandili coşkuyla idrak  
edildi. Vatandaşlar, akşam 
saatlerinden itibaren camilere 
gelmeye başladı. Kandil 
dolayısıyla ilçedeki camilerde 
Kur'an-ı Kerim, Mevlîd-i şerif, 
ilâhi ve kasîdeler, salât-ü 
selâm ve tekbirler okundu. 
Ayrıca gecenin önemi ile ilgili 

sohbet ve vaaz-ı nasihatler 
yapıldı, duâlar edildi ve hep 
birlikte cemaatle namazlar 
kılındı. Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın da iştirak 
ettiği Merkez Yeni Camideki 
program akşam namazının 
kılınmasıyla başladı. Namazın 
ardından din görevlileri 
Kur'an-ı Kerim, Mevlîd-i şerif, 

ilâhi ve kasîdeler, cemaatin 
de iştirakiyle tekbir ve salavâtı 
şerîfeler okundu. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın gecenin 
anlamı, önemi ile ilgili yaptığı 
sohbetinden sonra İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş'ın yaptığı duâ 
ve Müftü Köksal'ın kıldırdığı 
yatsı namazıyla program 
sona erdi. Doğu Karadeniz Turizm 

Yöneticileri Derneği 
Başkanı Yusuf Altuntaş, 
“Şehrimiz turizm konusunda her 
geçen gün hedef yükseltiyor. Bu 
noktada özellikle dizi-film 

projelerinin şehir ve bölge tanı-
tımı için çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Şahsınızı 
Trabzon için bir şans olarak 
görüyoruz. Turizm konusunda 
şehrin tüm dinamiklerinin el ele 

vererek birlikte hareket etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu.  Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ise “Turizmi 
Trabzon'da ayrı, Ordu'da ayrı 
Giresun'da ayrı düşünemeyiz. 
Turizm bölgemiz için yeni bir 
olgu. Dolayısıyla bazı 
aksaklıklar olabiliyor. Antalya 
1960-1970'lerden itibaren 
turizmde belli bir mesafe 
almasına rağmen yine de 
eksikleri var. Uzun bir müca-
dele gerekiyor. Mühim olan 
şehrin tüm dinamiklerinin bir 
plan dahilinde ortak hareket 
etmesidir. Geçtiğimiz günlerde 
bir turizm değerlendirme top-
lantısı yaptık ve çalışmalara 

sezon başında değil, şimdiden 
başlama kararı aldık. Aralık 
ayında bu anlamda kapsamlı bir 
çalışmaya başlayacağız” 
ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri 
Kanununda ve Birlik Tüzüğünde yer alan “Üye belediyelere, diğer belediyelere ve 
mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek” 
maddesinin gereği olarak belediyelere yönelik eğitim semineri yapıldı.

Ülkemizdeki tüm camilerde olduğu gibi Vakfıkebir İlçesi'nde de Mevlid Kandili 
dolayısıyla camiler, ibadet etmek isteyen vatandaşlarla doldu, taştı.

Camiler, ibadet etmek isteyen vatandaşlarla doldu, taştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt ile beraberindeki heyeti ağırladı. İl Müdürü Kurt, 
çalışmaları hakkında Başkan Zorluoğlu'na kısa bir brifing verdi.

DOĞU KARADENİZ TURİZM YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ,

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Turizm 
Yöneticileri Derneği Başkanı Yusuf Altuntaş ve dernek yöneticilerini kabul etti. 
Ziyarette Trabzon ve bölge turizmi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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10 KASIM'DA GÜLBAHAR HATUN BÜYÜLEDİ

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük 
önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 

aramızdan ayrılışının 81. Yıl dönümü 
nedeniyle Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi tarafından bir anma 

programı düzenlendi. Programın 
sunuculuğunu Okulun Edebiyat 
Öğretmeni Ergin Şeref yaptı. 
“ATATÜRK, BU MÜSTESNA 
İNSANLARDAN BİRİDİR”
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Çok Amaçlı 
Salonu'nda düzenlenen program saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. Slayt 
gösterilerinin ardından Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi Tarih 
öğretmeni Ali Hikmet Kamiloğlu 
tarafından günün anlam ve önemini 
belirten veciz bir konuşma yapıldı. 
Kamiloğlu konuşmasında, 81 yıl önce 
bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
kurucusu, ulu önder, büyük devlet 
adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü 
kaybettiğimizin altını çizerek; “Dünya 

tarihi çağlar boyunca üstün nitelikli 
askerlerin, yüksek yetenekli devlet 
adamlarının etkin yaşamlarını dile 
getirir; fakat asker ve devlet adamı 
nitelik ve yeteneklerini bir bütün olarak 

kendi kişiliğinde toplamış bulunan pek 
az insanın varlığından söz eder. 
Atatürk, bu müstesna insanlardan 
biridir” dedi.  Kamiloğlu, Atatürk'ün 
rahatsızlık süreci boyunca 
yaşanılanları kronolojik olarak 
sıraladıktan sonra konuşmasını, 
“Askeri ve siyasi alanlarda yepyeni 
yöntemler uygulayarak, o günün 
şartlarında hayal edilmesi bile güç 
işler başarmıştır. Bunlardan en 
önemlileri sırasıyla; yeni ve düzenli bir 
ordunun kurulması, halkın milli 
mücadeleye ikna edilmesi, düşmanın 
yurttan atılması, yeni bir devletin ve 
yönetim şeklinin kurularak eski 
olanların kaldırılması, siyasi, 
toplumsal, ekonomik ve hukuki 
alanlarda yapılan çok sayıdaki 

devrimlerdir” ifadeleri ile tamamladı.  
Okulun öğrencilerinde 11-B sınıfı 
öğrencisi Esra Birinci ve 11-A sınıfı 
öğrencisi Osman Samet Yamak birer 
şiir okudular. Okulun müzik öğretmeni 

Oğuzhan Öztürk eşliğinde Atatürk'ün 
sevdiği türkülerden örnekler 
seslendirildi.  Öğrenciler tarafından 
günün anlam ve önemi ile ilgili şiirlerin 
okunmasının ardından Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 12/B 
Sınıfı öğrencisi Atakan Ertürk; 12/D 
Sınıfı öğrencilerinden Ömercan 
Gümüş, Furkan Çalışkan, M. Ali Atik, 
Tuğçe Kaba, Beyza Nur Karaş, Berkay 
Bahadır, Göksu Anlaş; 11/B Sınıfı 
öğrencisi Esra Birinci; 10/C Sınıfı 
öğrencisi Sinem Birinci'inin rol aldığı 
ve Edebiyat öğretmeni Osman Nuri 
Birinci'nin yönettiği 'BENİM ADIM 
MUSTAFA' adlı drama izleyenleri 
büyülerken, Okul Müdürü Kadri Alay,  
Atatürk baskılı tişört giyen ve gelen 
misafirlere kolonya ve çikolata ikram 

ederek yakalarına  'Türk Bayrağı' 
rozeti takmaları da gözlerden 
kaçmadı. Törene İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, İlçe Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Garnizon Komutan 
Vekili Per. Asteğmen Hasan Hüseyin 
Turan, İlçe Jandarma Komutan Vekili 
Kd. J. Başçvş. Necmettin Kılıç, İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, Siyasi Parti Temsilcileri, 
Sivil toplum kuruluşlarının başkan ve 
temsilcileri, kurum amirleri, okul 
müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri 
ve öğrenciler katıldılar. 10 Kasım 
Temalı kompozisyon, şiir ve resim 
yarışmalarında dereceye girenlere 
ödülleri verilmesinin ardından program 
son buldu.

Ergin Şeref
Edebiyat Öğretmeni

Ali Hikmet Kamiloğlu
Tarih Öğretmeni

Esra Birinci
 Öğrenci

Osman Samet Yamak
Öğrenci

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu 'Benim Adım Mustafa' konulu drama büyüledi. 

VAKFIKEBiR'DE
KAÇAK YAYLA EVLERi YIKILIYOR

Vakfıkebir ilçesine bağlı 
Menteşe Yaylası'ndaki bir 

yayla evi, İmar Barışı yasasına 
aykırı olarak aldığı yapı kayıt 
belgesi iptal edildiği için kay-
makamlık tarafından yıkılarak 
kullanılamaz hale getirildi.
TESBİT EDİLEN 150 KAÇAK 
YAPI DAHA YIKILACAK
31.12.2017 tarihinden sonra 
yapıldığı tespit edilen ve imar 
barışı yasasına aykırı olarak 
Yapı kayıt belgesi alan yaklaşık 
150 yapının, önce yapı kayıt 
belgeleri iptal edilecek, 
ardından yıkılacağını açıklayan 

İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
güvenlik güçlerimizin kontrolü 
altında önlemlerimizi aldık. Yapı 
kayıt belgeleri iptal edilen 150 
yapının yıkılmasına karar ve-
rildi. Bu bağlamda yıkım işlem-
lerini tamamlayacağız dedi. Son 
yıllarda yayla ve meralara 
yapılan kaçak yapılarla tartışma 
yaratan Karadeniz Bölgesi'nde 
ise en çok başvuru Trabzon'da 
oldu. Bu kentte 151 bin 671 
yapı kayıt belgesi verilirken, 
verilen yapı kayıt belgelerinden 
216 milyon 581 bin gelir elde 
edildi. Rize'de ise 75 bin 472 

yapı kayıt belgesi verildi. Dev-
letin gelir hanesine 54 milyon 
397 bin lira yazıldı. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulunulan 50 bin 
yapı kayıt belgesi ise iptal edildi. 
Tarihi ya da sit alanı olup, 
koruma altında bulunan 
bölgelerdeki kaçak yapıların da 
tespiti yapıldı. 2 bin kaçak 
yapının yıkımına başlandı. İmar 
barışının bitmesiyle, ikinci 
aşamaya geçilecek. Hak 
sahiplerinin mülkiyet sorunlarına 
çözüm aranacak. Yani, yapı 
kayıt belgesi alanların tapuları-
na kavuşmasının önü açılacak.

İmar barışı yasasına 
aykırı olarak yapı kayıt 
belgesi iptal edilen 
yapılar yıkılıyor.

YALIKÖY MAHALLESİ ÇELEBİ CAMİİ'NDE 
SABAH NAMAZI BULUŞMASI

İ
lçe müftülüğünün "Mevlid-i 
Nebi Haftası" etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 

sabah namazı buluşması, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
2019 Yılı Mevlid-i Nebi Hafta-
sı'nın ana teması olan "'Hz. 
Peygamber ve Aile" konusu 
etrafında yaptığı sohbetle 

başladı. Müftü Köksal'ın kıldır-
dığı sabah namazı ve yapılan 
tasbihâtın ardından duâ ve aşrı 
şerif tilâvetiyle program sona 
erdi. İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, programa katılan 
herkese teşekkür ve duâ etti. 
Mahalle halkının yanı sıra bazı 
din görevlilerinin de iştirak ettiği 

program sonrası, caminin çay 
ocağında cemaate çorba 
ikramında bulunuldu. Yalıköy 
Mahallesi Çelebi Camii İmam 
Hatibi Mustafa Balta, başta ilçe 
müftüsü ve din görevlileri 
olmak üzere programa katkı ve 
katılım sağlayan herkese 
teşekkürlerini ifade etti.

akfıkebir İlçe Müftülüğü 

VAile ve Dini Rehberlik 
Bürosu tarafından 

"Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlik-
leri kapsamında düzenlenen  
'Mevlid-i Nebi ve Hatim 
Programı' Merkez Yavuz Sultan 

Selim Camii'nin altındaki Diya-
net Gençlik Çalışmaları Merke-
zi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı 
Kerim tilâveti ve mâlinin okun-
masıyla başlayan programda 
İlçe Vaizi Hatice Semiz, 'Hz 
Peygamber ve Aile' konulu 

konferans verdi. Merkez Kur'an 
Kursu öğreticilerinden oluşan 
koronun seslendirdiği ilâhiler 
ve okunan Mevlidi Şerifin ar-
dından Kur'an kurslarında oku-
nan hatimlerin duâsının yapıl-
masıyla program sona erdi.

KADINLARA ÖZEL 'MEVLİD-İ NEBİ VE 
HATİM PROGRAMI' DÜZENLEDİ

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün "Mevlid-i Nebi Haftası" 
etkinlikleri kapsamında kadınlara özel program düzenlendi.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, ilçeye bağlı Yalıköy Mahallesi 
Çelebi Camii'nde vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724
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0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
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A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

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

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

VAKFIKEBiR'DE HATMi ŞERiF 
OKUNDU VE DUA EDiLDi

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

EN ZOR ANIMIZDA KIZILAY YANIMIZDA

AKSOY, “TÜRK HARF DEVRİMİ 
HAFTASI KUTLU OLSUN”

VAKFIKEBiR'DE 
KAÇAK YAYLA EVLERi YIKILIYOR

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

> Sadık AYDIN 7'de

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR, 
MUTLU OLDULAR

10 KASIM'DA GÜLBAHAR HATUN BÜYÜLEDİ

> Sadık AYDIN 4'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 
81. Yıl dönümü nedeniyle Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu 'Benim 
Adım Mustafa' konulu drama büyüledi. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir Devlet Hastanesi tarafından sürdürülen 
'Organ Bağışı' kampanyası çerçevesinde organlarını 
bağışlayarak Organ ve Doku Bağış Kartlarını alan 
beş kız arkadaş mutlu olduklarını ifade ettiler. 

Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Samim 
Aksoy, her yıl 
1-7 Kasım 
tarihleri arası 
kutlanan Türk 
Harf Devrimi 
Haftası ile ilgili 
olarak açıkla-
mada bulundu.

31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit 
edilen ve imar barışı yasasına aykırı olarak yapı 
kayıt belgesi iptal edilen yapılar yıkılıyor.

> Sadık AYDIN 7'de

Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 
minik öğrencileri Kızılay Haftası nedeni ile 
farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlediler.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün "Mevlid-i Nebi Haftası" 
etkinlikleri kapsamında Merkez Ensar Camii'nde 
'Hatim Okuma ve Dua Programı' düzenlendi.


