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TOKULLAR

İLÇE BAŞKANLARI TEŞEKKÜR ETTİ

> Sadık AYDIN 5'de

> Sadık AYDIN 2'de

2020 ÇKS BAŞVURULARI BAŞLADI

METEM'DEN
BİR YILDIZ DOĞUYOR

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

EMNİYET MÜDÜRÜ
VEDA ETTi

Vakfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, 2020 

üretim yılı Çiftçi Kayıt 
Sistemi (ÇKS) başvuruları-

nın başladığını açıkladı. 
Tarım ve Orman ilçe 

Müdürü Remziye Kuleyin 
mahalle muhtarları ile bir 

toplandı yaparak yeni 
yönetmelik hakkında 

bilgilendirmede bulundu. 

Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu'nun 
tayininin çıkması 
nedeni ile kendisi adına 
Ramada Otel'de veda 
programı düzenlendi. 

Vakfıkebir ve Çarşıbaşı Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanları 
Sadettin Çiçek ve Gökhan Şahin,1. Olağan Büyük Kongre'ye 
katılan, İlçe Teşkilatlarına ve vatandaşlara teşekkür ettiler. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 6'da

Altı yaşına kadar konuşamayan Vakfıkebir İMKB 

METEM(Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi) 9. Sınıf 

öğrencisi 13 yaşındaki 'Otizm'li Elif İpar Bilgen 

müzik dünyasını sallamaya hazırlanıyor. 

Elif ayrıca, 24 Kasım 2019 tarihinde 

Vakfıkebir'de düzenlenecek olan 

'Öğretmenler Günü' etkinlikleri 

sırasında sahne alacak. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“NELER NELER
OLUYORMUŞ”

İlk atandığı günden bu yana vukuat üstene 

vukuatlar meydana geliyor muş…

Toplum Sağlığı Başkanlığı, Toplum adı 

geçmesi üzere toplumun önünde olan 

kurumdur. Toplum adı her kurumda 

yoktur…

Toplum demek; insan demektir…

Ben bunun eşiyim, ben şunun eşiyim, 

bana kimse bir şey yapamaz, benim 

arkamda Milletvekili var, Vali var, Valimizin 

eşi var diyerek bu kurumun başında 

durulamaz herhalde…

Mesai bittikten sonra, Toplum Sağlığında 

çalışanları çağırıp “OLUR” aldırmak neyin 

nesi…

Ben Kaymakamın eşiyim ne demek…

Her kurumdaki ben bunun eşiyim dese, 

vay halimize…

Biz bunları yazmakla bitiremeyiz…

Geçen hafta Vakfıkebir'de 1. ve 8. Sınıf 

öğrencilerine her yerde olduğu gibi aşı 

yapıldı…

Aşı her öğrenciye uygulanması gereken 

bir şey…

Öğrencilik yıllarımda benim yaptırmışlığım 

vardır…

Her öğrenci kendi sınıfında, kendi 

okulunda aşı yapılırken, neden bazılarının 

çocuğu taaaaaaaaa, Akçaabat ilçemizde 

aşı olmuş…

Burada yapılan aşı ile orada yapılan aşı 

arasında fark mı var?

Bu da biraz düşündürücü olmuş…

Vekaleten bakılan Sağlık Grup 

Başkanlığında böyle bir şeylerin olması 

üzücü.

Yıllar önce bir Sağlık Grup Başkanımız 

vardı…

Onu Vakfıkebir'de herkes tanır…

Adı da Fatih Baran…

Vakfıkebir'de birçok güzel işler yapmıştı…

Ama şimdi ise o kurum biraz/fazla 

değişti…

O kurumda tehditler havada uçuşmaya 

başladı…

Hepimiz birer bireyiz…

İnsanlar toplandıklarında, toplum oluyoruz. 

Eğer bizler toplum isek neden birileri, 

birilerine hava atar cinsten yaklaşır…

İnsanoğlu değil miyiz?

Kurumlardaki amirler, çalışanlar, kısaca 

insanlar insanlara yardımcı olmaları için 

orada değiller mi?

Vakfıkebir'de hiç yaşanmaması gereken 

şeyler, yaşanmaya başladı.

Bakalım bundan sonra daha neler neler 

göreceğiz…  

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

Neden bir değiliz, neden birlik 

olamıyoruz…

Bazıları iyi polis, kötü polis oynamaya 

devam ediyor…

Halk arasındaki kullanılan bir sözdür bu 

aslında, iyi polis, kötü polis…

Yüzüne karşı iyi güzel, arkaya doğru 

geçtiğinde her şey bir anda değişi 

veriyor…

Neden böyle?

Bilinmez…

Böyle gelmiş, böyle gidecek…

Veda törenlerine katılımlar çoğaldı.

Vakfıkebir'de veda törenlerine katılım 

yönünden yavaş yavaş artış göstermeye 

başladı…

Veda yemeği İşadamı Hüseyin 

İskenderoğlu tarafından, tayini çıkan 

Emniyet Müdürü'ne verildi…

E
lif İpar Bilgen 28 Ocak 2004 
tarifinde Trabzon'un 
Beşikdüzü İlçesi'nde doğdu. 

Üç çocuklu emekli bir ailenin en 
küçüğü olan Elif, 6 yaşına kadar 
konuşamadı. İki büyük ağabeyleri 
müzisyen olan Elif'in Babası Yusuf 
ile Annesi Fatma, kendisine ağız 
oldular, dil oldular, otizmli çocukları 
için her fedakârlığa katlandılar.  
2011 yılında Beşikdüzü Merkez 
İlkokulu/ortaokulu'nun özel 
sınıflarında eğitim gören Elif İpar 
Bilgen konuşmaya, okuma ve 
yazmaya, okuduğunu anlamaya 
başladı. 2019- 2020 Eğitim- 

Öğretim Yılında Vakfıkebir İMKB 
METEM Lisesi 9. Sınıfına Özel 
Öğretim öğrencisi olarak kaydoldu.  
Tam Otizmi yenmeye başladığı 
sırada annesinin ölümüyle sarsıldı. 
Annesinin ölümünden sonra 
kendisini sınıf Öğretmeni Ayşe 
Birinci bağrına bastı, anne şefkatini 
aratmamaya çalıştı.  Okula 
başladığı ilk günden itibaren Müzik 
Öğretmeni Mustafa Bebek, Elif'teki 
müzik yeteneğini keşfederek 
kendisiyle özel çalışmaya başladı. 
Elif şimdi şarkılar- türküler söylüyor 
ve ayrıca Türkçe, Matematik, 
Sosyal Hayat, Giyim- Üretim, Beden 

Eğitimi, Müzik gibi dersleri de alıyor.  
Sınıf Öğretmeni Ayşe Birinci, 
“Okuduğunu anlayabiliyor ve 
metinlerdeki soruları cevaplaya-
biliyor” diye konuştu.  Okul Müdürü 
Sezgin Özdin ise açıklamasında, 
'Eğitimin Yıldızları- HOPO (Her 
Okulun bir Projesi Olsun)  projesi 
kapsamında bilim, eğitimde 
teknoloji kullanımı, değerler eğitimi, 
kültür ve sanat, spor ve sağlıklı 
yaşam, yılın duyarlı öğrencisi/velisi, 
yılın okulları olmak üzere çeşitli 
kategorilerde uygulanan projeleri 
hatırlatarak; “Bizler de Trabzon İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu 

Vakfı ortaklığı ile yürütülen 'Eğitimin 
Yıldızları- HOPO' yarışması 
kapsamında yürüttüğümüz 'Farkını 
Farkındayım' projesi ile okulumuzda 
eğitim gören Otizmli Elif İpar Bilgen 
ile toplumdaki bu tarz bireylerin ön 
plana çıkmaları adına çalışmalar 
yürütmekteyiz. Bu kapsamda 
Elif'deki müzik yeteneğini keşfettik 
ve yeteneğini geliştirip, kendisini 
müzik dünyasına kazandırmak için 
gerekli çalışmaları yapıyoruz. 
Des-eklerinden dolayı tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ederken, 
Elif kızımıza da şimdiden başarılar 
diliyorum” dedi. 

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü toplantı salonunda 

Mahalle Muhtarlarının katılımı ile 
toplantı yapıldı. Toplantıya Tarım ve 
Orman İlçe Müdürü Remziye 
Kuleyin, Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç, Başkan 
Yardımcısı Ali Öztürk, Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve 
Mahalle Muhtarları katıldı. 
“ÜRETİCİLERİN ŞAHSEN 
MÜRACAAT ETMELERİ 
ZORUNLUDUR”
Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe 
Müdürü Remziye Kuleyin 
toplantıda yaptığı bilgilendirmede; 
09 Kasım 2019 tarih ve 30943 
sayılı 2019/46 nolu tebliğe 
istinaden 2019 Üretim yılında Çiftçi 
Kayıt Sistemine 30 Haziran 2019 
tarihine kadar müracaat eden 
çiftçilerin herhangi bir işlem 
yapmadan 2019 yılı Alan Bazlı 
Fındık Gelir Desteği ile Mazot ve 
Gübre Desteğinden yararlana-

caklardır dedi.  Kuleyin, 
Müracaat edemeyen 
çiftçilerimizin Bakanlık 
tarafından af çıkması 
halinde ise mağdur olan 
çiftçilerimize bilgilendir-
me Muhtarlarımız 
aracılığı ile yapılacaktır. 
2020 Çiftçi Kayıt Sis-
temi müracaatları yö-
netmelik gereği 01 Eylül 
2019 tarihinde başlamış 
olup, 30 Haziran 2020 
tarihine kadar devam 
edecektir. Çiftçilerimiz 
2020 Üretim yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemi başvuru 

evraklarının bağlı bulunduğu Mahal-
le muhtarlarından alabileceklerdir. 
Çiftçilerin 2020 üretim yılına ilişkin 
ÇKS başvuruları başlamış olup 
başvurular 30 Haziran 2020 tari-
hinde sona erecektir.   Bu doğrul-
tuda çiftçiler, 2020 yılına ilişkin ÇKS 
başvurularını 30 Haziran 2020 tarih-
lerine kadar yapacaklardır. Üretici-
lerin, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru-
larını veya kayıt güncellemelerini 
yapabilmeleri için, istenilen 
belgelerle birlikte 30 Haziran 2020 
tarihine kadar bağlı bulundukları İl / 
İlçe Müdürlüklerine şahsen müraca-
at etmeleri gerekmektedir. ÇKS 
başvurusu bulunmayan üreticile-

rimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi 
gübre, yem bitkileri, fark ödemesi 
vb. gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin 
desteklemelerden yararlanmaları 
mümkün değildir. ÇKS başvurula-
rında, üreticilerin ziraat odalarından 
"Çiftçi Belgesi" alma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Üreticileri 2020 yılı 
ÇKS başvurusu için il ve ilçe mü-
dürlüklerine ibraz edecekleri çiftçi 
belgelerinde '2020 ÇKS başvurusu 
için geçerlidir' ibaresinin yer alma-
sına dikkat edilmelidir açıklama-
sında bulundu.” Çiftçilerimizin 
mağdur olmamaları için başvuru 
dilekçesi ve belgelerini zamanında 
teslim etmeleri önemle duyurulur.

2020 ÇKS BAŞVURULARI BAŞLADI

METEM'DEN BİR YILDIZ DOĞUYOR

Vakfıkebir İMKB 
METEM(Mesleki ve 
Teknik Eğitim Merkezi) 
9. Sınıf öğrencisi 
13 yaşındaki 'Otizm'li 
Elif İpar Bilgen müzik 
dünyasını sallamaya 
hazırlanıyor. 

Tarım ve Orman ilçe Müdürü Remziye Kuleyin 
mahalle muhtarları ile bir toplandı yaparak yeni 
yönetmelik hakkında bilgilendirmede bulundu. 
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Vakfıkebir Fen Lisesi, 
gençlerin çevre temizliği 

konusunda duyarlılığını 
arttırmak, bu konuda topluma 
örnek teşkil etmek ve halka 
açık alanların temizliğinin sağlık 
açısından önemine dikkat 
çekmek amacıyla okulun 9. 
Sınıf öğrencileri ile birlikte 

sahilde çevre temizliği etkinliği 
gerçekleştirdi.
“TOPLUMU ÇEVRE 
TEMİZLİĞİ HAKKINDA 
BİLİNÇLENDİRMEK”
Çevre Temizliği etkinliğine 
Vakfıkebir Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Özcan Alp, Fen 
Lisesi İngilizce Öğretmeni 

Canan Öz Uzunosmanoğlu, 
Belediye çalışanları ile öğren-
ciler katıldı. Çevre temizliğinin 
ardından açıklama yapan Fen 
Lisesi İngilizce Öğretmeni 
Canan Öz Uzunosmanoğlu; " 
Bu gerçekleştirdiğimiz etkin-
likteki amacımız tabi ki toplumu 
çevre temizliği hakkında 

bilinçlendirmek. Sembolik bir 
çöp toplama kampanyası 
yaptık. Projeyi genişleterek 
ilçemizdeki diğer mahallelerde 
de aynı uygulamayı özendire-
rek çevre bilincini tüm ilçeye 
yaymak. Atalarımızın da dediği 
gibi 'Herkes kendi evini temiz 
tutarsa bir köy temiz olur, bir 

köy temiz olursa bir il temiz 
olur, bir il temiz olursa bir mem-
leket temiz olur.' Umarım bu 
başlattığımız bu etkinlik artarak 
devam eder. Vakfıkebir Fen 
Lisesi öğrencileri olarak sahil 
temizliği yaptık. Gençlerimizi 
bilinçlendirmek ve daha iyi bir 
çevre için düzenlemiş olduğu-

muz etkinlikte eğlenceli daki-
kalar geçirdik.  ğrencilerimize 
ve Belediyemize katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Fen 
Lisesi olarak öğrencilerimizle 
birlikte daha temiz bir dünya ve 
gençlerimizde çevre bilinci 
oluşturmak için sahil temizliği 
gerçekleştirdik.” Dedi.

Turnuva meslek yüksek 
okulundan beş farklı 

programdan toplam yirmi sekiz 
öğrencinin katılımıyla Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu salonunda 
gerçekleştirildi. Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulu akademik 
binada düzenlenen turnuva; 
katılımcıların bilgilendirilmesinin 
ardından saat 10.00'da 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Soner Demirtaş ve 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Tolga Ergün tarafından 
başlatılmış ve 45'er dakikalık 
beş turla maçlar 
tamamlanmıştır. 
Kıyasıya çekişmenin yaşandığı 
maçlar neticesinde, birinciliği 

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 2. Sınıf öğrencisi 
Abdullah Talha Abukan, 
ikinciliği Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 1. Sınıf öğrencisi 
Teksen Samet Alan, 
üçüncülüğü ise Maliye 
Programı 1. Sınıf öğrencisi Ali 
Çepni göğüslediler.
Turnuva sonrası yüksekokul 
konferans salonunda yapılan 
ödül törenine; Yüksekokul 
müdürü Dr. Öğr. Üyesi Soner 
Demirtaş, Vakfıkebir Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
müdürü Yunus Ali Civil, Türkiye 
Satranç Federasyonu Trabzon 
İl temsilcisi Abdülkadir 

Haliloğlu, ilçe temsilcisi Ömer 
Haliloğlu, yüksekokulumuz 
akademik ve idari personel ile 
öğrencilerimizin yoğun 
katılımıyla yapıldı.
“MUSTAFA TURUPÇU'NUN 
İDEALLERİNİ GERÇEKLEŞ-
TİRMEYİ ARZULUYORUZ”
Ödül töreninde konuşan 
yüksekokul müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Soner Demirtaş; “Analitik 
düşünme, planlı hareket etme, 
odaklanma, analiz, öngürü ve 
zamanı verimli kullanmayı 
deneysel anlamda öğreten bu 
tür organizasyonları geleneksel 
hale getirerek hem merhum 
Mustafa Turupçu'nun ideallerini 
gerçekleştirmeyi hem de bu tür 

başarılı ve örnek 
organizasyonlarla da 
yüksekokul, ilçemiz ve 
şehrimizle birlikte önemli 
değerlerimize sahip çıkmayı 
amaçlamaktayız” ifadelerine 
yer verdi. Ayrıca bu turnuva 
fikrini ortaya koyan ve 
organizasyonun her 
aşamasında büyük emek ifa 
eden Yüksekokul Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Tolga 
Ergün ve Türkiye Satranç 
Federasyonu Trabzon 
yetkililerine teşekkür etti. 
Yüksekokul müdürü tarafından, 
yüksekokulun öncülük yaptığı 
bu turnuvanın her yıl merhum 
Mustafa Turupçu adına 

düzenlenerek gelenek haline 
getirilmesi konusundaki amaç 
defaatle vurgulandı. 
Konuşmaların ardından 
turnuva birincisine ödülü; 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, ikincilik 
ödülünü; Yüksekokul müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Soner Demirtaş, 
üçüncülük ödülü ise Vakfıkebir 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy tarafından takdim edildi. 
Ayrıca turnuvada derece 
gösteren 4. 5. ve 6.'lık 
ödüllerini Türkiye Satranç 
federasyonu Trabzon il 

temsilcisi Abdülkadir Haliloğlu 
ile Vakfıkebir ilçe temsilcisi 
Ömer Haliloğlu tarafından 
verildi. Turnuvaya katılım 
gösteren tüm öğrencilere 
Yüksekokul Müdür Yardımcıları 
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Karış ve 
Öğr. Gör. Tolga Ergün ile 
yüksekokul akademik personeli 
Öğr. Gör. Güliz Çoşkunaslan 
tarafından katılım belgesi 
verilerek, ödül töreni 
sonrasında yapılan fotoğraf 
çekimi ile 1. Mustafa Turupçu 
Satranç Turnuvası programı 
sona erdi.

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Öğrencilerde çevre bilincini artırmak için gerçekleştirilen etkinlik sonrası toplanan çöpler belediyemizin çöp aracına konuldu.

KUR'AN BÜLBÜLLERİ
GÖNÜLLERİ MEST ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 

tarafından, '2019 Yılı 
Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri 
kapsamında ilçeye bağlı 

Yalıköy Mahallesi Merkez 
Camii'nde düzenlenen 'Kur'an 
Ziyafeti' programına her yaştan 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Programa, Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın, 19 Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Hayrettin Öztürk, 
Trabzon İl Müftü 
Yardımcısı Hadi 
Keskin, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, bazı meclis 
üyeleri, daire amirleri, STK 
temsilcileri, din görevlileri ve 
vatandaşlar katıldı. Akşam 
namazını müteakip, İmam 
Hatip Hikmet Bulut'un 
selamlama ve misafir 
okuyucuları takdiminin 
ardından Vakfıkebir Merkez 
Eski Camii İmam Hatibi Ali 
Osman Birinci'nin Kur'an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan 
programda, misafir okuyucular; 
İstanbul Mecidiyeköy Camii 
İmam Hatibi Ali Derman, 
İstanbul Yavuz Sultan Selim 
Camii Müezzin Kayyımı Aziz 
Hardal, Edirne Selimiye Camii 
İmam Hatibi Alp Can Çelik ve 
Trabzon Çarşı Camii İmam 
Hatibi Yusuf Hacıahmetoğlu 
okudukları Kur'an-ı Kerim ve 
kasidelerle dinleyenlere 
unutulmaz manevi bir ziyafet 

sundular. Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın ve 19 Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hayrettin Öztürk'ün 
konuşmalarının ardından dua 
ve yatsı namazının kılınmasıyla 

program sona erdi. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, il dışından 
gelen misafirler başta olmak 
üzere programa iştirak eden, 
programın organizasyonunda 
emeği geçen, katkı ve katılım 
sağlayan herkese teşekkür etti.

'KUR'AN ZİYAFETİ' PROGRAMINDA 

HAFIZLAR GÖNÜLLERİ MEST ETTİ

MUSTAFA TURUPÇU ANISINA SATRANÇ TURNUVASI 

Türkiye Satranç Federasyonu ve Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
organize edilen Vakfıkebir Gençlik Merkezi Merhum Müdürü 
Mustafa Turupçu anısına Satranç turnuvası düzenlendi. 

Yirmi sekiz öğrencinin katılımıyla
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
salonunda gerçekleştirildi.
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Osman KOYUNCU

    Tarihte en fazla devlet kuran ve çok  eski devlet geleneği olan milletlerden 

birisiyiz.  Tarihin altın sayfalılarına 

yazılmış,adaletle kurulmuş büyük 

devletler vardır. Eğer bir devlet, adalet, 

hürriyet ve medeniyet üzerine 

kurulmuşsa, büyüktür. Orduları, 

toprakları büyük olanlar değil. Komünist 

Rusya ve Çin'in nüfusu, ordusu ve 

topraklarıçoktu, fakat evrensel bir dünya 

devleti olamadılar.

smanlı İmparatorluğu yıkıldıktan Osonra, yerine kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti, Osmanlıdan kalan mirası 

reddettiği gibi, medeni dünyanın 

benimsediği demokrasiyi de tam 

benimseyemedi. Bunun içindir ki T.C.  

yaklaşık yüzyıldır, evrensel bir dünya 

devleti olamadı. Çünkü bin yıllık dini, 

kültürü ve medeniyeti görmezden gelerek, 

kişi merkezli ve devlet gücü ilesuni bir 

kültür ve ulus temelli bir medeniye 

oluşturulmaya çalışıldı. Fakat ne 

yapıldıysa, insan fıtratına uygun 

olmadığından, halk tarafından 

reddedildi,  kaynak tutmadı. Bu devlet ne 

evrensel bir hukuk ve nede evrensel bir 

adalet sistemi uygulayabildi. Düşünceyi 

suç sayan bir zihniyet oluştu.  Şu anda 

çok şeyler suç sayıldığı için tenkit 

edemiyorum. Maddi ve manevi her şey 

tenkit edilebiliyor, Allah, kitap vs,  fakat 

bizim sistemimizin kırmızıçizgileri var 

onlara dokunamazsın. Murat Belge, daha 

önce Taraf Gazetesindeki bir yazısında 

“Nasıl bir Türkiye olmalı sorusuna, yeni 

bir zihniyette eski sınırları içinde 

muhtemel gelişme çizgisidir, bu 

olmuyorsa en güçlü ihtimal, eski 

zihniyetin yeni sınırları içinde sürdürecek 

bir Türküyedir. Milliyetçi , dindar ve 

ulusalcıların birlikte  göründükleri, eski 

sınırlar içinde eski zihniyet içinde, 

Türkiye'nin yaşama şansı yok…..  

Demokratik ve adaletli bir ülkenin 

elemanıyım diyebiliyorsan, sorunlar 

çözülüyor demektir.” Maalesef,  bunu 

diyemiyoruz. 

Şu anda sistemde hiçbir değişme yok.  Yalnız eski zihniyet boyanarak, tek 

renkten çok renkliye kayan,  köhne bir 

zihniyet.  Osmanlının yıkımını sağlayan,  

hantalbir yapı devam ediyor. Bu gün bize 

en çok, adalet, demokrasi ve evrensel 

hukuk lazımdır.  Bu ülkede her şey devlet 

kontrolünde olmalı. Yas tutulacağı zaman 

bile, sınırlarını devlet çizmeli. İbadet mi 

yapılacak, devlet baba en iyisini bilir, 

Türkmenistan'da at bakanlığı varmış. 

Bizde de sivil toplum kuruluşlarını 

kontrol bakanlığı kurulabilir ve nasıl 

elbise giyecekleri kanunla belirlenebilir. 

1980 ihtilalinde Nazlı Ilıcak, Merhum 

Demirel'den bahsederken bir bilen şöyle 

dedi, böyle dedi diye yazıyordu. Şimdi ise, 

devlet baba dedi ki şeklinde yazılacak 

galiba, işler oraya doğru gidiyor. Hür 

fikirler, bilim adamları, düşünürler hep 

hürriyet ve özgürlüklerin olduğu yerlerde 

yetişiyor. Allah'ın sonsuzluğu insanda 

hürriyet olarak tezahür eder. Devlet baba 

çok büyüktür,  yerin kulağı var,  

kendimize dikkat edelim her yer 

dinlenebilir. Şimdi hemen hemen bütün 

suçlar istihbarat raporlarına göre 

belirleniyor.Bir zamanlar Nitekim Paşa, 

çocuk sayısını bile ayarlamak istemişti, 

halktan tepki geldi, gizli işlerimize 

karışmayın dediler. K.Kore de futbol 

maçlarındaki tezahürleri bile devlet 

ayarlıyormuş.  İşaret geliyor, herkes aynı 

tezahürü yapıyor, işaret kesildi mi herkes 

oturuyor. Eski Başbakanlardan Tansu 

Çiller “ Dünyada üç komünist ülke kaldı, 

K.Kore,  Küba ve Türkiye” demişti, ne 

kadar da doğru söylemiş. Sanıyorum diğer 

iki devler gerçek demokrasiye döner, biz 

yine sonuncu oluruz. 

 EVRENSEL BİR DÜNYA DEVLETİ OLABİLMEK

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2019/62 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, ÇARŞIBAŞI Mahalle/Köy, ÇARŞI Mevkii, 4. KAT 4. NOLU 
BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. 
Vakfıkebir İcra Hukuk Mahkemesinden alınan rapor gereğince taşınmazın bulunduğu parsel 5 katlı 
b.a. bina ve arsası vasfındadır, belediyenin yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetlerinden 
faydalanmaktadır, Giresun-Trabzon karayoluna 120 metre, Çarşıbaşı ilçe merkezine, Çarşıbaşı 
Kaymakamlığına, Belediye binasına ve resmi kurumlara yaklaşık 100 m. mesafededir. Bilirkişi 
raporuna göre bağımsız bölüm 140 metrekare alana sahiptir. Bağımsız bölümün bulunduğu bine 
zemin kat +4 normal katlı 5 katlı bir bina olup, satışa konu taşınmaz en üst kat olan 4. kattadır. İçi sıvalı 
ve boyalıdır, iç imalatları tamdır, çatısı yapılmamış, 2 cephesi açık dış cephe yalıtımı yoktur. 3 oda 1 
salon 1 wc ve 1 adet balkonu bulunmaktadır. Kat kaloriferli olup binanın asansörü yoktur.
Adresi  : Çarşıbaşı Mahallesi, Fatih Sokak No:13/A Kat:4 4 Nolu Bağımsız Bölüm Çarşıbaşı / 
TRABZON
Yüzölçümü : 140 m2  
Arsa Payı : 7
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı BİTİŞİK NİZAM 4 KAT YAPILAŞMAYA MÜSAİT 
Kıymeti  : 167.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 
1. Satış Günü : 08/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI VAKFIKEBİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /TRABZON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/62 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1085398

Parsel tahsis belgesi, 
Trabzon Valisi İsmail 

Ustaoğlu, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürü Duygu Sağlam, 
Vakfıkebir OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Arslan Malkoç ve 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
Üyesi, aynı zamanda Vakfıkebir 
OSB Yönetim kurulu Üyesi 
Enver İskenderoğlu'nun 
katılımıyla İskenderoğlu Süt 
Ürünleri Firması Adına İş Adamı 

Hüseyin İskenderoğlu'na verildi. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Yaklaşık 
olarak 20 yıllık bir mazisi 
bulunan ve bir hayal olarak 
görülen Organize Sanayi 
Bölgemiz de bugün bacalar 

tütmeye hazırlanıyor. İlk parsel 
tahsisimizi yaptık. İlçemize ve 
yöremize hayırlı olsun. 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemiz yüzlerce insana iş ve 
aş kapısı olacak. Organize 
Sanayi Bölgemiz için geçmişten 
günümüze emek veren tüm 
Bakanlarımıza, Valilerimize, 

Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı olan 
herkese şahsım ve ilçem adına 
da ayrıca teşekkür ediyorum” 
dedi.  Bundan sonraki süreçte 

tüm firmalarımızı arsa tahsisi 
için OSB'ye müracaat etmeye 
davet ediyoruz. Bu Vakfıkebir 
ve bölge için tarihi bir fırsattır. 
Trabzon ve Türkiye genelinde 
tüm firmalarımızın bir an önce 
arsa tahsislerini yaptırıp 
OSB'nin paçasının tütmesini 
temenni ediyoruz.  

VAKFIKEBiR 
OSB İÇİN TARİHİ GÜN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
TOKİ aracılığıyla Vakfıkebir Yalıköy 
Mahallesi sahilinde yapılacak olan 

Ekmek Temalı Millet Bahçesi Projesinin yapım 
çalışmalarına başlanıldı.  Konu ile ilgili olarak 
bir açıklama yapan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “İlçemize çok 
önemli bir yatırım daha kazandırıyoruz. 
Yalıköy Mahallemiz Sahiline Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılacak 
TOKİ aracılığıyla yapılacak olan Ekmek Temalı 
Millet Bahçemizin yapım çalışmalarına 
başlanıldı. İlçemize hayırlı olsun. Toplamda 
32.721 metrekare alan üzerine, 300 takvim 
gününde tamamlanacak olan proje Vakfıkebir 
Millet Bahçesi, Millet Bahçesine ait sosyal 
donatılar inşaatları ve altyapı çalışmalarını 
kapsıyor. Ekmek Temalı Millet Bahçesi'nin 
içerisinde; millet kıraathanesi, ekmek müzesi, 
bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, tematik 
bahçeler, mısır tarlaları, çim tepe, etkinlik 
çayırı, çocuk oyun grubu, ahşap pergolalar 
bulunacak. Bu önemli yatırımın 
Vakfıkebir'imize gelmesini sağlayan Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Muhammet Balta'ya, AK 
Parti Trabzon Milletvekillerimiz Sayın Adnan 
Günnar'a, Sayın Bahar Ayvazoğlu'na ve Sayın 
Salih Cora'ya şahsım ve ilçe halkımız adına 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

MiLLET BAHÇESi PROJESi BAŞLADI

VAKFIKEBİR'E HAYIRLI OLSUN

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'nde
ilk parsel tahsisi yapıldı.
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Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu'nun tayininin çıkması 

sonucu kendisi adına İşadamı Hüseyin 
İskenderoğlu tarafından bir veda programı 
düzenlendi. Programa Kaymakam Mesut 
Yakuta, Hakim Burak Çiftçi, İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Safa Akgün, Beşikdüzü 
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bekar, Başhekim 
Opr. Dr. Aydın Kant, Hastane Müdürü Yahya 

Sağıroğlu, Yurt Kur Müdürü Ömer Gül ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.
“VATANIN BEKASI İÇİN ASAYİŞ 
OLMAZSA OLMAZ UNSURDUR”
Programda bir konuşma yapan Kaymakam 
Mesut Yakuta; “İlçe Emniyet Müdürümüz ile 
yaklaşık 26 ay çalıştık. Benim gördüğüm 
kadarıyla burada hoş bir hatıra bırakmış. 
Kolluk kuvvetleri bizim için önemlidir. Vatanın 
bekası için asayiş olmazsa olmaz unsurdur. 
Müdürümle birlikte çalıştığımız süre 
içerisinde iyi bir ivme yakaladık. 
Jandarmamızla, emniyetimizle, garnizon 
komutanlığımızla, belediyemizle beraberdik, 
uyum içerisinde güzel bir ekip oluşturduk. 
Görev değişimi, bizim görevlerimizin 
kaçınılmaz bir parçasıdır. Önemli olan 
ayrıldığınız yerde neler bıraktınız, arkanızdan 
nasıl anılacaksınız. Mühim olan budur. 
Müdürümüzle birlikte birçok şeyi başardık. 
Çok şükür ilçemizde barış ve huzur hâkim. 
Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. 
Bizler müdürümüzden çok memnunduk. 
Kendisine yeni görev yerinde başarılar 
diliyorum. İlçemize yaptığı hizmetlerden 

dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.
“BANA VERİLEN GÖREVİ LAYIKI İLE 
YAPMAYA ÇALIŞTIM”
İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu 
ise veda konuşmasında;  “Görev yaptığım 
süre içerisinde başta kaymakamımız ve 
ayrıca belediye başkanımız olmak üzere, 
savcılarımız, hâkimlerimiz, adliye 
personelimiz, jandarmamız, emniyetimizde 

birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarım, 
Sivil Toplum Kuruluşları, muhtarlarımız, 
kurum amirleri ve çok değer verdiğim 
Vakfıkebir halkının desteğini 26 aylık görevim 
boyunca hep yanımda hissettim. Onur 
duydum, gurur duydum. Bana verilen görevi 
26 ay boyunca layıkıyla yapmaya çalıştım. 
Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 
İnanınki bende bu ilçeyi çok sevdim buradaki 
arkadaşlarımdan ayrılmak çok zor olacak. Bu 
güzel ve anlamlı veda yemeğini tertipleyen 
işadamımız ve dernek başkanımız Hüseyin 
İskenderoğlu'na ve emeği gecen herkese çok 
teşekkür ediyorum.  26 aydır görev yaptığım 
Vakfıkebir ilçemizden aklımda güzel anılar ve 
kalbimde güzel dostluklarla ayrılıyorum. 
Bundan sonra görev yapacak olan tüm arka-
daşlarıma başarılar diler, saygılar sunarım” 
dedi. Yapılan konuşmaların ardından 
Kaymakam Mesut Yakuta tarafından Emniyet 
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu'na 
hizmetlerinden dolayı bir plaket ve hediye 
verildi. Ayrıca İşadamı ve Dernek Başkanı 
Hüseyin İskenderoğlu da Emniyet Müdürüne 
hizmetlerinden dolayı hediye takdim etti. 

EMNİYET MÜDÜRÜ VEDA ETTİ

Beşikdüzü, Tonya ve Vakfıkebir halkının 
kullandığı 17 yayla evinde hırsızlık 

yapan 3 şüpheli, çaldıkları malzemelerle 
beraber yakalanarak tutuklanma istemiyle 
mahkemeye sevk edildiler. Şüpheliler 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Edinilen 
bilgilere göre, 05 Kasım 2019 günü 
Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi Dağlıca 
Mahallesi halkının kullandığı İzmiş Tepe 
Yaylasında bulunan 7 adet yayla evinin 
soyulması olayı ile ilgili Beşikdüzü ilçe 
jandarma komutanlığınca yapılan istihbari 
çalışma sonucu Trabzon da ikamet eden 2 
şahıs ve Vakfıkebir de 
ikamet eden 1 şahsın 14 
Kasım 2019 günü kaldıkları 
evlerine Beşikdüzü, 
Şalpazarı ve Vakfıkebir ilçe 
jandarma Komutanlığı ile 
Tonya İskender'li Jandarma 
Karakol Komutanlığınca 
sabaha karşı yapılan eş 
zamanlı operasyon ve 
aramada İ.A, M.U, S. Ç. 
isimli şüphelilere ait 
evlerde çok sayıda inşaat 

ve hurda malzemeleri ele geçirildi.  
Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 
Vakfıkebir İlçesi Sekmenli Mahalle'lilerinin 
kullandığı Hasandüzü Yaylasında 6, Tonya 
İlçesi İskenderli Mahalle'si halkının kullandığı 
İzmiş Yaylasında 2 ve Ortahisar da 1 Adreste 
de hırsızlık yaptıkları tespit edilmiştir. 15 
Kasım 2019 günü Jandarma ekiplerinin 
kontrolünde önce sağlık muayeneleri 
yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 
sanıklar tutuklanma istemiyle mahkemeye 
çıkarıldı. Sanıklar çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler.

VAKFIKEBiR'DEN CUMHURBAŞKANI'NA DESTEKJANDARMA
YAYLA HIRSIZLARINI YAKALADI
Jandarma asayiş ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon 
ile 16 Yayla evinde hırsızlık yapanlar yakalandılar.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2019/197 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü Fatih Mahallesi, 204 Ada, 19 Parsel, C Blok 6.ncı kat 13 nolu 
bağımsız bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlı olup parsel üzerinde betonarme 
olarak yapılmış, botrum, zemin, 6 normal katlı 7 bloktan oluşan Menekteş apt bulunmaktadır. 
Yapıların dış cephesi yapılı çatısı bulunmaktadır. 1992 yılında inşasına başlanılan yapılar için 1997 
yılında kullanma izin belgesi alınarak tamamlanmıştır. Satışa konu daire bilirkişi raporuna göre 
115,20m²'lik alana sahip olup 4 oda, mutfak, 1 wc, banyo ve 2 balkondan ibarettir. Bodrum katta 
bulunan 13 nolu odunlukta bu daireye eklentidir.
Adresi  : Fatih Mah. Vehbi Ersoy Cad. Menekşe Apartmanı Sitesi C Blok No:10 İç Kapı No:13 
Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü : 115,20 m2  
Arsa Payı : 2/168
İmar Durumu : TD e:2,60 yapı adasında kuzey, güney ve batısında 7 mt'lik doğusunda 12 mt'lik 
imar yolları bulunmaktadır.
Kıymeti  : 155.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 21/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/197 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1088963

A
K Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
yönetim kurulu üyeleri, 

Gençlik Kolları Başkanı, 

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve belediye 
meclis üyeleri ile birlikte 
katıldığı AK Parti meclis grup 

toplantısında Sayın 
Cumhurbaşkanımız Genel 
Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a destek verdiler.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve Teşkilatı, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ile AK Parti Grup Toplantısına katılarak, 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiler.

VAKFIKEBiR'DEN DANIŞTAY'A ZiYARET

K Parti Vakfıkebir İlçe ABaşkanı Ahmet Uzun ve 
yönetim kurulu üyeleri, Gençlik 

Kolları Başkanı, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Belediye meclis üye-

leri ile birlikte Danıştay Genel 
Sekreteri Sayın Cevdet Erkan'ı 
makamında ziyaret ettiler.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve Teşkilatı, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta ile Danıştay Genel Sekreteri 
Vakfıkebir'li hemşehrimiz Cevdet Erkan'ı makamında ziyaret ettiler.



Büyükliman
Postası HABER6 22.11.2019

iLÇE BAŞKANLARI
TEŞEKKÜR ETTİ
Yeniden Refah Partisi 

Vakfıkebir ve Çarşıbaşı 
ilçe başkanlarının yaptıkları 
ortak açıklamada kongre 
süreci ve teşkilatlanmadan 
dolayı Vakfıkebir ve 
Çarşıbaşı halklarına teşekkür 
ettiler ve şöyle devam ettiler; 
Genel Başkanlığını 
Necmettin Erbakan'ın oğlu 
Fatih Erbakan'ın yaptığı 
Yeniden Refah Partisi 1. 
olağan Büyük kongresini 
burada gelecek var sloganıyla 

Türkiye'nin dört bir tarafından 
gelen partililerle yoğun bir bir 

katılımla Ankara da 
gerçekleştirdi. 
Emniyet verilerine 
göre yaklaşık 44 bin 
kişinin katıldığı 
kongrede salona 
sığmayan kalabalık 
salon dışında 
kurulan dev 
ekrandan kongreyi 
takip etmek zorunda 
kaldı. Fatih 
Erbakan'ın yaptığı 

konuşmada Türkiye'nin sorun 
ve çözümleriyle alakalı 
partilerinin programını 
açıklayan bir konuşma yaptı 
siyaset, bütün insanlığın 
kurtuluşu için zalimin zulmüne 
dur demek mazlumların, 
ezilenlerin, gariplerin haklarını 
korumak için yapılırsa ibadet 
olur.işte bizim siyasetimiz böyle 
bir siyasettir dedi.Kongrede 
Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçe 
teşkilatları yerlerini aldı,1 
otobüs 1 minibüs ve 3 özel 
araçla Ankara ya giden ilçe 
başkanları genel başkanlarının 
selamını getirdiklerini tüm 
Vakfıkebir ve Çarşıbaşı halkına 
ilettiler.

KAYMAKAMLAR BAŞKAN BALTA'YI ZiYARET ETTi

iyaret sırasında konuşan ZVakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
BüyüklimanYöresi'nin bir bütün 
olduğunu ifade ederek her zaman 
birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket ettiklerini söyledi. Başkan 
Balta ayrıca yeni görevlerine 
başlayan Çarşıbaşı ve Şalpazarı 
Kaymakamlarının bu birlikteliğe 
katkı sağlayacağına inandığını 
ifade ederek başarılar diledi. 

Trabzon Hilton Hotel'de 
yapılan çalıştayın açılış 

programına Trabzon Vali 
Yardımcısı Bünyamin Yıldız, 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
proje yetkilileri projenin diğer 
paydaşları katıldılar. Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, İç 
Güvenlik Sektörünün Güçlen-
dirilmesi Projesi'nin İçişleri 
Bakanlığı'nın faydalanıcı oldu-
ğu, Avrupa Konseyi tarafından 
finanse edilen ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
tarafından teknik destek 
sağlanan bir proje olduğunu 
söyledi. Projenin 1. Aşamasının 
2008 yılında başladığını 
belirten Yakuta, “Vakfıkebir 
İlçemiz projeye ikinci aşamada 
dâhil olmuştur. 2013 ile 2015 
yılları arasında ilçemizde yerel 
önleme ve güvenlik kurulu 
oluşturulması, bu kurul ve bağlı 
alt komisyonlar tarafından yerel 
güvenlik sorunlarının tespit ve 
çözümü konusunda özverili 
çalışmalar yapmıştır. Çalış-
malara katkı sağlayan tün kurul 
üyelerimize teşekkür ediyorum” 
dedi. Kaymakam Yakuta, kamu 
düzeni ve güvenliğinin sağlan-

masının, devletin asli ve önemli 
fonksiyonlarının başında geldi-
ği ve bu fonksiyonun ortaya 
çıkmasının devletler tarihi 
kadar eski olduğunun altını 
çizerek şu görüşlere yer verdi: 
“Kamu düzeni ve güvenliğinin 
sağlanamadığı durumlarda 
nelerin olabileceğini sınır 
komşularımız Irak ve Suriye'yi 
gözlemleyerek görebiliriz. Ülke 
sınırları içersinde kamu düzeni 

ve güvenliğinin sağlanması 
görevi İçişleri Bakanlığı'na aittir 
ve Bakanlık, bu görevi 
kendisine bağlı olarak görev 
yapan kolluk güçleri vasıtası ile 
yerine getirir. Kolluk güçlerinin 
bu görevlerini yerine getirirken 
devlet gücünü de kullanarak 
vatandaşların temel hak ve 
özgürlüklerini ihlal etmenin 

önüne geçmek için bağımsız 
ve tarafsız denetim organları 
tarafından denetlenmesine 
ihtiyaç vardır. İşte tam burada 
sivil gözetim kavramı 
hayatımıza girmektedir” dedi. 
Kaymakam Yakuta, gelişmiş 
ülkeler açısından yarım yüz 
yıllık geçmişi olan sivil 
gözetimin Türkiye açısından 
yeni bir kavram olduğuna 
dikkat çekerek, “ İç Güvenlik 
Sektörünün Sivil Gözetiminin 
Güçlendirilmesi Projesi'nin 
amacı, iç Güvenlik 
kuvvetlerinin sivil gözetiminin 
kurumsallaştırılmasının 
sağlanması ve vatandaş odaklı 
katılımcı program ve 
uygulamaların 'Türk Yönetim 
Sistemi'ne entegre edilmesidir” 
şeklinde konuştu. Proje ile ilgili 
olarak kısa bir değerlendirme 
konuşması yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, yaptıkları çalışmalar 
sırasında projeyi yürüttüklerinin 

altını çizerek, bu tür 
faaliyetlerin insanları motive 
ederek işlerini önemsemesine 
zemin hazırladığını ifade etti. 
Grup çalışması sunumunu 
değerlendiren Kaymakam 
Mesut Yakuta ve Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
katılımcılara hitaben birer 
teşekkür konuşması yaptılar. 

Kongreye AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Fatma 

Betül Sayan Kaya, AK Parti 
Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Yıldırım Kaya, STK temsilcileri 
ve büyükelçiler de katıldı. 
Kongreye, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Fatma Betül 
Sayan Kaya, AK Parti Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, 
ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi 
Faed Mustafa ile yabancı 
misyon temsilcileri katıldı.
“BİZ, BÜTÜN BÖLGE 
ÜLKELERİNİN İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYACAK 
POTANSİYELE SAHİBİZ”
Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Fatih Erbakan, 
"Siyaset; bütün insanlığın 
kurtuluşu için zalimin zulmüne 
'dur' demek, mazlumların, 
ezilenlerin, gariplerin haklarını 
korumak için yapılırsa ibadet 
olur" dedi. Kongrede konuşan 
Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Erbakan, üretim, 
istihdam ve ihracat ekonomisini 
uygulayacaklarını belirterek, 
"Siyaset; bütün insanlığın 
kurtuluşu için zalimin zulmüne 
dur demek, mazlumların, 
ezilenlerin, gariplerin haklarını 

korumak için yapılırsa ibadet 
olur. İşte bizim siyasetimiz böyle 
bir siyasettir. Biz petrol, 
çimento, borç, faiz ekonomisi 
yerine üretim, istihdam ve 
ihracat ekonomisini 
uygulayacağız. Türkiye komşu 
ülkelerden, uzak yerlerden 
tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Biz, bütün bölge 
ülkelerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak potansiyele 
sahibiz. Tarım ve hayvancılığı 
en güçlü şekilde 
destekleyeceğiz" diye konuştu. 
Türkiye'deki huzur ve barışın 
adaletle sağlanabileceğini 
kaydeden Fatih Erbakan, iktidar 
olmaları halinde haklının güçlü 
olduğu bir yargı düzeni 
oluşturacaklarını belirterek, 

"Bütün insanlarımıza din, dil, ırk 
ayrımını gözetmeksizin hizmet 
edeceğiz. Biz vatandaşımızı 
Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-
laik olarak ayırmayacağız" dedi. 
Trabzon genelinden toplam 20 
otobüs ile kongreye katılım 
sağlanırken kongre,  81 ilden 
delegelerin katılımıyla 
gerçekleşti.  Yeniden Refah 
Partisinin 1. Olağan Büyük 
Kongresi, Ankara Arena Spor 
Salonu'nda,  Kongrede yapılan 
genel başkanlık seçiminde, 
kayıtlı bin 117 delegeden 978'i 
oy kullandı. Fatih Erbakan 971 
oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı. 
Böylece Fatih Erbakan, parti-
sinin ilk olağan genel kurulunda 
geçerli oyların tamamını alarak 
genel başkan oldu.

“1.VAKFIKEBiR
ÇALIŞTAYI”  TAMAMLANDI
İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin iki gün 
süren 3. Aşama Yerel Yönetişim Yapıları “1.Vakfıkebir Çalıştayı” sona erdi.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 
Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler. 

OYLARIN TÜMÜNÜ ALAN FATİH ERBAKAN

GENEL BAŞKAN SEÇiLDi
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi "Burada gelecek 
var" sloganıyla, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi.

YENİDEN 
REFAH PARTİSİ 

1. OLAĞAN 
BÜYÜK

KONGRESİ 
YAPILDI

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
"2019 Yılı Mevlid-i Nebi 

Haftası" etkinlikleri kapsamında 
merkez eski camide 'Sabah 
Namazı Buluşması' programı 
düzenlendi. Namazdan önce 
vatandaşlara sohbette bulunan 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s)'in kendisine uyulması 
gereken en güzel örnek ve ideal 
bir şahsiyet olduğunu ifade etti. 
İlçe Müftüsü Köksal, Bu yıl ki 
'Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana 
teması olan "Hz. Peygamber ve 
Aile" konusu etrafında, merkez 
eski camide sabah namazı 
öncesi yaptığı sohbetinde, Hz. 
Peygamber (s.a.s)'in ailesi, 
çevresi ve toplumla olan 
ilişkilerinden söz ederek O'nun 

her yönüyle kendisine uyulması 
ve rol model alınması gereken 
en güzel örnek ve ideal bir 
şahsiyet olduğunu ifade etti. 
Dünya nimetlerinin geçici ve 
aldatıcı olduğunu hatırlatan 

Müftü Köksal, hayatın Kur'an'a 
ve Hz. Peygamber (s.a.s)'e 
göre yaşanmasıyla anlam 
kazanacağını, hem dünya hem 
de ahiret saadeti için 
Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s)'e tabi olmak 
gerektiğini; O'na tabi olmanın 
ise O'nun yaşadığı gibi yaşa-
makla mümkün olabileceğini 
söyledi. Daha sonra 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. 
Vaiz Yusuf Kaya'nın okuduğu 
aşrı şerif ve yapılan tesbihâtın 
ardından cemaate çorba 
ikramında bulunuldu.

HZ. PEYGAMBER (S.A.S) EN GÜZEL ÖRNEK,

iDEAL BiR ŞAHSiYETTiR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal: "Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s), en güzel örnek ve ideal bir şahsiyettir."



Büyükliman
Postası 7 22.11.2019 HABER

VAKFIKEBiR“HEM”SINIRLARI AŞTI

Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
Tiyatro kursu öğrencileri daha 

önce Vakfıkebir ilçesinde sergiledikleri 
oyunları diğer ilçelerde de oynamaya 
başladılar. Başarılı çalışmaları ile 
dikkat çeken Vakfıkebir Halk Eğitim 
Merkezi ilçe sınırlarını aşarak tiyatro 
gösterisini Beşikdüzü ilçesi Merkez 
Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda oyna-
dılar. Cumhuriyete geçişin eğlenceli bir 
şekilde anlatıldığı oyuna izleyiciler 

kayıtsız kalmadı. Oyunda seçme ve 
seçilme hakkı, Atatürk ilke ve inkılap-
ları ve temel değerler ortaya koyularak 
bugünlere nasıl gelindiğiyle ilgili farkın-
dalık oluşturulmuştur. Oyunda Vakfıke-
bir ilçesinde eğitim hayatlarına devam 
eden öğrencilerden Didem Ezgi Mu-
radoğlu, Ecrin Elisa Badur, Ayşenaz 
Çalışkan, Elif Usta, Ecrin Garip oyun-
cu olarak rol aldılar. Oyunun yönet-
menliğini Lale İskenderoğlu yaptı.

“AMATÖR RUHLA PROFESYONEL 
OYUNLAR SERGİLEMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”
Oyunun yönetmeni Sayın Lale 
İskenderoğlu, “Eğitim öğretim yılı 
başından bu yana ve yaz dönemi de 
dahil olmak üzere hazırlanıyoruz. 
Arkadaşlarımız derslerinin ve 
kurslarının yoğunluğuna rağmen 
büyük bir özveri göstererek 
çalışmalara katıldılar. Bu gün itibari ile 

Beşikdüzü ilçemizde gösterimini 
yaptığımız bu oyunumuzun seyircileri-
mizden büyük alkış alması bizim tüm 
yorgunluğumuzu unutturdu. Hazırla-
dığımız oyunları bütün ilçelerde oy-
namak bizler için gurur verici. Her ge-
çen yıl tecrübelerimizi ve yetenekle-
rimizi daha da geliştirerek seyircileri-
mize daha güzel oyunlar sunmaya 
çalışıyoruz. Amatör ruhla profesyonel 

oyunlar sergilemeye çalışıyoruz. Bu 
başarıda arkadaş-larımın payı bü-
yüktür. Bizlerden her zaman desteğini 
esirgemeyen Vakfıkebir Kayma-
kamlığına, Belediye Başkanlığına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gençlik 
Merkezi Müdürlüğüne, Kurumuma, 
öğrenci velilerimize, öğrencilerimize ve 
her zaman bizlerin yanında olan 
herkese çok teşekkür ederim” dedi.

KÖKSAL: “ÖĞRETMEN, TOPLUMU AYDINLATAN KAYNAKTIR”

Uygulamalı Tiyatro kursu öğrencileri
tarafından sahneye koyulan
Renkler Cumhuriyeti adlı oyun 
Beşikdüzü ilçesinde sahnelendi.

Müftü Köksal yayımladığı mesajda, 
öğretmenliğin sözcüklerde bir 

meslek adı olarak geçtiğine işaret etti 
ve öğretmenliğin bir bilim dalı, bir 
sanat olduğuna dikkat çekti. İnsanlığın 
öğretmenlikle başladığına vurgu 
yapan Köksal, “Çünkü Yüce Allah, 
peygamberleri öğretmen olarak 
görevlendirdi. Peygamberimizin 
hadislerinden de anlaşılacağı üzere, 
'Ben öğretmen olarak görevlendirildim' 
diyor. Bunda maksat şu ki; ben öğret-
men olmanın ötesinde biri değilim 
demektir. Öğretmenliğin kutsallığı da 
buradan geliyor. Peygamberimiz hem 
öğretti, hem de öğrettiklerinin hayata 
nasıl aktarılacağını da gösterdi. 
Dolayısıyla öğretmenlik, bir toplumun 
ışıldağı, aydınlatan kaynaktır. Bütün 
halk kesimi bu kaynaklardan 
beslenmek ister” dedi. 
“İNSANLAR ÖĞRENDİKLEDRİYE 
HUZURLU VE MUTLU OLSUNLAR”
Kur'an'da öğretmenliğin tanımını 
açıklayan Müftü Köksal, “Şunu bilmek 
gerekir ki; Yüce Allah insanı yarattı, 
yaşamı ve yaşamdan sonraki hayatı 
öğretmek için de kitap ve 
peygamberler gönderdi. Bundaki 

amaç, insanlar öğrendikleriyle 
dünyada huzurlu, ahrette mutlu 
olsunlar diyedir. Bir Ayet- i Kerime'de, 
'Size kendi içinizden kitabı okuyan, sizi 
temizleyen ve kitabı da, hikmeti de 
öğreten ve bilmediklerinizi de öğreten 
kimsedir peygamber' buyuruluyor. Bu 
bağlamda öğretmen de aynı zamanda 
temizleyen, arındırandır” ifadelerini 
kullandı.  
“PEYGAMBERİMİZ ÖĞRETTİKLE-
RİNİ YAŞAYARAK GÖSTERDİ”
Hz. Peygamberimizin öğretmenlik 
konusunda ashabına ve topluma karşı 
örnek davranışlarına da değinen Müftü 
Köksal, “Hz. Peygamberimiz de 
Kur'an'ın emirlerini ilkesel bazda hem 
öğreterek, hem da yaşayarak bizlere 
gösterdi. Peygamberimiz (sav) 
ashabiye, arkadaşlarına bir ifadeyle 
âlimin, öğretmenin durumunu 
mukayeseli olarak bildirdi. Âlimin, 
ibadet yapana üstünlüğünü ifade 
etmek için, 'Benim üstünlüğüm sizin 
en basitinize olan üstünlüğüm gibidir. 
Yani öğretmenin ibadet yapana 
üstünlüğü, peygamberimizin her hangi 
birine olan üstünlüğü gibidir” 
şeklinde konuştu. 

“HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR 
OLUR  MU?”
Gerçek öğretmenin, ilim sahibinin 
bildiklerini paylaşmakla insanlara 
fayda sağlayabileceğinin altını çizen 
Köksal, “Yüce Allah, ilim sahibini şöyle 
övüyor: 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur 
mu?' Peygamberimiz de beşikten 
mezara kadar ilim yapmayı emrediyor. 
Dolayısıyla Peygamberimiz, 
öğrettiklerini yaşayarak öğreten bir 
öğretmen. Bu yaptıklarıyla da 
günümüze ışık tutuyor. Öğretmen, 

yaşayarak öğretmek zorunda, bizler 
yaşayarak öğretmeliyiz; bizim işimiz 
bu. Öğretmen, sadece okulda ders 
veren değil; ana- baba da öğretmen. 
Onun için hiçbir ana- baba çocuğuna 
güzel terbiyeden, güzel eğitimden ve 
güzel ahlaktan daha iyi bir miras 
bırakamaz” dedi. Yalnız iki insana 
gıpta edilebileceğine de vurgu yapan 
Köksal, “Birincisi, Yüce Allah'ın 
kendisine bahşettiği malı ihtiyaç 
sahiplerine harcar; ikincisi de Yüce 
Allah'ın verdiği ilmi başkalarına öğretir. 
Malı verirsiniz, görünürde azalır ama 
ilmi verdiğinizde azalmaz, aksine 
çoğalır. Yani ilmi paylaştıkça yeni 
çağrışımlar yapar ve ufkunuz açılır. 
Bereketi buradadır. Biz buna 
müzakere diyoruz. Onun için ilim 
erbabı, öğretmenin yaptığı her şeyde 
Allah Teâlâ bereket ikram eder. ” 
ifadelerine yer verdi.
“YÜCE ALLAH EĞİTİM SİSTEMİNİ 
KUR'AN'LA BAŞLATTI” 
Öğretmenin topluma karşı misyonuna 
da değinen Köksal, “Bunların hepsini 
peygamberimizin hayatından almamız 
icap eder. Çünkü Allah Teâlâ Kur'an'la 
eğitim sistemini başlattı ve 'Ben ancak 

öğretmen olarak gönderildim' diyen bir 
peygamberle başlattı. Bir nesli ortaya 
çıkarmak için ortalama yirmi seneye 
ihtiyaç var. Ama O, yirmi üç sene 
öğretmenlik yaptı. Bu yirmi üç senelik 
zaman zarfında nesilleri aydınlattı ve 
gönüllere taht kurdu. Kullandığı 
metotlara gelince; içinde olanları 
dışarıya yansıttı ve kendisini sevdirdi. 
Toleranslı davrandı. Müşkülatı 
kolaylaştırdı. Olumlu davranışları hep 
ödüllendirdi, sakıncalıları da ikaz etti. 
Biz aynı zamanda hem öğrenciyiz, 
hem de öğretmeniz” diyen Köksal 
sözlerini şöyle tamamladı: “Öğretmen 
camiamız hayli kalabalık bir kadro. 
Daha da kalabalık olmasını isteriz ki; 
öğrenci başına düşen öğretmen sayısı 
ne kadar çok olursa, milletimizin 
geleceğini bütün dünyaya şerefle arz 
etmek durumu ortaya çıkar. 
Peygamberimizin aydınlattığı gibi, 
söylediği gibi yapmak durumundayız. 
'Öğretmenler Günü'nü kutlayacağımız 
önümüzdeki günlerde Başöğretmen 
olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 
rahmetle, hürmetle anıyor; Peygamber 
Efendimize de Salât ve Selam 
ediyorum” dedi. 

24 Kasım 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, “Öğretme bir toplumun ışıldağı, aydınlatan kaynaktır” dedi. 

Vakfıkebir Gençlik Merkezinde 
Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler 

Müdürlük bünyesinde görevli Şef 
Orçun Calap ve V.H.K.İ İsmail Şahin 
tarafından yüz çıvarında dernek ve 
denetleme kurulu üyelerinin katıldığı 
seminerlerde dernek yöneticilerine 
dernek mevzuatı, DERBİS, kaynak 
temini ve proje üretimi konularında 
bilgilendirildiler. Çalap ve Şahin 
yaptıkları bilgilendirme seminerinde; 
“derneklerde esas olan iç denetimler 
olduğunu. Denetim kurulu derneği 

denetlerse üyelerin derneğe 
olan bakışları değişebileceği, bu 
nedenle insanların derneklere 
olan güveni artarak üye olmaları 
hevesleneceği. Dernek 
ayniyetini arttırır. İç denetim 
sağlıklı yapıldığında dernek 
üyeleri verdikleri aidatların ve 
bağışların sağlıklı bir şekilde 
harcandığından emin olur. 
Yönetimine ve derneğine 

şüpheyle bakmaz. Denetlenen dernek 
kamuoyunda olumlu intibası yüksek 
olur. Yönetim kurulunun sağlam 
adımlar atmasını sağlar. Dernek 
gelirlerinin artmasında olumlu etki 
yapar. Denetlenen dernek yönetim 
kurulunu aklar. Müdürlüğümüz haber 
vererek dernek denetlemesi yapıyor. 
Denetlemelerde tutulması zorunlu olan 
defterler tutulup tutulmadığı mevzuata 
uygun olup olmadığı denetlenir. Ayrıca 
üye başvuruları evrak kayıt defterine 

yazılması zorunlu olduğunu, Kişinin 
yazılı başvurusu olmadan söz ve 
güven usulüyle üye yapılamayacağı, 
üye başvuruları kayıt defterine karar 
sayısıyla beraber yazılması gerektiği, 
özellikle kongrelerde divan kurulunun 

üyelerden olma zorunluluğu olduğu, 
alıntı belgelerinde iptal yapmak için üç 
nüshanında olması gerektiği, üyelerin 
derneğe olan bağlılığını arttırmak için 
üye aidatlarının mutlaka toplanası 
gerektiği, harcamaların mutlaka 

belgelendirilmesi gerektiğini” belirttiler. 
Dernek yöneticileri bu tür bilgilerin 
yılda en az iki kez yapılması 
gerektiğini belirterek kendilerine 
teşekkür ettiler. Seminer soru-cevap 
bölümüyle sona erdi.

BÜYÜKLİMAN BÖLGESİNDEKİ
DERNEKLERE SEMiNER VERiLDi
Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüce, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya 
ilçelerinde faaliyet gösteren derneklere mevzuat konusunda seminer verildi.

DERBİS, kaynak
temini ve 

proje üretimi 
konularında 

bilgilendirildiler.



Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
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

VAKFIKEBİR OSB İÇİN TARİHİ GÜN

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

VAKFIKEBiR “HEM” SINIRLARI AŞTI

MUSTAFA TURUPÇU
ANISINA SATRANÇ TURNUVASI 

MiLLET BAHÇESi PROJESi BAŞLADI

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 3'de

> Abdulkadir AYNACİ 3'de

KUR'AN BÜLBÜLLERİ 
GÖNÜLLERİ MEST ETTİ

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

> Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, 
Vakfıkebir Belediyesi ile işbirliği yaparak sahil-
de çöp toplayarak farkıntalık oluşturdular. Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri kapsamında 

Vakfıkebir'de düzenlenen 'Kur'an Ziyafeti' 
programında hafızlar gönülleri mest etti.

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu, Türkiye 
Satranç Federasyonu ve Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
organize edilen Vakfıkebir Gençlik Merkezi Merhum Müdürü 
Mustafa Turupçu anısına Satranç turnuvası düzenlendi. 

Vakfıkebir Ekmek Temalı Millet Bahçesi 
Projesinin yapım çalışmalarına başlanıldı. 

> Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 
açılan Uygulamalı Tiyatro kursu öğrencileri 
tarafından sahneye koyulan Renkler Cumhuriyeti 
adlı oyun Beşikdüzü ilçesinde sahnelendi.

> Vedat FURUNCU 3'de

Yaklaşık olarak 20 yıllık bir maziye sahip olan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk parsel tahsisi yapıldı.


