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“BiTLiS’TEN VAKFIKEBiR’E UZANAN KARDEŞ ELi”

KAYMAKAM YAKUTA 
GAZETEMiZi ZiYARET ETTi VAKFIKEBiR'DE TARiHiN 

EN BÜYÜK YOL HAMLESİEN BÜYÜK YOL HAMLESİ

> Sadık AYDIN 2'de

> 2'de

VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ'NÜN 
GURUR TABLOSU

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta Gazetemizi ziyaret 
ederek, Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 
Haber Müdürü Sadık Aydın ve Hukuk Danışmanı Av. Gürbüz 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet etti.

Vakfıkebir'de 4,5 yılda 311 kilometre 

beton ve asfalt yol, 122 bin metreküp 

sanat yapısı yapıldı. 

Vakfıkebir'de 4,5 yılda 311 kilometre 

beton ve asfalt yol, 122 bin metreküp 

sanat yapısı yapıldı. 

akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver 

İskenderoğlu ile birlikte, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ve Vakfıkebir 
Belediyesi işbirliğiyle, Caferli-
Sekmenli-Fethiye-Rıdvanlı 

Mahallelerine ulaşımı sağlayan 
Grup Yolunda yapılan asfalt yol 
çalışmalarını yerinde inceledi. 
Başkan Balta ve beraberindekileri 
Fethiye Mahallesi Muhtarı, Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve 
mahalle halkı karşıladı.

   "Toplumun Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi"  kapsamında 
Bitlis İli Hizan İlçesi Kadir Has Anadolu Lisesi ile Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi  "Kardeş Okul "  ilan edildi.

> Sadık AYDIN 7'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  5'de

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda hafız-
lığını tamamlayan 12 kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.
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Ahmet KAMBUROĞLU
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Mehmet KAMBUROĞLU
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Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

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

Kuruluşu: 5 Mart 2004

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete
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Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

SİYASET 
HIZ KAZANMAYA BAŞLADI
Hemen hemen ilçelerde istifalar başladı...

Belediye Başkan aday adaylığı ve 

belediye meclis üyeliği için müracaatlar 

yavaş yavaş başlıyor...

Halen Vakfıkebir'de bir istifa yok...

Belediye Başkan aday adaylığı 

sessizliğini koruyor...

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver 

İskenderoğlu, halen daha istifa etmiş 

değil. Ama her an ilçe başkanlığından 

istifa edip, belediye meclis üyelisi 

adaylığı için müracaat edecek...

Halen görevinin başında ve son ana 

kadar görevini laiki ile yürüteceği 

sinyalleri verdi...

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver 

İskenderoğlu, istifa etti taktirde kimin yeni 

başkan olacağı halen daha bilinmiyor. 

Yönetim aynı şekilde devam mı edecek 

yoksa değişecek mi?

Yönetim içinde de belediye meclis üyesi 

aday adayı müracaatlar olacağı, bunun 

yanında ise muhtar adaylığına da 

çıkacaklar söyleniyor...

Bu ayın sonu itibari ile her şey netlik 

kazanır... 

Hayırlısı diyelim...

Vakfıkebir Belediye Başkanlığı için AK 

Parti Muhammet Balta ile yola devam 

edeceği görünüyor...

Vakfıkebir'de hiç bir zaman bir dönem 

belediye başkanlığı yapılmamıştır...

Vakfıkebir'in tarihinde böyle bir yol 

hamlesi olmamıştır...

Başkan Muhammet Balta, bu yıl yol 

hamleleri ile beraber gündem oldu...

Vakfıkebir'de tarihinin en büyük yol 

hamlesi diyerek, manşetlerden inmiyor. 

Muhammet Balta başkanlığında bu yıl 

311 km beton ve asfalt yol, 122 bin 

metreküp sanat yapısı yapıldı ve halen 

daha devam ediyor...

Bazı projelerin ihalesi hazır ve yavaş 

yavaş onları da hayata geçirmeye 

başladı...

Bakalım Vakfıkebir'de nasıl farklı projeler 

meydana çıkacak...

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

"VAKFIKEBİR'DE NELER OLUYOR 

ÖYLE"

Vakfıkebir'de hiç alışık olmadığımız 

olaylarla karşı karşıya kalıyoruz...

Hiç yakışmıyor...

Öğrencilerimiz okullarına neden gider?

Bir şeyler öğrenip, adam olmak için değil 

mi?

Ama bunlar adam olmazlar...

Bu da mı oldu diyoruz, neler oluyor 

böyle...

Yazık diyorum, başka da bir şey 

diyemiyorum...

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

Vakfıkebir MHP'de görev değişimi 

yapıldı...

Orhan Burhan Baltürk başkanlığında 

yönetim üyeleri ile devralınmış oldu...

Yeni yönetim yavaş yavaş kolları sıvadı 

ve yerel seçimler için çalışmalar 

başlattı...

MHP Vakfıkebir'de belediye başkan adayı 

kimi çıkartacağı merak konusu, halen 

daha açıklanan bir şey yok...   

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta Gazetemizi ziyareti 

sırasında gündeme dair ekonomik 
ve sosyal gelişmeler hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu.
“BU ÖZVERİLİ VE BAŞARILI 
ÇALIŞMALARINIZDAN DOLAYI 
SİZLERİ VE EKİBİNİZİ 
KUTLUYORUM”
Hızla büyüyen ve gelişen İlçemizin 
gerek ekonomik, gerekse sosyal 
olarak geldiği noktada sivil toplum 
örgütlerinin yanı sıra basın 
kuruluşlarının katkısının 
azımsanmayacak derecede büyük 
olduğunu bir kez daha ifade eden 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, bu 
bilinç ve anlayış çerçevesinde 
Vakfıkebir'i daha iyi tanımak ve 
Vakfıkebir'deki gelişmeleri daha iyi 
takip edebilmek amacıyla basın 
kuruluşlarını ziyaret ederek, değerli 
basın mensuplarımız ile istişarede 
bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi.
Vakfıkebir'in barış ve hoşgörü 
timsali bir ilçe olmasının yanı sıra, 
ticaret ve ekonomi potansiyeli, tarihi 
ve kültürel yapısı ile kadirşinas halkı 
bakımından da güzide bir ilçe 
olduğunu vurgulayan Kaymakam 
Yakuta, İlçemizde meydana gelen 
ekonomik ve sosyal gelişmelerin 
nabzını tutan ve vatandaşlarımız ile 
devlet kurumları arasında köprü 

vazifesi gören çok değerli basın 
mensuplarımızın, mesleki ilke ve 
esaslar çerçevesinde objektif ve 
tamamen kamu yararına icra ettiği 
çalışmalarından dolayı da 
müteşekkir olduğunu belirtti. 
Özellikle Büyükliman Postası 
Gazetesi olarak sizler tarafsız 
habercilik anlayışı ile zaten 
yaptığınız haberlerle ilçede oluşan 
olayları vatandaşlarla buluşturma 
noktasında özverili bir şekilde 

çalışmaktasınız. İlçemizin adının 
duyurulmasında yaptığınız katkı 
tartışılmaz. Bu özverili ve başarılı 
çalışmalarınızdan dolayı sizleri ve 
ekibinizi kutluyorum. Kaymakam 
Yakuta, tüm basın mensuplarına 
habere ulaşma ve haberi 
kamuoyuna ulaştırma çabalarında 
başarılar dilerken, kamu kurum ve 
kuruluşlarımız ile yerel idarecilerimiz 
arasında işbirliği ve koordine 
oluşturarak,  çok değerli halkımızın 

da desteği sağlanmak suretiyle 
Vakfıkebir'i hep birlikte daha ileri 
seviyeye taşımanın gayreti içinde 
olacaklarını ifade etti. Samimi bir 
diyalog ortamında gerçekleşen 
ziyaret dolayısıyla memnun 
olduğunu ifade eden Gazetemiz 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ile çalışma ekibi, nazik 
ziyaretinden dolayı Kaymakam 
Yakuta'ya teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi.

KAYMAKAM YAKUTA GAZETEMiZi ZiYARET ETTi

Tarihin en büyük yol hamlesine 
her geçen gün yeni halkalar 

eklendiğini ifade eden Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
“Göreve başlamadan önce 
yaptırdığımız anket çalışmalarında 
ve halkımızla gerçekleştirdiğimiz 
sohbet toplantılarında 
vatandaşlarımızın en büyük 
beklentilerinden birisinin yollarda 
yapılacak olan çalışmalarla ilgili 
olduğunu gördük. Görevi devir 
aldıktan sonra büyük bir yol hamlesi 
başlattık. Bugüne kadar 311 
kilometre beton ve asfalt yol yaptık. 
Yaptığımız yolları sanat yapıları ile 
de desteklememiz gerekiyordu. 
Sanat yapıları oldukça maliyetli 
hizmetler. Ancak kısıtlı 
imkânlarımıza rağmen 122 bin 

metreküp sanat yapısı (taş duvar) 
inşa ederek yaptığımız yol 
çalışmalarını koruma altına aldık. 
Bu çalışmalar bu alanda ilçe 
tarihinin en büyük çalışmalarıdır. 
Belirli bir plan dahilinde 
hizmetlerimizi birer birer 
gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada 
gerek yol konusunda, gerek alt yapı 
ve diğer hizmetlerle alakalı 
çalışmalarımız devam edecektir. 
Halkımız şunu bilsin; ilçemize 
hizmet için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Çok önemli hizmetler 
yaptık, çok önemli hizmetlerin 
hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. 
Vakfıkebir her alanda değişerek ve 
gelişerek ilerleyişini sürdürecektir.       
Bu önemli hizmetlerin ilçemize 
gelmesini sağlayan, Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'ya, Hazine ve Maliye Sayın 
Berat Albayrak'a ve tüm 
Bakanlarımıza, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz Sayın 
Adnan Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın Salih Cora ve 
bizlerden desteklerini esirgemeyen 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu'na ilçem adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Fethiye Mahallesi Muhtarı - 
Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir ise, “ İlçemiz ve 
mahallelerimiz hizmette altın çağını 
yaşıyor. Yüce Allah devletimize 
zeval vermesin. Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
ilçemiz için gece gündüz çalışarak 
tarihin en büyük hizmetlerini 
yapıyor. Bu hizmetlerin 
gerçekleştiren tüm devlet 
büyüklerimize, Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ve Vakfıkebir Belediye 
Başkanımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz” dedi.

VAKFIKEBİR'DE TARİHİN
EN BÜYÜK YOL HAMLESİ

Vakfıkebir'de 4,5 yılda 311 kilometre beton ve 

asfalt yol, 122 bin metreküp sanat yapısı yapıldı. 

Vakfıkebir'de 4,5 yılda 311 kilometre beton ve 

asfalt yol, 122 bin metreküp sanat yapısı yapıldı. 



Büyükliman
Postası 3 09.11.2018GÜNDEM - TEŞEKKÜR

VAKFIKEBİR MHP'DE YENİ YÖNETİM GÖREVİ TESLİM ALDI

Vakfıkebir Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe binasında 

yapılan devir teslim törenine 
MHP Trabzon İl Teşkilat 
Başkanı Atilla Başaran, İl 
Başkan Yardımcıları Ali Rıza 
Kar ve Murat Albayrak, 
Vakfıkebir İlçe Eski Başkanı 
Yıldıray Topal, Yeni Başkan 
Orhan Burhan Baltürk ve 
yönetim kurulu üyeleri katıldılar. 
Devir teslim sırasında bir 
konuşma yapan MHP Trabzon 
İl Teşkilat Başkanı Atilla 
Başaran şunları söyledi,
“VAKFIKEBİR TRABZON'UN 
İLÇELERİ İÇERİSİNDE 
ÖRNEK TEŞKİL EDEN 
İLÇELERİMİZDEN BİRİDİR.”
Başkan Başaran;  “Vakfıkebir 
İlçe teşkilatımızda genel 
merkezimizin aldığı karar 
gereği yönetim kurulunda 
değişiklik yapılması yönünde 
karar verilmiştir. Bu bir hizmet 
yarışıdır. Bugün burada tevir 

teslim töreni için toplanmış 
bulunmaktayız. Ülkücü vaka, 
ahlak, duruşa yakışan budur. 
Bu ülkücü duruşu sergilediği 
için Yıldıray Başkanı 
kutluyorum. Yapmış olduğu 
görevde başarılı 
çalışmalarından dolayı 
kendisini kutluyor, tebrik 
ediyoruz.  Vakfıkebir ilçesi 
geçirmiş olduğumuz seçimlerde 
Trabzon'un en başarılı 
ilçelerinden biridir. Bu başarının 
yakalanmasında emek 
harcayan ve partisine sahip 
çıkan bütün ülkücülere 
teşekkür ediyorum. İnşallah 
Orhan Başkan da Yıldıray 
Başkandan devraldığı bayrağı 
daha da yükseklere çıkararak 
başarı çıtamızı yükseltecektir. 
Bundan eminiz. Zaten Ocaktan 
gelme bir arkadaşımız. 
Ocaktan yetişmenin bir farklılığı 
vardır. Bizlerde düşünce, tarz, 
yürüyüş, ahlak kuralları hep 

ocaktan almış olduğumuz 
terbiyeden geliyor. Vakfıkebir 
İlçemiz potansiyel olarak 
Trabzon'un ilçeleri içerisinde 
örnek teşkil edecek 
ilçelerimizden biridir. Milliyetçi 
Hareket Partisinin 
çalışmalarında çok eskiye 
dönük olarak hep başarılı 
olmuştur. Bundan sonrada 
daha başarılı olacağına biz 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
eminiz. Gerek eski İlçe 
Başkanımız Yıldıray Bey, 
gerekse yönetim kurulu da 
görev almış eski yönetici 
arkadaşlarımız yeni başkan 
Orhan bey ve yönetimindeki 
arkadaşlarımıza destek 
olacaklarından son derece 
eminiz. Bu görevlerde ayrıcalık 
veya kayrıçalık olmaz. Bu bir 
yarıştır.   Önemli olan 
duruşumuzu sergileyebilmektir. 
Gerçek ülkücü ahlak duruşu 
sergilediği için Yıldıray başkana 
tekrar tekrar teşekkür ediyo-
rum. Yeni Başkanımız Orhan 
bey'i kutluyorum tebrik ediyo-
rum. Yeni yönetimi ile birlikte 
başarılar diliyorum dedi. “
BU YOLDA “REHBERİMİZ 
KUR-AN'DIR, HEDEFİMİZ 
TURAN'DIR.”
Görevi devreden Eski Başkan 
Yıldıray Topal; “Orhan 

Başkanıma ve yönetim kurulu 
arkadaşlarına bundan sonraki 
çalışmalarında üstün 
muvaffakiyetler diliyorum. 
Davamız için, ilçemiz için, ilimiz 
ve ülkemiz için her türlü gayreti 
ve çabayı sarf edeceğinize 
eminim. Bizim elimizden gelen 
her türlü katkıyı her şekilde 
üzerimize düşen görevi 
yapmak bizim davacı ülkücü 
duruşumuza yakışır şekilde 
hareket etmek asli görevimizdir. 
Görevde bulunduğum süre 
içerisinde elimizden gelen 
bütün gayreti göstererek 
geçirdiğimiz seçimlerde 
Vakfıkebir ilçemizde ikinci parti 
olduk. Başarılı çalışmalarımızla 
birlikte en güzel şekilde 
davamızı yüceltme adına 
başarılı bir dönem geçirdik. 
Bundan sonraki süreç de de 
inanıyorum ki yeni görev alan 

arkadaşlarımız iradelerine 
ipotek koydurmadan, aldıkları 
kararları ve düşüncelerini 
özgürce ifade ederek partimizin 
başarı çıtasını yükseltecektirler. 
Davamızın bir kızıl elma hedefi 
vardır. Bu yolda “Rehberimiz 
Kur'andır, Hedefimiz Turandır.” 
Bu uğurda üzerimize düşen 
görevi layıkıyla yerine getirece-
ğimizden hiç kuşkunuz 
olmasın. Önümüzdeki yerel 
seçimlere en iyi şekilde 
hazırlanarak başarılı olacağı-
nızdan hiç kuşkum yoktur. 
Başkanımı ve yönetim kurulu 
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum dedi.”
“MHP HEDEFİNE EMİN ADIM-
LARLA YÜRÜMEKTEDİR.”
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli tarafından göreve 
atanan Orhan Burhan Baltürk 
görev teslim töreni sırasında 

yaptığı açıklamada; “Bu gün 
Milliyetçi Hareket Partisinde 
Bayrak değişimi yaşanıyor. Bu 
göreve beni ve yönetim kurulu 
üyelerimizi layık gören başta 
sayın genel başkanımız Devlet 
Bahçeli olmak üzere il başka-
nım sayın Bekir Sıtkı Tarım ve 
diğer ülkücü büyüklerime 
teşekkür ediyorum. Yıldıray 
başkanımın görev süresi 
boyunca partiye yapmış olduğu 
katkıları yakından bilirim. 
Kendisine ve yönetim kuruluna 
katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Milliyetçi Hareket 
Partisi, Türk siyasi hayatında, 
yarım asra dayanan mücadele 
azmi ve kararlılığıyla, Türk 
Milleti'nin özünden çıkmış, 
Millet menfaatleri söz konusu 
olduğunda, hiçbir siyasi beklen-
tiyi nazar-ı dikkate almamış, 
önce Ülkem ve Milletim şiarıyla 
hareket etmiş ulu bir çınardır. 
Demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları olan siyasi partiler 
içerisinde mücadelesini 
sürdürüp, hedefine emin 
adımlarla yürümektedir dedi.
MHP Vakfıkebir İlçe Yönetim 
Kurulu şu isimlerden oluştu:
Alper Bahadır, Ünsal Anlaş, 
İnanç Sağlam, Emine Şaffak, 
Göksel Türkdemir, Gökhan 
Berber, Nihal Hacıahmetoğlu, 
Mustafa Haliloğlu, İsmail Güç, 
Alper Aydın, Mehmet Türkel, 
Mustafa Aynacı ve Recep 
Baltürk.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz, eşim emekli öğretmen Hacı Melahat ALP'ın  vefatından 

dolayı derin üzüntü içersindeyiz.

     Hastalığının tedavi süresince bizlerden yardımlarını esirgemeyen 

Prof. Dr. Levent BİRİNCİOĞLU'na,  Prof. Dr. Gökhan ÇELİK'e, 22. dönem  Trabzon 

Milletvekili Sayın Şevket ARZ'a, Sayıştay Üyesi Sayın İdris BULUT'a ,

     Cenaze törenine katılan 27. dönem Trabzon Milletvekilleri 

Sayın Muhammet BALTA'ya, Sayın Hüseyin ÖRS'e, KTÜ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ'e, Vakfıkebir Belediye Başkanı Sayın Muhammet 

BALTA'ya, Cenaze defin törenine bizzat katılarak, gerek telefon ile gerekse 

sosyal medya aracılığıyla acımızı paylaşarak azalmasına vesile olan tüm 

dost ve din kardeşlerimize teşekkür ederiz.

Eşi 
Çocukları
Damadı

: Emekli Öğretmen Avni  ALP
: Doç. Dr. Hakan ALP, Figen ARZ, Kayhan ALP
: Vehbi Serdar ARZ
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

Ýman ve Ýslam þeriatýn kendisidir. Ýmanýn 

yeri kaptýr ve cüzi iradenin sarfýndan sonra 

Allah'ýn sevdiði kullarýnýn kalbine 

yerleþtirdiði bir nurdur. Ýman, bir fikre 

baðlanmak hisleri Allah sevgiyle 

doldurmak, zihinleri ilimle süslemek, 

kalplere de keþfe açmak ve iradeyi de 

ibadetlere yönlendirmekle elde edilir. Bu 

þekildeki imanla sonsuz bir Allah bilincine 

varýlýr. Ýslam, külli iradeye tam olarak 

teslim olmaktýr.  Ýhsan ise, hem iyilik 

yapmak hem de iyilikler ve güzellikler 

manasýna gelir. Ýhsan, Ýman ve Ýslam'dan 

daha derin manalar içerir. Yani ihsan, 

iman ve Ýslam'ýn ruhu gibidir.  Þeriat 

tarikat ve hakikat noktasýndan 

bakýldýðýnda, Ýslam ve Ýman þeriatla, 

ihsan ise hakikatle ilgilidir. Ýhsanýn 

durumuna göre iman ziyadeleþir ve Ýslam 

geniþler.  Ýhsan güzel olmak manasýnda 

hüsün kökünden türemiþtir. Baþkasýna 

iyilik ve güzel iþ yapmak manasýna gelir. 

Ýhsanda bulunan kiþiye ise Muhsin denir, 

Kuran ve Hadislerde Muhsinler pek çok 

övülmüþlerdir. Kuran'da 12 yerde ihsan, 39 

yerde ise Muhsin kelimesi geçmektedir. 

Demek ki insanlar, yaptýklarý iyiliklerin 

ihsan seviyesine ulaþmasý, Ýman ve 

Ýslam'ýn ruhunun oluþmasý için iyiliklerin 

nasýl yapýlacaðýný bilmeli ve ona göre 

yapmalýdýr.  Ehlisünnet ulemasý, namazýný 

kýlan orucunu tutan Salih amel iþleyen 

umulur ki kurtulur der. Ýnsanýn kendi için 

yaptýðý iyiliklere hasenat, toplun için 

yaptýklarýna ise salehat denir. Salih 

amelleri ancak, Muhsinler iþler.  Demek ki 

insan medeni bir varlýk olarak yaratýlmýþ 

ve yardýmlaþmasý farz kýlýnmýþtýr. 

Kuran'da, yok mu Allah'a borç verecek, 

Allah'a yardým edene, Allah'ta yardým eder 

gibi çok ayetler vardýr.  Bu ayetleri 

müfessirler açýklarken Allah fakir ve aciz 

deðildir. Bu ayetlere mana verirken Allah 

kelimesini kaldýrýn onun yerine insanlar 

kelimesini koyarsanýz mana çýkmýþ olur 

derler. Yani yok mu insanlara yardým 

edecek olan, yok mu insanlara borç 

verecek olan þeklinde manalandýrýlmalýdýr 

derler. Hz. Ali, Ýnsanlar iþlerini ihsanla 

yapmalarýna göre deðer kazanýr. Allah 

yarattýðý her þeyi ihsanla yarattý der. Ýhsan 

kelimesi iyiliklerde, farz olan asgari 

ölçünün ötesine geçip, isteyerek ve severek 

daha fazlasýný yapmak manasýnda 

kullanmýþtýr. Toplumu, yani insanlarý 

kurtarmak için gözünde ne cennet sevgisi 

ve ne de cehennem korkusu olmayanlar 

ihsan sahipleridir. Yani ihsan sahibi, 

dünyevi ve uhrevi hayatýný tüm insanlarý 

için feda edendir. Bütün topluma yapýlan 

hizmetler bu fedakârlarýn omuzlarýnda 

yükselmiþtir. Allah, Kasas 77 Allah, sana 

ihsan ettiði gibi sen de ihsanda bulun der. 

Ýhsan, imanýn özü, ruhu ve kemali 

olduðundan, kulluk mertebelerinin en 

üstünüdür. Bundan dolayý, ihsan takva 

kapsamýnda deðerlendirilmiþtir.  Genelde 

peygamberler Muhsinler olarak 

adlandýrýlýrlar ve en büyük ihsan sahipleri 

kullar olarak anýlýrlar. Kuranýn dört temel 

özelliðinden birisi olan adaletle ihsan eþ 

tutulmuþ, Muhakkak ki Allah adaleti ve 

ihsaný emreder denmiþtir. (Nahl, 16/90)   

imamý Gazali, Ýhsan Allah'ýn Muhsin 

isminin tecellisidir ve insan ihsanýn 

kuludur der. 

İNSAN VE İHSAN
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VAKFIKEBİR (TRABZON) İLÇESİ HACIKÖY MAHALLESİ EK 
KANALİZASYON İNŞAATI TRABZON İÇMESUYU VE 

KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakfıkebir (Trabzon) ilçesi Hacıköy Mahallesi ek kanalizasyon inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2018/547614
1-İdarenin
a) Adresi   : Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 ARSİN/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4625440000 - 4625440003
c) Elektronik Posta Adresi : info@tiski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ad terfi merkezi,500 metre Ø 200 mm beton boru,170 metre Ø 
90mm PE boru,20 adet muayene bacası. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir (Trabzon) ilçesi Hacıköy Mahallesi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 160 (yüz altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. 
No:13 Arsin/TRABZON 
b) Tarihi ve saati   : 29.11.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazete yayınlanmış olan Benzer İş Grupları Tebliğ ekindeki 
benzer iş grupları listesinde yer alan A(Altyapı) III,IV,IX, ve XI grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TİSKİ Genel 
Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. No:13 Arsin /TRABZON adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. 
No:13 Arsin/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BERFEY ÇOCUK KREŞiNDEN KIZILAY'A
KIRTASiYE ve OYUNCAK YARDIMI

V
akfıkebir İlçesinde eğitim öğretim veren 
BERFEY Çocuk Kreşi, Kızılay haftası 
nedeni ile okullarında kutladıkları Kızılay 

haftası etkinlikleri kapsamında öğrenci velileri 
tarafından Kızılay'a oyuncak yardımında 
bulunuldu.  Toplumun hemen her kesimi için 
projeler üreten, ihtiyaç sahiplerinin yıl boyu 
yanında olan Türk Kızılayı, toplanan oyuncakları 
ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak olan 
Vakfıkebir Kızılay Şubesi'ne, BERFEY Çocuk 
Kreşi'nden de destek verildi. Konu 
ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay 
yetkilileri, şöyle devam etti; "Kızılay 
Haftası dolayısı ile böyle bir 
farkındalık oluşturan BERFEY 
çocuk kreşine teşekkür ediyorum. 
Mali durumu uygun olan insanların 
satın aldıkları veya evlerinde 
kullanılabilir durumda olan kitap ve 
oyuncakları, onlar adına ihtiyaç 
sahibi çocuklara ulaştırdığımız bu 
oyuncaklar içinde velilere teşekkür 
ediyorum. Hiç tanımadıkları bir 
çocuğu, bir kitap veya oyuncak ile 
mutlu etmek isteyen herkesi böyle 
örnek teşkil edecek çalışma 

yapmaya ve Kızılay'a destek vermeye davet 
ediyorum” dedi.  BERFEY Çocuk Kreşi 
sahiplerinden Ünal Sevinç'in yaptığı 
açıklamada; “Kızılay bizim gözbebeği 
kurumlarımızdan biri. Kızılay Haftası etkinlikleri 
kapsamınsa kreşimizdeki öğretmenlerimiz ve 
çocuklarımız tarafından sosyal sorumluluk 
anlayışı ile farkındalık oluşturmak amacı ile 
Kızılay köşesi oluşturularak tüm çocuklarımızın 
etkilikle birlikte bilinçlenmelerini sağladık.” Dedi.

Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet 
Mahallesi'nden Emekli 

öğretmen Avni Alp'in eşi, Prof 
Dr. Hakan Alp, Figen Arz ve 
Kayhan Alp'in annesi, Vehbi 
Serdar Arz'in kayınvalidesi, 
emekli öğretmen Melahat Alp, 
geçirdiği rahatsızlık sonucu 
hayatını kaybetti.  Cenaze 
namazı 04 Kasım 2018 Pazar 
günü öğle namazına 
müteakiben Vakfıkebir Merkez 
Eski Cami'de kılınan cenaze 
namazının ardından Körez 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi.  Cenaze törenine İYİ 
Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs ve Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra siyaset ve 
iş dünyasından çok sayıda 
vatandaş katıldı. Merhume 

öğretmen Melahat Alp'e 
Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

ALP AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinden Vakfıkebir Lisesinin 
eski efsane Müdürlerinden Avni Alp'in eşi Emekli Öğretmen 
Melahat Alp (72) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 
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S A H İ L PARKI, PARK İÇİ RESTORAN VE YALIKÖY PEYZAJ İŞLERİ YAPIMI yapım işi 4734 
s a y ı l ı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası: 2018/555802
1-İdarenin
a) Adresi : Çarsı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası:4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi:info@vakfikebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :15000 metrekare Sahil Parkı, 524,50 metre kare toplam inşaat alanına sahip 
park içi restoran ve 1500 metrekare alanlı Yalıköy Peyzaj İşleri yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Vakfıkebir ilçesi sahil parkı ve Yalıköy Mahallesi belediye binası çevresi
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. No:156 - Vakfıkebir/TRABZON
b) Tarihi ve saati :30.11.2018 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin 
parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 
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:
Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan litede yer alan (A) ALTYAPI İŞLERİ Grubunun XVIII. GRUP 
SAHA İŞLERİ'NİN tamamı bener iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimar veya Peyzaj Mimarı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakfıkebir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

►1 Kasım Perşembe günü 39 
öğrenci 2 idareci 2 öğretmen ile 
Vakfıkebir ilçemize gelen Kadir 
Has Anadolu Lisesi Vakfıkebir 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
Uygulama Oteli"nde ağırlandı. 
4 Kasım Pazar günü ilçeden 
ayrılan Kadir Has Anadolu 
Lisesi öğretmen ve öğrencileri 
çiçeklerle karşılandı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy 
okul Müdürü Muhittin 
Korkmaz'a bir buket çiçek verdi.
"GÖNÜL ELÇİLERİNİ 
AĞIRLADIK”
Birinci gün: Kardeş Okul 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
ziyaret edildi. Ev sahibi okul 
misafirleri Horon ve alkışla 
karşıladı. Misafir öğrenciler de 
horona alındı. Burada 

öğrencilere Vakfıkebir Beledi-
yesi tarafından hazırlanan 
tanıtım amaçlı hediyeler verildi. 
Öğrenciler arkadaşları ile 
sohbet ettiler. Trabzon"da KTÜ 
Kampüsü, Kent Müzesi, Atatürk 
Köşkü, Kanuni Evi ziyaret 
edildi. Beşikdüzü Teleferik ile 
Beşikdağ'a çıkıldı. Uzungöl "e 
gidildi. "Sen Anlat Karadeniz " 
filminin çekildiği Sinanlı 
Mahallesindeki konak ziyaret 
edildi. Mevlana Ekmek 
Fırınında TSE damgası alan 
Vakfıkebir Ekmeği tanıtıldı, 
öğrenci ve öğretmenlere ekmek 
hediye edildi. Misafirler, üçüncü 
gün Beşikdüzü Belediyesine ait 
sahildeki Gemide Beşikdüzü 
Belediye Başkanı tarafından 
verilen ikramdan sonra 

Bitlis"e uğurlandılar.
 Projeyi yakından takip eden 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta :"Geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımız 

arasında birlik ve beraberliğin 
sağlanması, kardeşlik 
bağlarının kuvvetlenmesi, 
sevgi, barış ve dayanışmanın 
sağlanmasında bu projenin 

önemi çok büyüktür. Bitlis'ten 
gelen kardeş okulumuzun 
öğrencileri Trabzon'un tarihi ve 
kültürel değerlerini tanıdı. Kendi 
kültürlerini tanıttılar. Yeni 
arkadaşlar edindiler. Ufukları 
genişledi. Belki de gezi 
planında olan KTÜ 'yü yazıp 
Trabzon'da okuyacaklar. 
İlçemiz  "Gönül Köprüsü 
Projesi"nden deneyim 
kazanmıştı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüzü ve Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi 
Müdürünü kutluyorum. Ayrıca 
Misafirlerin ağırlanması 
noktasında özveri ve başarılı 
bir çalışma sergileyen MTAL ve 
Uygulama Oteli Okul Müdürü 
ve çalışma arkadaşlarına da 
teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy :"Bizim için 
gurur verici bir görevdi. 
Ekibimiz daha önce olduğu gibi 
bu görevden de başarıyla 
çıkmıştır. Destek veren bütün 
kuruluşları ve kurumları 
kutluyorum." dedi.
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi Müdürü Kadri Alay :" 
Kardeş Okul" olarak tercih 
edilmek güzeldi. Öğrencilerim, 
öğretmenlerim, Okul Aile Birliği 
Başkanımla beraber görevi 
başarıyla tamamladık. Bitlis'te 
bir kardeşlerimiz ve misafir 
olacağımız evlerimiz var. Ülke-
mizde Kardeşliğimiz bozmak 
çok zordur. Doğusu, Batısı ile 
et ve tırnak gibiyiz. Bunu 
gördük, bunu yaşadık." dedi.

“BiTLiS'TEN VAKFIKEBiR'E UZANAN KARDEŞ ELi”“BiTLiS'TEN VAKFIKEBiR'E UZANAN KARDEŞ ELi”“BiTLiS'TEN VAKFIKEBiR'E UZANAN KARDEŞ ELi”
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BELEDiYE OLARAK 
90 MiLYON TL YATIRIM YAPTIK 
Vakfıkebir Çamlık Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ederek 
mahallenin sorunları ile ilgili istişarelerde bulundular. 

M
isafirleriyle tek tek 
ilgilenerek onları 
dinleyen Belediye 

Başkanı Muhammet Balta 
yaptığı konuşmada, “Tüm 
mahallelerimizin olduğu gibi 
Çamlık Mahallemizin sorunla-
rını da yakından biliyoruz.  
Çamlık Mahalle yolumuzun 
tamamı olmasa da sorunlu 
bölgelerini beton dökeceğiz. 
Programa aldık. İhalesi yapıldı. 

4,5 yıl içerisinde ilçemize, 
Vakfıkebir Belediyesi olarak çok 
önemli hizmetler kazandırdık. 
Kimseyi suçlamak anlamında 
demiyorum. İlçemizde birikmiş 
önemli sorunları vardı. Bu 
sorunların tümünü kısa bir 
zamanda çözmek mümkün 
değil. Hizmette sınır yoktur. Ne 
kadar hizmet yaparsanız yapın 
hep yapmadığınız hizmetler ön 
planda olur, konuşulur. 

Belediyemizin yıllık gelir bütçesi 
10 milyon TL civarındadır. 
Bunun 6,5 milyon TL'si 
personel giderleridir. 1,5 milyon 
TL'de cari giderlerdir. Yatırıma 
2 milyon TL kalmaktadır.  Bu 2 
milyon TL ile araçları tamir 
ettireceksiniz, yakıt parası 
vereceksiniz, hizmet 
yapacaksınız. Biz 4,5 yılda 
sadece Vakfıkebir Belediye 
kaynaklı 90 milyon TL tutarında 
hizmet ürettik. Demek ki ek 
kaynaklar oluşturabilmişiz. 
Bunu tüm paydaşlarımızla 
birlikte yaptık. Görev süremiz 
boyunca 314 kilometre beton 
ve asfalt yol yaptık. 123 bin 
metreküp sanat yapısı inşa 
ettik.  Yatırımlarımız her gecen 
gün devam ediyor. İnşallah 
planladığımız yatırım programı 
çerçevesinde bundan sonrada 
ilçemize, mahallelerimize 
hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

AYŞE İLE RAMAZAN DÜNYA EVİNE GİRDİLER
V

akfıkebir İlçesi Karatepe Mahallesinden 
Vakfıkebir ilçesi esnaflarından Süleyman Alkin ve 
Ayşe Alkin'in özel bir şirkette inşaat mühendisi 

olarak çalışan oğulları Ramazan ile Erzurum ilinden 
Fatma ve Necati Küçükkaya'nın öğretmen kızı Ayşe bir 
ömür mutluluğa evet dediler. Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi Düğün Salonunda yapılan düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde Ayşe İle Ramazan'a 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

VAKFIKEBiR'DEN BAŞKANINA TAM DESTEK
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta görev 
süresi boyunca ilçesine 
yaptığı hizmetlerle sadece 
Vakfıkebir halkının değil tüm 
Trabzon kamuoyunun 
büyük takdirini kazandı. 
Yerel seçim atmosferine 
girdiğimiz bu günlerde anketlerde 
devam ediyor.  8720 numaralı 

hattan 22 Ekim Tarihinde SMS ile 
yapılan ankette “Yerel seçimlerde 
Vakfıkebir Belediye Başkanı sizce 
kim olmalı? Sorusu soruldu. Saat 
21.00'e kadar süresi olan ankete 
cevap verenlerin % 89'u Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın adını yazarak anketi 
cevaplamış. Başkan Muhammet 
Balta'nın hizmetlerdeki başarısı 
anketlere de yansımış.

TONYA: 1 YAKUTİYE: 2
SAHA: Vakfıkebir 
HAKEMLER: Burak Yücedağ***, Tülay 
Ceylan***,Haydar Avcı***
TONYA DOĞANSPOR: Gökhan**, Murat**, 
Miraç** (Dk.90 Mücahit?), Şafak**, Halit**, 
Hamit** (Dk.66 Serkan*), Aykut**, Kaan**, 
Onur Osman* (Dk.46 Eren**), Erkan**, Tolga**
YAKUTİYESPOR: Ayhan***, Ferhat***, 

Habib***, Ahmet*** (Dk.89 Arif?), 
Muhammet***, Haktan***, Mehmet Akif***, 
Rıdvan***, Yusuf***, Ömer*** (Dk.86 
Muhammet*), Cihan***
GOLLER: Dk.5 Ahmet, Dk.17 Haktan 
(Yakutiyespor), Dk.51 Tolga (pen) (Tonya 
Doğanspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+3 Halit (Tonya 
Doğanspor)

TONYA DOĞAN KAYIPLARDA 2-1
Bölgesel Amatör Küme'deki tek temsilcimiz Tonya Doğanspor Vakfıkebir'de 
Yakutiyespor'u ağırladı. Temsilcimiz iyi oynadığı ve çok sayıda gol 
fırsatından yararlanamadığı müsabakadan puansız ayrıldı. 

KIZILAY EKiBiNDEN
ÖĞRENCİLERE SEMİNER
Türk Kızılayı Trabzon Yerel Afet Yönetim Şefliği ekipleri tarafından 
Kızılayın 150. Kuruluş yıl dönemi münasebetiyle Vakfıkebir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) öğrencilerine seminer verildi.

T
ürk Kızılayı Trabzon Afet 
Yönetim Şefliği Ekibi, 
Kızılay'ın çalışmalarını 

tanıtmak ayrıca öğrencilere 
afet, kan bağışlama, ilk yardım 
ile insani yardım çalışmalarını 
ele alan Kızılaycılık bilinci 
vermek amacıyla seminer 
düzenlediler.
"TÜRK KIZILAY'ININ KURU-
LUŞUNUN 150. YIL DÖNÜMÜ"
Semineri veren ekibin yaptığı 
açıklamada, Türk Kızılay'ından 

ulusal ve uluslararası insani 
yardım kampanyaları yapıldı-
ğını, kan bağışı organizas-
yonları düzenlendiğini, sosyal 
yardımlar yapılarak, ilkyardım 
ve afet eğitimleri verildiğini 
bildirdiler. Bu çalışmaların yanı 
sıra, okullarda her yaş grubuna 
uygun Kızılaycılık seminerleri 
verdiklerine dikkat çeken 
Kızılay ekibi, ayrıca okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul, lise ve 
üniversite öğrencileriyle farklı 

çalışmalar yürüttüklerini 
belirttiler. “Toplumların 
kaybolmaya yüz tutmuş manevi 
değerlerini ve bu bilinci 
canlandırmak ayrıca yeni 
nesillere aktarmaya 
çabalıyoruz. Bunu da bazen bir 
seminer, bazen ise bir proje 
kapsamında gerçekleştiriyoruz. 
Gençlerimizin yaratıcı ve 
yenilikçi fikirlerine de açığız. Bu 
anlamda Kızılaycı gençlerimize 
kapımız her zaman açıktır. 
Amacımız daha çok insana 
yardım eli uzatabilmektir” dedi. 
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi (METEM) 
Kızılay Kolu Kulüp öğretmeni 
Ayten Demirci ise yaptığı 
açıklamada; "Türk Kızılayın 
kuruluşunun 150.yıl dönümünü, 
amacını, anlam ve önemini 
belirten bir seminer verilmiştir. 
Bununla beraber aktif kutlama 
şenliği kutlanmaktadır. Kulüp 
öğretmeni olarak görev 
yaptığımız ekip arkadaşım 
Tülay Ayvaz Topu ve 
temsilcilerimiz ayrıca her sene 
seminer veren Trabzon Kızılay 
Ekibine teşekkür ederiz dedi."

VEYSEL KURT ADAY ADAYI OLUYOR
eysel Kurt AK Parti'den 

VTonya Belediye Başkan 
Aday Adaylığı için müracaat 

edecek. Tonya'da üç dönem 
Belediye Başkanlığı görevinde 
bulunan Ahmet Kurt'un kardeşi 
olan Veysel Kurt ilçede çok sevilen 

ve önemli bir potansiyeli olan bir 
isim. Tonya halkının yoğun 
ısrarları karşından Tonya Belediye 
Başkanlığı için kolları sıvayan 
Veysel Kurt'un önümüzdeki gün-
lerde aday adaylığı başvurusunu 
yapması bekleniyor.

V
akfıkebir Köprücek 
Mahalle Muhtarı Hasan 
Bahadır ve mahalle halkı 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret 
ederek, yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı, çiçek 
verdiler, teşekkür ettiler. Ziyaret 
sırasında konuşan Köprücek 
Mahallesi Muhtarı Hasan 
Bahadır, “Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta ilçemize 
tarihin en büyük hizmetlerini 
yapıyor. Vakfıkebir Vakfıkebir 
olalı böyle hizmet görmedi. 
Bizleri her zaman güler yüzü ile 
karşılıyor, sorunlarımızı 
dinleyerek çözüm için çalışıyor. 
Yol sıkıntılarımızı çok büyük 
oranda aştık. Bizlerde Mahalle 
halkımızla birlikte kendisini 
ziyaret ederek yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür 
etmek istedik. Kendisinden 
Yüce Allah razı olsun. Rabbim 
yolunu açık etsin” dedi.   Gör-

düğü kalabalık ve ilgi karşısın-
da oldukça duygulanan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise, “Bizim 
görevimiz hizmet etmektir. Do-
ğup büyüdüğümüz bu toprak-
lara hizmet etmek en büyük 
gurur kaynağımızdır. Hem il 
genel meclisi üyeliğimiz hem 
belediye başkanlığımız döne-
minde bizlere her zaman 

destek oldunuz, güvendiniz. 
Verdiğiniz destek ve duyduğu-
nuz güven için teşekkür ediyo-
ruz. Hizmette sınır yoktur. 
Vakfıkebir'in sadece kırsalda 
bin kilometrelik bir yol ağı var. 
Hamd olsun üçte birini beton 
ve asfalt yapma imkanımız 
oldu. Ana yollarımızdaki 
sorunları çözdük. Ara yollarla 
ilgili vatandaşlarımızın talepleri 
oluyor. Bunun yanı sıra sanat 
yapısı, yeni yol açma, yol 
bakımı talepleri oluyor. Olacak 

elbette bizler hizmet maka-
mındayız. Ekonomik olarak 
bütün yolları beton ve asfalt yol 
yapma imkanımız yok.  Aciliyet 
sırasına göre hizmetlerimizi 
yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Sizler için varız. Ziyaretiniz 
dolayısıyla son derece mutlu 
oldum. Hepinize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

TEŞEKKÜRLER MUHAMMET BAŞKAN
Vakfıkebir ilçesi Köprücek Mahallesi halkı, kadın erkek, genç yaşlı toplanarak aldıkları 
hizmete teşekkür için Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı ziyaret ettiler. 



Büyükliman
Postası HABER7 09.11.2018

VAKFIKEBİR'DE HAFIZLIĞINI 
TAMAMLAYAN KIZ 
ÖĞRENCİLER İÇİN İCÂZET 
TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu 
Öğreticisi Halil Küçük'ün 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinin 
ardından, geçmişten günümüze 
Kur'an'a hizmet edenlerin ve 
ilçe müftülüğünün faaliyetlerinin 
anlatıldığı sinevizyon izlendi. 
Ardından açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, ilçe 
müftülüğüne bağlı Kur'an 
kurslarında eğitim hizmetleri 
kapsamında yürütülen Kur'an-ı 
Kerim ve hafızlık eğitiminin 
geçmişten bugüne süreci ve bu 
eğitimin öneminden bahsetti. 
Müftü Köksal konuşmasında; 
“İlâhi vahyin muhatap kitlesi 
insandır ve bu vahyin insanı 
ulaştırmak istediği ulvî bir 
gayesi vardır. Hz. 
Peygamber'den bu güne 

gelinceye kadar ilâhî vahyin 
insanları eğiterek, toplumu 
yoğurduğu ve vardırmak 
istediği esas hedef budur. 
Hafızlık müessesesi Hz. 
Peygamber'le başlamış, bu 
güne kadar gelmiş ve kıyamete 
kadar da inşaallah devam 
edecektir. İlçemizde hafızlık 
eğitim sisteminin başlaması, 
süreci ve yaygınlık kazanması 
hep insan gayretiyle olmuş, 
gayret ve çaba oranında da 
başarıya ulaşmıştır. 1959'a 
kadar kişisel gayretlerle; 
hocaefendilerin tarlalarında, 
bahçelerinde çalışıyorken 
yetiştirdikleri öğrencilerle sınırlı 
olan hafızlık eğitimi, 1959'dan 
itibaren bir müesseseye 
kavuşmuştur. Merhum Hacı 
Ziya Habiboğlu'nun 
gayretleriyle, daha çok Arapça 
eğitimine önem verilerek devam 
etmiştir. 2013 yılında, Ahmet 
Tokdemir (emekli müftü) 
hocamızın zamanında faaliyete 
yeniden başlamış olan hafızlık 
eğitimi, 2015 yılından itibaren 
de bir taraftan sistematize 
edilmiştir. Mütemâdiyen bir 
sistemle hafızlık eğitiminin 
sürdürülmeye başlandığı tarih 
2015'tir. Ve o tarihten bugüne, 

2016 ve 2017 yılında hafızlığa 
başlayan öğrencilerimiz 2018'in 
Temmuz ayında sınava girmiş 
ve 12 öğrencimiz başarılı 
olmuşlardır. Ve bugün onların 
ödül töreni için buradayız” 
ifadelerini kullandı. İlçede 
önümüzdeki günlerde hizmete 
açılması planlanan 'Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu' ile ilgili de 
konuşan İlçe Müftüsü Köksal, 
“Vakfıkebir ilçemizde, 
çocuklarımızı, kızlarımızı, 
geleceğin anne-babalarını 
yetiştireceğimiz bir kurs binası 
inşa ettik. Hep beraber elbirliği 
ile gayret gösterdiğimiz ve her 
birinizin az veya çok katkı 
sağladığı kursumuzun açılışını 
inşaallah önümüzdeki aylarda 
gerçekleştireceğiz. Bu 
kursumuz sadece Vakfıkebir'e 
değil çevre ilçelere ve hatta 
çevre illere de hizmet verecek. 
Bu eğitim yuvasında eğitimin 
sürdürülebilir olması hepimizin 

çabasına bağlı. Yüce Allah 
insanların kaderini 
çalışmalarına bağlamıştır” 
dedi.200 yatak ve 250 sınıf 
kapasiteli olan kurs için 
yaklaşık 8 milyon TL. harcama 
yapıldığını belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, gayretlerinden 
dolayı başta Kaymakam Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, kurum ve 
kuruluşların temsilcilerine, 
gazete ve sayfalarında bu 
hizmete yer veren basın 
mensuplarına ve emeği katkısı 
bulunan herkese teşekkür etti. 
Konuşmasının sonunda hafız 
öğrencileri de tebrik eden İlçe 
Müftüsü Köksal, öğrencilerin 
Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmelerinde 
mesai mefhumu gözetmeksiniz 
üstün gayret gösteren 
hocalarına, ailelerine, Kur'an-a 
ve Kur'an eğitimine maddi 
manevi desteklerini 
esirgemeyen tüm vatandaşlara 
ve programa iştirak eden 
herkese ayrıca teşekkür etti. 
Trabzon İl Müftü Yardımcısı 
Sıdkı Kaya ise anlamlı bir 
programa katılmış olmanın 
onurunu yaşadığını belirterek 
başladığı konuşmasında, 
“Peygamberimiz (sav) bir hadis-

i şeriflerinde; 'Sizin en hayırlınız 
Kur'an-ı öğrenen ve O'nu 
başkalarına öğretendir' 
buyuruyor. Bugün burada bu 
hayra nail olanlarla, bu hayra 
vesile olanların şahitliğini 
yapacağız inşallah. Bu 
şehâdetimizi Yüce Rabbim 
kabul eylesin. Cenâb-ı Hakk 
Kur'an-ın her bir harfine on 
sevap vaat ediyor. Tilâveti ile ve 
manasını düşünüp tefekkür 
ettiğimizde bize sevap 
kazandıran, bizim hem 
dünyamızı hem ahiretimizi 
kurtaracak olan bir kitabı 
hafızlarımız ezberlemiş 
bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim bizi 
karanlıklardan aydınlığa 
çıkaran, bize hidâyet rehberi 
olan, yol gösteren yegâne bir 
kitaptır. O'nun evrensel mesajı 
kıyamete kadar devam edecek 
ve O'nun bir harfi bile tahrif 
edilemeyecek ve 
değiştirilemeyecektir.  Bizim 
Kur'an-ı Kerim'e karşı en temel 
görevimiz; O'nu okumak, 
anlamak, hayatımıza tatbik 
etmek ve yaşatmak olmalıdır” 
sözlerine yer verdi. Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursu 
Yöneticisi Seyfullah 
Hacıfettahoğlu'nun, Kur'an 
kursu ile ilgili yaptığı 
bilgilendirme konuşmasının 
ardından, Merkez Erkek Kur'an 

Kursu Yöneticisi ve aynı 
zamanda Hacı Ziya Habiboğlu 
Derneği Başkanı Ali Dunay, 
yapımının %95'i tamamlanan, 
çevre düzenleme ve iç 
mefruşatının tamamlanmasıyla 
önümüzdeki günlerde açılması 
planlanan Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu ile ilgili 
bilgilendirmede bulundu. 
Ardından kürsüye davet edilen 
Diyanet İşleri Başkanlığı Dînî 
Yüksek İhtisas Merkezleri Daire 

Başkanı Abdurrahman Akküş 
konuşmasına tebrik, takdir ve 
teşekkürlerini ifade ederek 
başladı. Daire Başkanı Akküş; 
“Hafızlıklarını tamamlayan bu 
evlatlarımızı huzurlarınızda 
tebrik etmek elbette ki bizler 
için bir vecîbedir. Ama şunu da 
ifade etmeliyim ki; evlatlarını 
Kur'an-a vakfedip, bizlere 
emanet eden anne-babalarını 
ayrıca tebrik etmek istiyorum. 

Yine, hafızlık süresince bu 
yavrularımıza kendi evlatla-
rından daha çok sabır ve şefkât 
gösteren hocalarımıza teşekkür 
ediyorum. Kurslarımızın inşâsı 
ve her türlü eğitiminin îfâsı için 
başta himâyelerinden dolayı 
sayın kaymakamımıza, beş 
yıllık süre içerisinde yakînen 
şâhit olduğumuz fedakârlık-
larından dolayı sayın ilçe 
müftümüze, gece-gündüz 
mefhûmu tanımadan kendilerini 
bu işe vakfeden Kur'an kursu 
yöneticilerimize ve öğreticileri-
mize, cami görevlilerimize, bu 
kursları yeniden Büyükliman 
havzasında canlandıran değerli 

Vakfıkebirlilere de 
minnetlerimizi arzediyorum” 
dedi. Kur'an kurslarının ve 
hafızlık eğitiminin geçmişten 
günümüze geçirdiği evrelere de 
kısaca değinen Akküş, Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın gözetim ve 
denetiminde açılan Kur'an 
kursları ve bu kurslardaki 
eğitim-öğretim faaliyetleriyle 
ilgili de bilgiler paylaştı. Daire 
Başkanı Abdurrahman Akküş 
konuşmasında; “Bizler bugün 
çocuklarımıza 'hâfız' unvanını 
emânet olarak vermek üzere 
buraya toplandık. Rabbimiz 
Hakk Teâlâ Hazretleri hâfız 
ismini Kitâb-ı Hakîm'inde 
kendisi ve melekleri için 
kullanmış; aynı ismi bizler 
bugün evlatlarımıza emânet 
olarak veriyoruz. Hafızların ilki 
ve efendisi Hz. Muhammed 
(sav)'dir. Bu bilinçte olmalarını 
da ayrıca işaret ediyor ve arzu 
ediyoruz. Bizim kızlarımız, 
çocuklarımız Kur'an'ın hâmili 
(Hamele-i Kur'an) Kur'an-ın 
taşıyıcıları; ama inşallah 
bundan sonra da bir de Kur'an-
ın (âmili) yaşayanları 
olacaklardır. Kur'an 
programının yanı sıra bizler 
Kur'an-ı anlama programını da 
bu yıl itibariyle uygulamaya 
başladık. Önümüzdeki yıllarda 
bunun ikinci, üçüncü sınıfını da 

tamamını getireceğiz. 
Evladımız 4-6 yaş Kur'an 
kursuna girip ilköğretimi 
bitirdikten sonra ortaokulla 
birlikte hafızlığı, lise öğretimiyle 
birlikte Arapçayı tamamlayıp 
inşallah üniversiteyi de 
bitirdikten sonra bu memlekete 
hizmet etmeye devam edecek. 
Temel amacımız iyi insan 
yetiştirmek. Bizler iyi insan 
yetiştirmeye bakacağız. Ve 
Allah'ın izniyle bu iyilik dalga 
dalga yayılacak ve yevm-i 
kıyâmet (kıyamet günü) 
sabahına ulaştığımızda dünyayı 
iyiler ve iyilikler kurtarmış 
olacaktır. Dünyanın dört bir 

tarafında kim ne entrika 
çevirirse çevirsin, bizim îman 
esasımız 'iyiliği emretmek ve 
kötülükten sakındırmak' üzerine 
kuruludur,  bunu devam 
ettireceğiz. Bunu yapmanın 
yolu da Kur'an-ın manasını 
anlamaktan geçer. Çünkü 
anlamak îmanın temel şartıdır 
fakat yaşamak ise îmanın 
göstergesidir. Dolayısıyla 
Kur'an-ı yaşamak aynı 
zamanda Müslüman olmanın 
göstergesidir ” sözlerine yer 
verdi. Daha sonra tek tek 
künyeleri okunarak sahneye 
alınan 12 hafız kız öğrenciye 
hediyeleri, Akçaabat Darıca 
Eğitim Merkezi Müdürü Şenol 
Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü 
Fahrettin Sadullahğlu, İl Müftü 
Yardımcıları Hâdi Keskin ve 
Sıdkı Kaya tarafından verilirken 
hafızları yetiştiren hocalarına 
ise hediyeleri İl Müftü 
Yardımcısı Melek Menteşe 
tarafından takdim edildi.
Hafız öğrencilere hafızlık 
diplomalarını ise Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta 
verdi.  Kaymakam Yakuta 
öğrencilere diplomalarını 
takdiminin ardından yaptığı kısa 
konuşmasında, “Günümüzde 
çocuklarımızı tehdit eden, kötü 
alışkanlıklara sevk eden 
televizyon, bilgisayar ve 

internet gibi birçok unsur var-
ken, bunlardan büyük oranda 
fedakârlık yaparak bu güzel ve 
kutlu yola başlayan ve bitiren 
bu değerli hafızlarımızı tebrik 
ediyorum. Allah hayırlı ve 
mübarek eylesin. Bu öğrenci-
lerimizin yetişmesinde emeği 
geçen başta aileleri olmak üze-
re ilçe müftülüğümüzü ve hoca-
larını da ayrıca tebrik ediyorum” 
dedi. Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'-
nün düzenlediği “Geçmişten 
Günümüze Din Hizmetleri ve 
İcâzet Merasimi” programı 
Hafız Ahmet Olgun'un yaptığı 
duânın ardından çekilen toplu 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Sabri Bahadır Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen ve sunuculuğunu İmam Hatip  Rıdvan Açıkgöz'ün yaptığı “Geçmişten 
Günümüze Din Hizmetleri ve İcâzet Merasimi”  konulu program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.
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MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
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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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

BERFEY ÇOCUK KREŞiNDEN 
KIZILAY'A KIRTASiYE ve OYUNCAK YARDIMI

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

VAKFIKEBİR MHP'DE YENİ YÖNETİM
GÖREVİ TESLİM ALDI

> Vedat FURUNCU 3'de

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Vakfıkebir İlçesinde eğitim öğretim 
faaliyetini sürdüren BERFEY Çocuk Kreşi ve velilerinden Kızılay'a kırtasiye
ve oyuncak yardımı yapıldı. 

Vakfıkebir Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığına Orhan Burhan Baltürk atandı. 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  Genel Merkezi tarafından Vakfıkebir ilçe 
Başkanlığına ataması yapılan Orhan Burhan Baltürk ve yönetim görevi teslim aldı.

> Abdulkadir AYNACİ 4'de


