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UNUTULDU MU?
4 AYRI PROGRAMDA ÖĞRENCİ ALIMI YAPIYORUZ

> Abdulkadir Aynaci 2'de

MUSTAFA TURUPÇU 

> Vedat Furuncu 3'de

Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün, Gazetemizi ziyaret ederek 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na Tonya 
MYO'nun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve İlçe Vaizi Ekrem 
Akbaş'ın tayinlerinin çıkması dolayısı ile Vakfıkebirli Muhtarlar 
tarafından Kadife Sofrada bir veda programı organize edildi.

Vakfikebir'li 
hemşehrimiz Ali 
Tosun, Yalova İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
görevinden, 
Zonguldak İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
atandı. Müdür 
Tosun, yeni 
görevine başladı.

‘‘ ‘‘“BİR YILDIR 

BİR İMZA ATILAMADI”

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında geçirdiği kalp 
krizi sonucunda yaşamını kaybeden 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü merhum 
Mustafa Turupçu'nun adının yaşatılması için 
yapılacak olan isim değişikliği ile ilgili 
kamuoyundaki beklenti devam ediyor. > Sadık Aydın 2'de
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“BU KURUM YOK MU?”

4 AYRI PROGRAMDA
ÖĞRENCİ ALIMI YAPIYORUZ
Gazetemizi ziyaret eden Tonya 

Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün, Tonya MYO ile 
ilgili yaptıkları faaliyetler hakkında 
açıklamada bulunarak Tonya 
MYO'nun 4 ayrı programda öğrenci 
alımlarını sürdürdüğünü söyledi. Ün, 
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu'nu kazanan bir öğrenci, 
2 yıllık bir eğitimin sonunda 
akademik ve sosyal yönü kuvvetli, 
alanında tam donanımlı ve ayrıca 
mesleğinin gerektirdiği tüm becerileri 
kazanmış olarak mezun olur dedi. 
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. İlyas 
Ün'ü kısaca tanıyalım. Ün, 
Samsun'da doğdu. İstanbul Medipol 
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede 
yüksek lisansını tamamladıktan 
sonra 2017 yılında Tonya MYO'ya 
öğretim görevlisi olarak atandı. 
Göreve başladıktan yaklaşık yedi ay 
sonra Müdür Yardımcısı olarak 
görevlendirildi. 11 Ocak 2019'da 
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Emin Aşıkkutlu tarafından 
Yüksekokul Müdürü olarak atandı. 
Yaklaşık 1,5 yıldır Tonya Meslek 
Yüksekokulu'nda Müdürlük görevini 
yürütmektedir ve aynı zamanda 
Erciyes Üniversitesi Sağlık bilimleri 
Enstitüsü'nde doktora çalışmalarını 
da sürdürmektedir.
ÜN, “4 AYRI PROGRAMDA 
ÖĞRENCİ ALIMI YAPIYORUZ”
Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; “Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu, sağlık bilimleri tabanlı 
programların yer aldığı bir meslek 
yüksekokuludur. Yüksekokulumuz 
bünyesinde “İlk ve Acil Yardım” 
Programı, “Fizyoterapi” Programı, 
“Evde Hasta Bakım” Programı ve 
“Yaşlı Bakım” Programı yer 
almaktadır. Alanında uzman, genç ve 
dinamik bir akademik kadroya 
sahibiz. Öğrencilerimize alan dersleri 
ile birlikte klinik uygulamalar ve saha 
çalışmaları yaptırıyor ve 2 yılın 
sonunda öğrencilerimizin tam 

donanımlı birer sağlık teknikeri 
olarak yetişmelerini sağlıyoruz.
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu olarak, yıl içerisinde 
yapmış olduğumuz etkinliklerle, 
öğrencilerimizin akademik ve sosyal 
gelişimine katkı sağlıyoruz. 
Örneğin“İlk ve Acil Yardım” Programı 
öğrencilerimize yönelik “Hastane 
Öncesi Acil Günleri” etkinliği gerçek-
leştirdik. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü 
ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkin-
likte, öğrencilerimizin alanla ilgili 
bilgilerinin pekiştirildiğini, tıbbi uygu-
lama basamaklarının gerçekçi biçim-
de yansıtıldığını ve öğrencilerimizin 
uygulamada başarılı bir performans 
sergilediğini gözlemledik dedi. 
“DİYABETİN FARKINDA OL” 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Müdür Ün, 14 Kasım Dünya Diyabet 
Günü kapsamında Tonya'da halka 
açık alanda yüksekokul öğrenci-
lerimiz ile birlikte “Diyabetin Farkında 
Ol” etkinliği yaptık. Bu etkinlikte, 
diyabet farkındalığı oluşturmayı, 
halkımızı bilinçlendirmeyi ve 
üniversite ile halkı bütünleştirmeyi 
amaçladık. Etkinlik kapsamında, 
yüksekokul öğrencilerimiz tarafından 
vatandaşların ücretsiz olarak kan 
şekeri, boy-kilo, tansiyon ölçümleri 
yapılıp beden kitle indeksleri 
belirlendi. Etkinliğe katılan tüm 
vatandaşlara diyabet hastalığı risk 
taraması yapıldı ve diyabet hakkında 

bilgiler verildi. Yüksekokul akademik 
personellerimiz tarafından hazırlanan 
ve içerisinde diyabette beslenme, 
bakım ve fiziksel aktivite, diyabet 
hastalığından korunmak için 
yapılması gerekenler hakkında 
önemli bilgilerin yer aldığı broşürler 
dağıtıldı. Etkinliğin sonunda tüm 
katılımcılara, diyabette sağlıklı 
beslenmeye uygun olarak hazırlanan 
sebzeli bulgur pilavı ve ayran ikram 
edildi dedi.
“2 YIL İÇERİSİNDE 
ÖĞRENCİLERİMİZE İSTETİKLERİ 
EĞİTİMİ VERİYORUZ”
Diğer taraftan “Yaşlılar Haftası” 
etkinlikleri yapıyoruz. “Yaşlı Bakım” 
programı öğrencilerimize yönelik 
olan bu etkinliğimizde, Trabzon 
Huzurevi'nde kalan yaşlılarımızı 
yüksekokulumuzda misafir ediyor ve 
tiyatro, şarkı, söyleşi, sinevizyon 
programları ve yemek ikramı ile 
onlara unutamayacakları bir gün 
yaşatıyoruz. Çok memnun kalıyorlar. 
1 Aralık Dünya AIDS günü 
kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile 
ortaklaşa olarak Akçaabat Merkez 
kampüste bilgilendirme standı açtık, 
Tonya Toplum Sağlığı Merkezi ile 
birlikte yüksekokulumuzda 
öğrencilerimize yönelik konferans 
düzenledik. “Bağımlılık ile Mücadele” 
kapsamında Tonya İlçe Emniyet 
Amirliği ile ortaklaşa bir program 
düzenledik. Programda, yüksekokul 

öğrencilerimize yönelik konferans 
verildi.  Trabzon Üniversitesi Tonya 
Meslek Yüksekokulu'nu kazanan bir 
öğrenci, 2 yıllık bir eğitimin sonunda 
akademik ve sosyal yönü kuvvetli, 
alanında tam donanımlı ve ayrıca 
mesleğinin gerektirdiği tüm becerileri 
kazanmış olarak mezun olur dedi.
“YENİ DÖNEMDE 
ÖĞRENCİLERİMİZİ TONYA 
MYO'NA BEKLİYORUZ”
Yeni program açma ve gelişim 
noktasında Yüksekokulumuz, 
giderek büyük mesafe kat etmekte 
ve emin adımlarla hedefine 
ilerlemektedir. En son öğrenci 
alımına onay verilen "Evde Hasta 
Bakımı Programı" ile birlikte şuan 4 
programımız oldu. Her konuda 
olduğu gibi Yüksekokulumuzun 
gelişimi noktasında da yanımızda 
olan ve bizlere destek veren 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Emin 
Âşıkkutlu Hocamıza teşekkür 
ediyorum.” Üniversite sınavına giren 
öğrencilere de seslenen Müdür Öğr. 
Gör. İlyas ÜN; “Sevgili öğrenciler, 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 
(YKS) sizlere başarılar diliyoruz. 
Yeşilin tüm tonlarını barındıran doğal 
yapısı, temiz havası, serin yaylaları, 
şenlikleri, sıcak ve misafirperver 
insanı ile adından sıkça söz ettiren 
güzel ilçemiz Tonya'ya, Ülkemizin 
dört bir tarafından siz değerli 
öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Vakfıkebir'de, Kaymakamlık tarafından 
geçen hafta bir çizelge yayınlandı.
Bu çizelgede Vakfıkebir'de pandemi 
süresince yapılan yardımlar ele 
alınmıştı…
Bu yayınlanan çizelgede bir kuruma yer 
verilmedi…
Vakfıkebir Kaymakamlığı, Belediye, 
Kızılay, SYDV ve İş-Kur tarafından 
yapılan yardımları bir çizelge üzerinde 
toparlayıp paylaşılmıştı…
Bu paylaşımda, Vakfıkebir'deki İlçe 
Müftülüğünün yürüttüğü faaliyetler göz 
ardı edildi…
Acaba neden göz ardı edildi?
Bu çizgeye yazılan kurumlar haricinde 
Vakfıkebir Müftülüğünün yapmış olduğu 
çalışmalar neden hiçe sayıldı?
Vakfıkebir Kaymakamlığı tarafından 
hazırlanan bu tabloda, İlçe Müftülüğüne 
tabloda yer verilmemesi, yapılan 
yardımların hiçe sayıldığı anlamına mı 
geliyor…
Biz bu konuyu araştırdık ve yapılan 
yardımları tek tek aldık…
1- 505 kişiye, 200'er TL'lik erzak 
yardımı…
2- Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursunda 
hafızlık eğitimi alan 12 muhtaç öğrencinin 
ailelerine, 250 TL'lik erzak yardımı…
3- Kurs Aile Birliği, 8 kişiye 1000'er TL 
yardım…
4- 12 öğrenciye, 200'er TL kıyafet 
yardımı…
5- 20 yetime 250 TL'lik erzak yardımı, 
200 TL'lik nakdi yardım…
6- Periyodik yardımların dışında, pandemi 
sürecine özgü, 24 bağımlı ve ailelerine 
150'er TL'lik nakdi, 200'er TL'lik erzak 
yardımı…
7- İlçemiz genelinde pandemi sürecinde 
581 aileye, ayni ve nakdi yardımı…
Bakıldığında birçok kişiye yardım 
yapılmış. Böyle bir kurum, o kadar kişiye 
yardım yapıyor ve siz kuruma tabloda yer 
verip, teşekkür etmek istemiyorsunuz…
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce yapılan 
yardımların hepsi, kendi bünyesinde 
çalışanlardan karşılanmış, dışarıdan 
herhangi bir destek alınmamış…
Benim anladığım şu;
Vakfıkebir'de böyle bir kurum yok…
Bu kurum hiçbir yardım yapmamış…
Kısaca böyle bir tabire gelmiş oluyor...
Gerçi Vakfıkebir'de hiçe sayılmamak yeni 
bir oluşum değil…
İşime gelene teşekkür ederim, işime 
geleni yayınlarım misaline döndü…
*********************
Yaz ayının gelmesi ile pandemi süreci 
olmasından dolayı vedalar başlamış 
oldu…
Pandemi sürecinin en önemlisi maske 
takmak ve sosyal mesafe…
Vakfıkebir ilçemizde bu kurallara uyuluyor 
mu?
Vakfıkebir İlçemizde kurallar, kural 
olmaktan çıktı mı?
Pandemi süreci boyunca yayınlanan 
kurallar var. Cumhurbaşkanımız, Sağlık 
Bakanımız ve Bilim Kurulu üyelerimiz 
sürekli olarak yapılacakları ve 
yapılmayacakları anlatıyorlar…
Bizim ise bu süreci iyi bir şekilde yönetip, 
kurallara riayet etmesi gerekir ki, 
sağlığımız yerinde kalsın…
Sağlığımız olmadan, hiçbir şey 
olmayacağını iyi bilenlerdeniz…

ALANINDA UZMAN, GENÇ VE DİNAMİK BİR AKADEMİK KADROYA SAHİBİZ

Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2019 
tarihinde kalp krizi sonucu 

yaşamını kaybeden Gençliğin 
ağabeysi, 7 den 70 herkes tarafından 
sevilen gönül dostu Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürü merhum 
Mustafa Turupçu için düzenlenen 
cenaze töreninde adının Gençlik 
Merkezine verilerek yaşatılması 
konusunda yetkililer tarafından 
yapılan girişimler ne yazık ki bir türlü 
hayata geçirilemedi.
“BİR YILDIR BİR İMZA 
ATILAMADI”
Edindiğimiz bilgilere göre, Vakfıkebir 
Belediyesinin Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüne teklifleri 
doğrultusunda Trabzon Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik 
ve Spor Bakanlığına yapılan 
müracaat da Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi'nin adının Vakfıkebir 
“Mustafa Turupçu” Gençlik Merkezi 
olarak değiştirilmesi konusunda bir 
başvuru yapıldığı bilgisini aldık. Bu 
bilgiler ışığında kamuoyunda oluşan 
algı ise, Sayın Bakan'a bu konunun 
hatırlatılması gerektiğidir. Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na ilçe 
siyasetinin önde gelen isimleri ve 
Trabzon Milletvekillerimizin isim 

değişikliği hakkında atılacak imza 
konusunun muhakkak hatırlatılması 
gerekmektedir. İsim değişikliğini ilçe 
kamuoyu ısrarla beklemektedir. 
“MERHUM MUSTAFA TURUPÇU 
BU UNVANI HAK EDİYOR”
Görevde olduğu yıllarda, "Müdürlük" 
unvanı çok görülen Mustafa Turupçu, 
Vakfıkebir adına yapılan büyük 
organizasyonlarda hep ön saflarda 
oldu. Gençlik Merkezinde özel 

ilişkileri, ikna yöntemleri ile onlarca 
kurs açarak gençlerin önderi oldu. 
Devlet terbiyesi, görev anlayışı ile 
örnek bir devlet adamıydı. Yıllarca ek 
ders almadan çalıştı. Okullarla 
kurduğu iletişim sayesinde gençleri 
spora, sanata yönlendirdi. Vakfıkebir 
aşığı bir eğitimci idi. En iyi Vakfıkebir 
fotoğraflarında onun deklanşörü 
vardır. Yaşarken kıymetini bilemedik 
Turupçu'nun, bari sevenlerini, ailesini 

ve kemiklerini sızlatmayalım.
“ÖRNEKLERİ VAR”
Türkiye de birçok Gençlik Merkezi 
isimlerinin bir kazada yaralanan ya 
da ölen Milli Sporcuların ve önemli 
şahsiyetlerin adlarının verildiğini 
biliyoruz. Mesela Samsun Fazıl Kadı 
Geçlik Merkezi, Çorum Mahmut 
Atalay Gençlik Merkezi, Antalya 
Özgecan Arslan Gençlik Merkezi, 
Şehit Uhut Kadir Işık Gençlik 
Merkezi, BOR Şehit Ömer Halis 
Demir Gençlik Merkezi, Oğuz Arda 
Sel Gençlik Merkezi, Şehit Ramazan 
Konuş Gençlik Merkezi gibi Türkiye 
de birçok örnek var. Böyle önemli ve 
hassas konuda ilçe siyasetçilerimiz 
ve Milletvekillerimizin ısrarcı ve 
konunun takipçileri olmalarını 
bekliyoruz. Tüm ilçe kamuoyu bir an 
önce bu sorunun çözülmesini 
bekliyor. Aradan gecen 1 yıllık süre 
zarfında bu konuda bir gelişme 
yaşanmaması merhum Turupçu'nun 
sevenlerini üzdüğü gibi ailesini de 
oldukça üzüyor. Sayın Bakanımıza 
bir imzayı attırtmak bu kadar zor mu? 
İlçenin sevilen simalarından birisi 
olan merhum Mustafa Turupçu'nun 
adının gençlik merkezi bünyesinde 
bir yere verilmesi için beklentinin 
devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz.

MUSTAFA TURUPÇU UNUTULDU MU?

“Vakfıkebir aşığı bir eğitimci idi, 
en iyi Vakfıkebir fotoğraflarında 
onun deklanşörü vardır”.



Büyükliman
Postası 3 03.07.2020GÜNDEM

V
akfıkebir Kadife Sofrada 
düzenlenen veda 
programına Fethiye 

Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir'in 
yanı sıra mahalle muhtarları, 
Müftü Hüseyin Köksal, Vaiz 
Ekrem Akbaş ve Şef Refik 

Altuntaş katıldı. Veda 
programında ilk konuşmayı 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir yaptı. 
“BİZ KENDİSİNİ HEP İLÇE 
MÜFTÜMÜZ OLARAK 
GÖRECEĞİZ”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir, “7 yıldan 
bu yana ilçemizde başarılı bir 
şekilde görev yapan ilçe 
müftümüz Hüseyin Köksal ve 
ilçe vaizimiz Ekrem Akbaş 
hocalarımız için bir veda prog-
ramı organize ettik. Müftümüz 
İlçemize geldiği günden bu yana 
yaptığı başarılı çalışmalar ile 

ilçemize hem büyük bir eser 
bıraktı hem de hiç silinmeyecek 
izler bırakarak ilçemizden 
ayrılıyor. Çalışkan yapısı ile 
bizlerle uyum çerisinde başarılı 
çalışmalara imza attık. Bizler 
kendisinden razıyız,  Allah 
ondan razı olsun. Yeni görev 

yerinde de daha da başarılı 
olacağına gönülden inanıyorum. 
İmamlar ve Muhtarlar uyum 
içerisinde vatandaşın hizmetkarı 
olmak için mücadele eden iki 
kurumdur. Her iki kurumda 
insanlarla diyalog içerisinde 
oldukları için yaptıkları 
hizmetlerle anılırlar. İşte bu 
anlamda İlçe Müftümüz Hüseyin 
Köksal yaptığı hizmetlerle adını 
Vakfıkebir tarihine silinmeyecek 
şekilde yazdırmıştır. Biz 
kendisini hep ilçemizin müftüsü 
olarak görmeye devam 
edeceğiz. İlçe Vaizimiz Ekrem 
Akbaş hocamızda ilçemizde 

görev yaptığı süre içerisinde 
yaptığı başarılı çalışmalarla 
çocuklarımızın dini eğitimlerine 
katkıda bulunmuştur. 
Kendisinden Allah razı olsun 
diyorum. Yeni görev yerinde 
Ekrem hocamıza da başarılar 
diliyorum dedi.”  İlçe Vaizi 

Ekrem Akbaş ise yaptığı kısa 
konuşmada, muhtarlarımızın 
yaptıkları bu jest karşısında 
duygulandığını ve bırakılan 
eserlere sahip çıkılması 
gerektiğini söyleyerek 
muhtarlarda helallik istedi.
“15 MİLYONLUK BİR ESERİ 
ORTAYA ÇIKARTMAK 
VAKFIKEBİR İLÇESİNİN 
BÜYÜK BAŞARISIDIR”
Müftü Hüseyin Köksal ise 
yaptığı konuşmasında; “Bu 
organizasyon ve muhtarlarımız-
la bir arada bulunabilmek, 
sizlerle sohbet edebilmek bizim 
için büyük bir onurdur.  7 yıldır 

Vakfıkebir ilçemize hizmet 
etmeye çalışıyoruz. İyi bir ekip 
oluşturduğumuza inandım. 
Ekrem Hocamız ve aramızda 
şimdi olmayan Osman Hocamız 
ve Hatice Semiz Hocamızla 
birlikte iyi bir ekip oluşturduk. 
Bunun yanı sıra Muhtarlarımız, 

İlçe eşrafı, İlçenin önde gelenleri 
ve Cami İmamlarımız ile birlikte 
çok iyi bir ahenk yakaladık. Bu 
ahenk sayesinde iyi hizmetlere 
imza attık. Bu hizmetler 
memleketimizin ihtiyacı olan 
hizmetler. Bu hizmetleri birlikte 
gerçekleştirdik. Takdir edilir ki! 
27 bin nüfuslu Vakfıkebir ilçe-
mizde 15 milyonluk (trilyonluk) 
bir eseri ortaya çıkartmak Vakfı-
kebir İlçesinin büyük başarısıdır. 
Biz sadece aracı olduk. Biz 
ilçemizde yaşayanların iyi niyet 
duygularını harekete geçirerek 
bu 15 milyonu toparladık. 
Vakfıkebir İlçesinin bir ferdi 

olarak addedilmem benim için 
büyük bir şereftir. Ben bu ilçeye 
geldiğim ilk günden beri ben 
Vakfıkebirliyim demiştim 
bugünde aynı diyorum. Burada 
çalıştım, burada hizmet etmeye 
çalıştım ve benim anılarımdan 
silinmeyecek iz bırakan yerdir 

Vakfıkebir. İlçede hep iyilik 
gördük. Hep böyle düşünüp, 
hep böyle anlatacağız. 
Vakfıkebir ilçemizin arzu 
ettiğimiz yerlere gelebilmesi her 
birimizin görevini en iyi şekilde 
yapmasına bağlıdır. Yaptığımız 
hizmetlere katkılarınızdan dolayı 
her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.  Hizmetler bir noktaya 
kadar gelmiştir. Eksik olan 
hizmetlerin el birliği ile 
gidermeye odaklı çalışma 
sürdürmenizi izlerden istiyorum. 
Haliyle eleştiri de olacaktır. 
Fakat yapıcı eleştiriler ile 
sorunların çözülmesine katkı 

sunmalıyız. Bu anlamda ben 
Vakfıkebir de dolu dolu 7 yıl 
yaşadım. Haliyle bunu ilçe halkı 
ve sizlerle yaşadık. Daha önce 
6 yerde görev yaptım. Fakat 
Vakfıkebir benim içimde çok 
özel bir yere sahiptir. Bende bir 
Trabzonlu olarak Vakfıkebir 

sayesinde memleketime hizmet 
etme fırsatı bulmuş oldum. Bu 7 
yıl içerisinde açı tatlı anılarımız 
olmuştur. İstemeyerek anlık bir 
refleksle kardeşlerimizin kalbini 
kırmış olabilirim. Onlardan özür 
diliyorum. Haklarınızı helal 
etmenizi istiyorum. Benden 
yana varsa helal ediyorum.  
Memleketimiz ve ilçe halkımız 
hizmetlerin en güzellerini hak 
ediyor. Gönlümüz sizinle, bu 
ilçenin iyi haberlerini altıkça 
mutlu olacağız. Bu duygu ve 
düşüncelerle teşekkür ediyor, 
sizleri ve ilçe halkımızı Allah'a 
emanet ediyorum dedi.”

MÜFTÜ VE VAİZ MUHTARLARDAN HELALLİK İSTEDİLER

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve İlçe Vaizi Ekrem Akbaş'ın tayinlerinin çıkması dolayısı ile Vakfıkebirli Muhtarlar tarafından Kadife Sofrada bir veda programı organize edildi.

HEMŞEHRiMiZ 
ZONGULDAK İL MÜDÜRÜ OLDU
T

osun, Yalova Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevini 
sürdürdüğü sırada 

Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, 
siyasi irade ile ilçe Milli Eğitim 
Müdürü iken Yalova İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. 
Akabinde Ali Tosun'a Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan bir teklif getirildi.  
Ali Tosun, İlçe Müdür 
Yardımcılığı, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcılığı ve 3 yıldır 
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
yaptı. Tosun'a, Milli Eğitim 
Bakanlığı Daire Başkanlığı 
görevi teklif edildi, görüşme 
yapıldı. Ancak 40 yaşında olan 
Tosun, henüz yaşının genç 
olduğunu, bir süre daha 
Anadolu'da görev yapmak 
istediğini, sahada çalışmak 
istediğini ifade etmesi sonucu 
münhal olan Zonguldak Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevine 
atandı. İl Milli Eğitim Müdür 
Vekili Harun Akgül'den görevi 

devralan Tosun, göreve 
başlaması nedeniyle 
yayımladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi : "Bu gün 
itibariyle Zonguldak İl Milli 
Eğitim Müdürü olarak göreve 
başladım. Zonguldak halkımıza 
ve eğitim camiasına saygılarımı 
sunuyorum. Zonguldak 
eğitimine, geleceğimizin mimarı 
olan çocuklarımıza ve gençle-
rimize daha iyi bir gelecek 
hazırlamak adına bizleri bu 
göreve layık görenlere şükran-
larımı arz ediyorum. Emeğin ve 
alın terinin başkenti Zonguldak 
İlimiz ülkemizin en güzide şehir-
lerinden biridir. Yüce Allah'ın 
nimetlerini eksik etmediği 
ilimizin, eğitim anlamında hak 
ettiği değere ulaşabilmesi için 
birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, 
ilk günün heyecanı ve gayreti ile 
çalışmalarımıza yön 
vereceğimizi bilmenizi isterim. 
Bakanlığımızın 2023 Eğitim 
Vizyonu doğrultusunda bilgiye 

donanmış, özgüveni yüksek, 
bilimi ve teknolojiyi tüketen değil 
üreten bir nesil yetişmesi için 
gayret edeceğiz. Toplumu 
oluşturan, millet ruhunu 
meydana getiren, şahsiyeti 
kuran, eğitimdir. Geleceğimizin 
teminatı olan sevgili 
öğrencilerimizden öncelikli 
beklentilerimiz; kendilerini 
keşfederek iyi yetişmiş, dünyayı 
tanıyan, kendine güvenen, 
araştıran ve sorgulayan, milli ve 
manevi değerlerine bağlı birey 
olmalarıdır. Bu süreçte 
velilerimizin, akademik ve 
bilimsel camianın, sivil toplum 
kuruluşlarının ve eğitimin tüm 
paydaşlarının desteğini ve 
sorumluluk almalarını 
bekliyoruz. Bu hedefe yürürken 
gücümüz, değerli yönetici ve 
fedakar öğretmen 
arkadaşlarımızın özverisi ve 
gayreti ile velilerimizin desteği 
olacaktır. Mesai mefhumu 
gözetmeksizin Zonguldak'tan 

başlayarak her alanda daha 
büyük ve güçlü Türkiye için, 
dinamik eğitim camiasının 
işbirliği ile öğrenme ve 
öğretmeye duyduğumuz 
heyecanı, inancı ve azmi el 
birliğiyle daha güçlü kılacağız. 
Bu uğurda birlikte düşüneceğiz, 
konuşacağız, anlatacağız, ekip 
ruhuyla hareket ederek güçlü 
mevcut potansiyelimizi; proje 
temelli her biri umudumuz olan 
öğrencilerimizin mutlu ve etkin 
bir geleceğe ulaşmaları için en 
iyi şekilde geliştireceğiz. 
Görevime başlarken ekip 
arkadaşlarıma, Okul/Kurum 
yöneticilerimize, öğretmenleri-
mize, personelimize ve 
velilerimize saygı ve 
selamlarımı sunar, eğitim 
camiasının temel unsuru olan 
sevgili öğrencilerimizin eğitim 
adına attığı her adımın başarıya 
dönüşmesini temenni ederim. 
Zonguldak'ta eğitime dair sözü, 
fikri, projesi olan herkese ve 

eğitimin tüm aktörlerine gönlü-
müzün de makamımızın da 
kapısı her daim açık olacaktır. 
Bu düşünce ve inançla her bir 
hemşerimin, paydaş kamu 
kurum ve kuruluşlarımızın, sivil 
toplum örgütlerimizin, iş dünya-
mızın ve basınımızın; eğitim 
öğretim çalışmalarını yürütürken 
daha iyiye ve güzele ulaşmak 
için yardım ve desteklerini eksik 
etmeyecekleri düşüncesiyle 
selam ve saygılarımı sunarım."
ALİ TOSUN KİMDİR?
1980 yılında, Trabzon İli 
Vakfıkebir İlçesinin İlyaslı 
Köyü'nde doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Vakfıkebir'de 
tamamladıktan sonra 

Yükseköğrenimini Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümü'nde 
tamamladı. Sakarya Üniversi-
tesinde Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi alanında Yüksek 
Lisans yaptı. Öğretmenlik 
mesleğine Yalova' nın Armutlu 
ilçesinde başlayıp, on yıl okul 
müdürlüğü, iki yıl İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürlüğü, İlçe 
Milli Eğitim Müdür Vekilliği ve İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, 
Yalova İl Milli Eğitim Müdürü 
görevlerinde bulundu. 
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü 
olarak atanan Tosun, evli ve 
3 çocuk babasıdır.

“Değerlerin kadar değerlisin'' 
sloganıyla yola çıkan Hayata 
Değer Kat Trabzon projesi ile 
öğrencilere, unutulmaya yüz 
tutmuş değerlerimizi, 
kültürümüzü, gelenek ve 
göreneklerimizi hatırlatmak, 
öğretmek ve aşılamak 
amaçlandı. ğrenciler,“Kültürel 
Mekânlar, Toplumsal / 
Yönetimsel Ziyaretler, Yerel 
Kültür, Evde Yaşam, Tarih ve 
Değerlerimiz, Doğaya ve 
Hayvanlara Değer Ver, 
Okulunu Temsil İçin Bir 
Aktiviteye Katıl” başlıklarında 
önceden belirlenmiş aylık 
görevleri yerine getirip 
bunları sunum araçları ile 
sosyal medyada beğeniye 
sundular. Kemaliye Adnan 

Demirtürk İlkokulu 
öğrencisiEylül Alp, tüm 
görevleri yerine getirerek 256 
görev puanı, beğeni 
ortalamasından da 100 puan 
alarak toplamda 356 puan ile 
birinciliği kazandı. Yine aynı 
okuldan Tuana TURNA, 
Eymen İSLAM ve Belkıs Ela 
Sönmez sıralamada ilk on 
içinde yer aldılar. Okul 
Müdürü Rahmi DURMUŞ, “ 
Bu yıl okulumuz adeta 
projeler okulu oldu. Proje 
Tabanlı öğrenme modelini 
benimseyerek öncelikle 
müdür yardımcımız Selçuk 
Kahyaoğlu başkanlığında 
okulumuzda proje ekibi 
oluşturduk. Bu ekibimizle 
eTwinning alanında 13 proje, 

HOPO Eğitimin Yıldızlarında 
5 proje, Beslenme Dostu 
Okul, Yemekte Denge 
projeleri ile 19 öğrencimizin 
katılımıyla Hayata Değer Kat 
Trabzon projesini yürüttük. 
Ayrıca Trabzon ARGE ile 1 
tane Erasmus Plus projesine 
başvurumuz oldu. Bu 
projelerde öğrencilerimiz aktif 
olarak görev aldı. Başta 
kendisiyle gurur duyduğumuz 
4/A sınıfı öğrencimiz Eylül 
ALP olmak üzere katılım 
sağlayıp performans 
gösteren tüm öğrencilerimizi, 
okul proje yönetim ekibimizi, 
4/A sınıf öğretmeni Melike 
Bahadır ile emeği geçen 
öğretmenlerimizi tebrik 
ediyorum.” dedi. 

KEMALiYE iLKOKULU
PROJELERDE 
BAŞARIYA DOYMUYOR
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi 
tarafından hayata geçirilen “Hayata Değer Kat 
Trabzon” projesinde Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğrencisi Eylül Alp, il birincisi oldu.
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VAKFIKEBİR KAYMAKAM EVİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE

KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1181193

Vakfıkebir Kaymakam Evi İnşaatı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2020/325798
1-İdarenin
a) Adı  : TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 61040 
ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4622244101 - 4623214104
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı  : Vakfıkebir Kaymakam Evi İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Betonarme Bina Kaymakam Evi Yapımı (184,30 m2 toplam yapı 
alanı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Trabzon Valiliği Hükümet Binası 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu Kat:4
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B3 
Grubu İşler benzer iş grubu olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve ya Mimarlık Bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş 
veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

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

2019/18 SATIŞ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1181620

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi, 126 Ada, 17 Parsel, Ev Bahçesi 
Mevkii,  Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık ve tarla olarak kayıtlıdır. Parsel %20-30 meyillidir. Killi 
tınlı toprak yapısına sahiptir. Tarım arazisi niteliği taşımaktadır. İlçe merkezine 8-9 km mesafededir. 
Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde 1.YAPI:4*3 m taban ölçüsüne sahip 
taş direklerin üzerine oturtulmuş, sadece ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş çatı örtüsü kiremit 
olan serenderdir. Bu yapının değeri 4.956,00TL'dir. 2.YAPI: 4*3m taban ölçüsüne sahip tuğla duvarlı 
üzeri sac kaplı çeşitli erza malzemeler saklamak için inşa edilmiş yapıdır. Bu yapının değeri 
1.554,00TL'dir. 3.YAPI: 4*5m taban ölçülerinde duvar kısmı tahta çakılarak inşa edilmiş, üzeri sac 
kaplı odunluk olarak kullanılan yapıdır. Bu yapının değeri 1.942,50TL'dir. Parselin arazi değeri 
45.634,17TLdir. Toplam değer 54.086,67TL'dir.
Adresi   : Soğuksu Mahallesi Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.167,21 m2  
Kıymeti   : 54.086,67 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 18.08.2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 14.09.2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon, Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi 143 Ada, 1 Parsel, Ev Bahçesi 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda ağaçlık olarak kayıtlıdır. %35-40 meyilli, killi, tınlı toprak yapısına 
sahiptir. Şehir merkezine 8-9km mesafededir. Ortalama 400-500m rakımdadır.
Adresi   : Soğuksu Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.888,16 m2  
Kıymeti   : 56.490,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 18/08/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 14/09/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon Vakfıkebir, Soğuksu Mahallesi 132 Ada, 1 Parsel, Horoba Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda 1 katlı ahşap ev ve fındıklık olarak kayıtlıdır. Parsel %20-30 meyilli killi, 
tınlı toprak yapısına sahip, tarım arazisi niteliğindedir. İlçe merkezine 8-9km mesafededir. Taşıt yolu 
taşınmaza kadar ulaşmaktadır. Parsel üzerinde 1 adet yapı bulunmaktadır. Yarım bodrum, ve zemin 
kattan oluşan kargir yapıdır. Çatısı kısmen çökmüş, doğramaları sökülmüş durumdadır. Duvarları 
henüz yıkılmamıştır. Ancak kullanılabilmesi için büyük bir tadilat gerekmektedir. Toplam yapı alana 
80m² olarak tespit edilmiştir. Bu yapının değeri 23.520TL olarak hesaplanmıştır. Parselin arazi değeri 
235.454,97TL olup toplam değeri 258.974,97TL'dir
Adresi   : Soğuksu Mahallesi Horoba Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 6.186,14 m2  
Kıymeti   : 258.974,97 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 18/08/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 14/09/2020 günü 14:20 - 14:25 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 2019/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

D
ünyayı etkisi altına alan 
ölümcül Koronavirüs 
Covit 19 hastalığı ile 

mücadele kapsamında üç ay 
boyunca 65 yaş ve üstü vatan-
daşlarımızın maaş ve tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
gece gündüz sahada fedakarca 
çalışan Şalpazarı Müftülüğü 
tarafından oluşan Kaymakamlık 
Vefa Sosyal Destek Ekibinde 
görev alan Din Görevlileri İlçe 
Kaymakamı Uğur Ünsal tarafın-
dan Kaymakamlık makamında 
bir törende Başarı Belgesi ile 

ödüllendirildiler. Din 
Görevlilerinden başka, Sağlık 
çalışanları, emniyet güçleri ve 
diğer kurumlardan katkı sağla-
yan görevlilere de başarı ve 
teşekkür belgesi veren Kayma-
kama belgelerini alan görevliler  
"Bu zor süreçte yanımızda 
oldunuz, el ele verdik ilçemizi 
salgın hastalıktan muhafaza 
ettik dediler. Kaymakam Ünsal, 
Vatandaşlarımızı memnun 
etmede ve devletin sıcaklığını 
onlara hissettirmede gayret 
ettiniz her birinize teşekkür 

ediyorum. İlçe 
Müftülüğümüzden Vefa Sosyal 
Destek Ekibinde yer alan ve 24 
saat vatandaşlarımızın hizme-
tinde olan İmamlarımıza gayretli 
ve özverili çalışmalarından do-
layı teşekkür ediyorum. Avrupa 
Devletlerinde Koronavirüs 
tedavisi paralı iken Türkiye'miz-
de hiç bir ücret ödenmemek-
tedir. Bu ülkemizin Sağlık 
yönünden çok güçlü olduğunu 
göstermektedir. Yeterki 
özgüvenimiz olsun her konuda 
daha da güçlü olacağız." Dedi

VSD EKiBi BAŞARI BELGELERiNi ALDI

Şalpazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekibine Kaymakam 
Uğur Ünsal tarafından hizmetleri dolayısı ile ödül verildi.

VAKFIKEBiR'DE ARAÇ DEREYE UÇTU

Edinilen bilgilere göre, 
Tonya istikametinden 

Vakfıkebir istikametine giden 
ve yağmur sonrası 
kayganlaşan yolda direksiyon 
hakimiyetini kaybeden kango 

tipi 34 PL 4133 plakalı binek 
araçın dereye uçması sonucu 
araçta bulunan 4 kişi 
yaralandı. Yaralılar önce 112 
ambulanslarıyla Vakfıkebir 
devlet Hastanesine 

kaldırılırken durumu ağır olan 
Safiye Angın Akçaabat 
Haçkalı Baba Devlet 
Hastanesine sevk edildi. 
Olayla ilgili soruşturma 
devam etmektedir.

Vakfıkebir-Tonya karayolu üzerinde Güneyköy Mahallesi Kebir Süt mevkii yakınlarında 
kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu. 
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T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/13 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1182764

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon, Vakfıkebir Ortaköy Mahallesi, 116 Ada, 13 Parsel,  Cami mahallesi 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Fındık yetiştirmek için uygun 
arazidir. Halihazırda fındık yetiştirilmektedir. %30-40 meyillidir. Kadastral parsel niteliğindedir.
Adresi   : Ortaköy Mahallesi Cami Mahallesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.802,35 m2  
Kıymeti   : 47.456,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 06/08/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 31/08/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon, Vakfıkebir Ortaköy Mahallesi 116 Ada, 8 Parsel, Cami mahallesi 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tek katlı kargir ev ve fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Parselin 
5000m² üzerinde fındık yetiştirilmektedir. %30-40 meyillidir. Parsel üzerideki yapılar 1.YAPI: Yaklaşık 
74m²'lik alana sahip bodrum ve zemin kattan oluşan yığma yapıdır. Yapının dışı boyalı çatısı 
mevcuttur. Yıpranma payı %60'tır. Değeri 43.120TL olarak tespit edilmiştir. 2.YAPI: 35m²'lik alana 
sahip teneke, tahta briket ile yapılmış, çatısı bulunan adriye amaçlı yapıdır. Yıpranma payı %60'tır. 
Değeri 11.655,TL'dir. 3.YAPI: 12m{lik alana sahip depolama amaçlı kullanılan serender adına verilen 
yapıdır. Bu yapının değeri 3500TL olarak tespit edilmiştir. Parselin arazi ve yapı değeri toplamı 
236.183,12TL'dir.
Adresi   : Ortaköy Mah. Cami Mahallesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 6.756,86 m2  
Kıymeti   : 236.183,12 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 06/08/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 31/08/2020 günü 14:10 - 14:15 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 2019/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur. 

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2017/1 İFLAS  TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1182747

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda 
belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, 
yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma 
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci 
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden 
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif 
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı 
ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir 
örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla 
dairemize başvurmaları ilan olunur. 

1.İhale Tarihi : 21/07/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/08/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon - 

Takdir Edilen Değeri TL. No Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

60.000,00 1 Adet %181 2002/17319 sayılı tescil Seri Numaralı   sayıyla tescilli 
"KETAŞ" ibareli marka satılıktır. Markaların tescilinden 
malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasına 
ilişkin NİCE anlaşması esasları çerçeevesinde 
hazırlanarak yürürlüğe konulan sınıflandırma tebliği 
29.sınıflarda yer alan" mallar için 11/07/2012 tarihinde 
tescil edilmiş olup 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu'nun 16/2 maddesi gereğince "Et , balık, kümes 
ve av hayvanları etleri, süt ve süt ürünleri, Yenilebilir, 
sıvı ve katı yağlar, margarinler, tereyağlar, yoğut, kaşar 
peyniri, ayran, kaymak , krema, krem şanti, süt tozu, 
kefir , süt oranı fazla sütlü içecekler, meyveli sütler, 
meyveli yoğutlar, Kımız, süt ve süt ürünlerinden ( süt 
oranı fazla ) tatlı......" malları için 11/07/2012 tarihinde 
tescil edilmiş, bu tarihten itibaren 10 yıl müddetle 
yenilenmiştir. 10/10/2013 tarihinde sicile kayıt edilen 
marka 15/04/2004 tarih 366 sayılı resmi marka 
gazetesinde yayınlanmıştır.

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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T
onya'da bir araya gelen 
muhtarlar yaptıkları basın 
açıklamasıyla İYİ Parti 

İlçe Başkanına cevap verdiler. 
Tüm muhtarları temsilen 
Karşular Mahallesi Muhtarı 

Mustafa Kalyoncu, Karaağaçlı 
Muhtarı Halit Yardım, Hoşarlı 
Muhtarı Ahmet Karagüzel, 
Çamlı Muhtarı Ali Hamza 
Karaca, Yenimahalle Muhtarı 
Mustafa Kemal Karaca ve 
Biçinlik Muhtarı Mustafa Yılmaz 
bildiri okunurken hazır 
bulundular. Okunan bildiride şu 
ifadelere yer verildi:
“Değerli basın mensupları, 
kıymetli kamuoyu,
İYİ Parti İlçe Başkanı Sayın 
Latifoğlu tarafından yapılan 
basın açıklamasında özel bir 
GSM şirketinin yapmış olduğu 
bir yatırım üzerinden 'Sayın 
Milletvekilimiz Salih Cora ile ilgili 
sözlerini' üzülerek öğrendik. Bir 
siyasi parti ilçe başkanı gibi 
değil hasmane bir yaklaşımla 
konuya yaklaşmıştır. Tonya'mıza 
yapılan her türlü hizmete art 
niyetle karşı çıkan bir zihniyetin 
tezahürü olarak gördük. Keşke 
muhtarlarla istişare etseydi. Bu 
yatırımların çoğu bizimle istişare 

ederek halkımızın talepleri 
doğrultusunda 
gerçekleşmektedir. Bunu 
bilmeden suçlayıcı tavırlarda 
bulunması sadece Sayın 
Vekilimize değil mahallesine, 

ilçemize ve tüm 
hemşehrilerimize karşı bir 
tepkidir. Tonya ilçemiz Vekilimiz 
ile mecliste temsil edildiği bir 
dönemde, tarihinin en büyük 
yatırımlarını aldığı bir dönemde 
bu hizmetlerin takdir edilmesi 
beklenirken, bunların 
görmezden gelinmesi akla ziyan 
bir durumdur. Milletvekilimiz 
sadece AK Parti'nin değil bütün 
Tonya'nın hatta bütün 
Trabzon'un Vekilidir. 
Türkiye'deki gururumuzdur. 
Milletvekilliği performansı ile 
taraflı tarafsız, partili partisiz 
herkes tarafından övgü 
almaktadır. Hal böyle iken kendi 
ilçesinde haksız şekilde 
eleştirilmesi Vekilimizi değil 
bizleri üzmektedir. Bu nasıl bir 
ruh halidir. Mesnetsiz ve 
dayanaksız eleştirilerle kimin 
değirmenine su taşımaktadır. 
İlçemizin muhtelif yerlerinde baz 
istasyonu kurulması, telefonları 
çekmeyen, iletişim problemi 

yaşayan halkımızın talebidir. 
Her yerde verici istasyon olsun 
ancak vekilin mahallesinde 
olmasın. Asıl itiraz edilmesi 
gereken konu burasıdır. Bu 
yanlışlık düzeltildi. Bir mahalle 
memnun oldu. Her şeye karşı 
itiraz eden belirli odakların bu 
hizmete itiraz etmesi beklenen 
bir durumdur. Eğer samimiyet 
varsa gelin Tonya'da bütün baz 
istasyonlarını kaldıralım. Cep 
telefonunu yasaklayalım desek 
buna kim razı gelebilir. Hangi 
çağda yaşıyoruz. Fabrikaya süt 
vermiyoruz fabrikam 
kapanmasın, çocuklarımızı köy 
okullarımıza göndermiyoruz köy 
okulları kapanmasın, baz 
istasyonları kurdurmuyoruz 
telefonlarımız görüşme yapar-
ken kapanmasın. Bu nasıl bir 
anlayıştır. Ayrıca bahsi geçen 
ilçe başkanının mahallesinde 
telefon görüşmelerinde yaşanan 
sıkıntıları mahalle halkı her fır-
satta dile getirmiş ve baz istas-
yonu talebinde bulunmuşlardır. 
İletişim ve İnternet çağında bu 
kısır tartışmaların içine girmek 
hiçbir şekilde mantıkla 
açıklanamaz. Bir diğer husus 
ise hizmet eleştirisidir. Kadıralak 
Yolunu, turizm tesislerini, dere 
ıslahlarını, yeni hastane 
inşaatını, jandarma karakolu 
binasını, Tonya-Düzköy yolunu, 
İskenderli - Beşikdüzü Yolunu, 
Kürtün Yolunu, TOKİ konutlarını, 
üniversiteyi, öğrenci yurtlarını, 
betonlanan yolları nasıl 
göremezler.  Her şey bir tarafa 
muhtarlar olarak yıllardır 
kangren olan yayla elektrik 
sorununu yapı kayıt belgeleri ile 
çözülmesi tarihi bir olaydır. 
Bunları görmemek, duymamak, 
düşünmemek konuşamamak 
üzücü bir hadisedir. Bu 
düşüncelerle tüm muhtarlarımız 
adına Sayın Vekilimiz Salih 
CORA'ya şükranlarımızı sunu-
yor, siyasi parti temsilcilerini ise 
söz konusu Tonya olduğunda 
daha yapıcı bir dil kullanmaya 
davet ediyoruz. Kamuoyuna 
saygı ile duyurulur.”

iYi PARTi iLÇE BAŞKANINA
MUHTARLARDAN TEPKi!
İYİ Parti Tonya İlçe Başkanı Ali Paşa Latifoğlu'nun baz istasyonu 
eleştirisine Tonya muhtarlarından cevap gecikmedi.

Mesnetsiz ve dayanaksız eleştirilerle 
kimin değirmenine su taşımaktadır. 
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HEKİMOĞLU TRABZON FK,
MUSTAFA ALPER AVCI'NIN  SÖZLEŞMESİNİ İKİ YIL DAHA UZATTI

GALiBiYETTEN BAŞKA YOL YOK!        

üper Lig'de son 5 haftaya girilirken, 

STrabzonspor'un şampiyonluk yolunda 
gözü 60 puanlı lider Medipol 

Başakşehir'de olacak. Zirve ile arasında iki 
puanlık fark bulunan bordo-mavililer, kalan 5 
maçtan 15 puan çıkarmayı hedeflerken, aynı 
zamanda lider Medipol Başakşehir'in de puan 
kaybını bekleyecek. Sezonu şampiyonlukla 
tamamlamanın hesaplarını yapan 
Trabzonspor, bu noktada ilk olarak hafta sonu 
Galatasaray deplasmanından galibiyetle 
ayrılarak önemli bir engeli geride bırakmayı 
arzuluyor.
BU SEZON EZELİ RAKİPLERİNE 
KAYBETMEDİ
Galatasaray ile sezonun ilk yarısında 
oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan 
Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray gibi ezeli rakipleriyle oynadığı 
karşılaşmalarda hiç mağlup olmadı. 
Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalan 
bordo-mavililer ikinci maçı 2-1 kazanırken, 
Beşiktaş'ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci 
yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2'lik 
beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile ligin ilk 
yarısında sahasında 1-1 berabere kalan 

Trabzonspor, ayrıca lider Medipol Başakşehir 
ile ilk ve ikinci yarıda oynadığı karşılaşmaları 
ise 2-2 ve 1-1'lik beraberlikle tamamladı.
ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA EN ÇOK PUAN 
KAYBEDEN TAKIM
Bu arada Trabzonspor, Süper Lig'de bu 
sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan 
kaybeden takım oldu. Bordo-mavililer; 
Kasımpaşa (2), Gençlerbirliği (2), Demir Grup 
Sivasspor (3), Medipol Başakşehir (2), 
Galatasaray (2), Yukatel Denizlispor (3), 
Beşiktaş (2), Gaziantep FK (2), Aytemiz 
Alanyaspor (2) ve MKE Ankaragücü (2) olmak 
üzere bu sezon ligde öne geçtiği 10 
karşılaşmada toplam 22 puan kaybı yaşadı.
29 HAFTALIK BÖLÜMDE 5 MAÇI GOL 
YEMEDEN TAMAMLADI
Öte yandan 65 golle ligin en golcü takımı 
konumunda yer alan Trabzonspor, bu sezon 
maç başına kalesini gole kapatma noktasında 
ise önemli sorunlar yaşıyor. Bordo-mavililer 
29 haftası tamamlanan Süper Lig'de 32 golle 
en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına 
rağmen 24 maçta kalesinde gol gördü ve 
yalnızca 5 müsabakayı gol yemeden 
tamamlayabildi.

Süper L�g'de kalan son 5 haftayı kayıpsız tamamlamak 
�steyen ve şamp�yonluk yolunda l�der Med�pol Başakşeh�r'�n 
puan kaybetmes�n� bekleyecek olan Trabzonspor, �lk olarak 
hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup 
ederek öneml� b�r engel� ger�de bırakmak �st�yor.

TRABZONSPOR'UN TEK HEDEFi 3 PUAN

Hekimoğlu Trabzon 
FK Kulüp Başkanı 

Celil Hekimoğlu, Kulüp 
Başkan Vekili Suat 
Hekimoğlu ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
katılımıyla geçtiğimiz 
aylarda yapımı 
tamamlanan yeni 
tesislerde düzenlenen 
imza töreninde teknik 
direktör Mustafa Alper 
Avcı, Hekimoğlu 
Trabzon FK ile olan 
sözleşmesi iki yıl daha 
uzatıldı. Hekimoğlu 
Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil 
Hekimoğlu, imza töreninde yaptığı 
konuşmada, " Hocamızın yürürlükte 
olan sözleşmesi bu sezon sona 
eriyordu. Kendisiyle iki yıl daha 
sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 
Hekimoğlu Trabzon FK yönetimi 
olarak yeni çıktığımız TFF 2 Lig'de 
sezona başlarken Play-off hedefi 
koymuştuk. Yıl içinde yeni bir takım 
olmamız dolaysıyla uyum 
problemleriyle bazı sıkıntılı süreçler 
yaşadık. Ancak biz hocamıza ve 
ekibine inanarak hep destekledik. 
Sonuçta takımımız ligin bitimine 
6 hafta kala hedefe çok yaklaşmış 
durumda ”ifadelerini kullandı.
“Hekimoğlu Trabzon FK'nın 
hedefi 1. Ligdir”

Teknik Direktör Mustafa Alper 
Avcı'nın başarıya aç, disiplinli, müte-
vazı, uyumlu ve çalışkan kişiliğiyle 
tam da kulüp yapımıza uygun bir 
karakter olduğunu belirten Hekim-
oğlu, “Yönetimimizde istikrar ve 
süreklilik anlayışı bizi hocamızla yeni 
anlaşmada buluşturmuştur. Hocamız 
Mustafa Alper Avcı ile iki yıllık 
sözleşme yaparak yeni hedefler 
koyuyoruz. Artık Hekimoğlu Trabzon 
FK hedefi 1. Lig'dir” dedi.
Başkanvekili Sua Hekimoğlu, 
“Hocamızla 2.lig başaralı olduk”
 Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp 
Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ise 
teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 
TFF 2. Lig'de başarılı olduklarını be-
lirterek, “Kulübün yapısına çok uygun 
bir karakteri var. Kendisini çok sevi-

yoruz. Bizi TFF 2. Lig'de 
başarılı kıldı. İnşallah 
çıkmayı hedeflediğimiz 
TFF 1 Lig'de hocamızla 
devam etmek istiyoruz 
”ifadelerini kullandı. 
Mustafa Alper Avcı, “Bu 
kulübün bir antrenöri 
değil ailenin bir ferdi 
olarak kendimi 
görüyorum”
Geçtiğimiz sezonda 
itibaren Hekimoğlu 
Trabzon FK'de görev 
yaptığını belirten teknik 
direktör Mustafa Alper 

Avcı, ”Bu güven ve duygular benim 
içim çok samimi. Bu kulübün bir 
antrenöri değil, bu ailenin bir ferdi 
olarak konuşuyorum. Başkanımıza 
ve yönetim kurulumuza çok teşekkür 
ediyorum. Niyetler bir olduktan sonra 
Allah'ta bizim yanımızda olacaktır. 
Allah'ın izniyle de bu takımı biz 1. 
Lige çıkartacağız. Hak ettiği yerde 
inşallah uzun yıllar birlikte olacağız” 
İmza töreninde ardından 
fotoğraf verdiler
 Düzenlenen imza törenin ardından 
Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp 
Başkanı Celil Hekimoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör 
Mustafa Alper Avcı ile birlikte teknik 
ekipte yer alan antrenörler birlikte 
fotoğraf verdiler.

BEŞİKDÜZÜ VSD EKİBİ
BAŞARI BELGELERİNİ ALDI

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak 
büyün Dünyayı etkisi altına alan 
Koronovirüs Covit19 üç ay 
boyunca 65 yaş ve üstü 

vatandaşlarımızın maaş ve tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak için gece 
gündüz sahada fedakarca çalışan 
Beşikdüzü İlçe Müftülüğü tarafından 
oluşan Kaymakamlık Vefa Sosyal 
Destek Ekibinde görev alan Din 
Görevlileri İlçe Kaymakamımız 
Sayın Şakir Öner Öztürk tarafından 
Beşikdüzü Kaymakamlık toplantı 
salonunda düzenlenen bir törende 
kısa konuşmanın akabinde bu zor 
süreçte sahada görev yapanları 
Başarı Belgesi ile ödüllendirdi. 
Beşikdüzü Kaymakamlık toplantı 
salonunda Din Görevlilerinden 
başka, Sağlık çalışanları, emniyet 
güçleri ve diğer kurumlardan katkı 
sağlayan görevlilere de başarı ve 

teşekkür belgesi veren İlçe   
Kaymakamı Öztürk "Bu zor 
süreçte yanımızda oldunuz, el 
ele verdik ilçemizi Salgın 
hastalıktan muhafaza ettik. 
Vatandaşlarımızı memnun 
etmede ve devletin sıcaklığını 
onlara hissettirmede gayret 
ettiniz her birinize teşekkür 
ediyorum. İlçe Müftülüğü Vefa 
Sosyal Destek Ekibinde yer alan 
ve 24 saat vatandaşlarımızın 
hizmetinde olan  görevlilerin 
gayretli ve özverili çalışmala-

rından dolayı teşekkür ediyorum. 
Avrupa Devletlerinde Koronavirüs 
tedavisi paralı iken Türkiye'miz de hiç 
bir ücret ödenmemektedir. Bu 
ülkemizin Sağlık yönünden çok güçlü 
olduğunu göstermektedir. Yeter ki 
özgüvenimiz olsun her konuda daha 
da güçlü olacağız." dedi

Beşikdüzü Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekibini 
İlçe Kaymakamı Sayın Şakir Öner Öztürk ödüllendirdi.

TFF 2 Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik 
Direktör Mustafa Alper Avcı'nın sözleşmesini iki yıl daha uzattı.
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BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM FİLOSUNU
GÜÇLENDİRİYOR  

K
aliteli, konforlu ve güvenli 
kent içi ulaşıma büyük 
katkı sunacak 20 yeni 

otobüsün tanıtım törenine 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl 
Jandarma Alay Komutanı 
Tuğgeneral Erhan Demir, İl 
Emniyet Müdürü Metin Alper, 
Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Başkan Vekilleri Atilla Ataman, 
Mehmet Karaoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
Ahmet Adanur, TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş, AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, 
İlçe belediye başkanları, gaziler, 
kamu kurum ve kuruluş 
müdürleri, ilgili daire başkanları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 20 YENİ OTOBÜSÜ
HİZMETE ALDIK
Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, satın alınan 20 yeni 
otobüsü  hizmete aldıklarını 
belirterek “Otobüslerimizle ilgili 
vatandaşlarımızın bazen serze-
nişleri oluyordu. Hemşehrilerimi-
zin her zaman yanındayız ve 
onların taleplerini yerine 
getirmek için hemen harekete 
geçtik. Bugün itibarıyla yaklaşık 
18 milyon lira tutarında 20 yeni 
otobüsümüzü hizmete alıyoruz. 
Yeni otobüslerimizle birlikte yol-
cu taşıma kapasitemiz de yüzde 
20 oranında artmış oluyor. 
Otobüslerimiz şehrimize hayırlı 
uğurlu olsun. 60 yeni şoför alımı 
sürecinde de mülakat aşa-
masına geldik. Mevcut 
şoförlerimizi de ciddi bir eğitime 
tabi tutmaya başlıyoruz. Sadece 
şoförlerimizi değil esasında 
Büyükşehir Belediyemizin eğitim 
ihtiyaç analizini yapıyoruz. Ve 
tüm birimlerimizdeki persone-
limize dönük eğitim ihtiyacını 
tespit ediyoruz. Önümüzdeki 
günlerde bu ihtiyacı da 
gidereceğiz” dedi.  

 18 AY İÇERİSİNDE 
TAMAMLANACAK
Başkan Zorluoğlu, tanıtım töre-
ninde Büyükşehir Belediyesinin 
ulaşımla ilgili projeleri hakkında 
da bilgilendirmelerde bulundu. 
Geçtiğimiz günlerde lansmanı 
gerçekleştirilen Ulaşım Master 
Planı'na önem verdiklerini dile 
getiren Başkan Zorluoğlu,  
“Yakın zamanda yapacağımız 
ihale ile yaklaşık 18 ay içerisin-
de Ulaşım Master Planı'nı şehri-
mize kazandıracağız. Bundan 
sonra şehrimizin ulaşım ve 
trafikle ilgili bütün meselelerini 
de Ulaşım Master Planı'nda 
ortaya konulacak bilimsel veriler 
dikkate alınarak gerçekleştire-
ceğiz” şeklinde konuştu.  
 MODERN DOLMUŞLARLA 
SEYAHAT EDİLECEK
Şehrin beklenti içerisinde olduğu 
dolmuş modernizasyonu konu-
sunu da çözüme kavuştur-
duklarını ifade eden Başkan 
Zorluoğlu, “Dolmuş moderni-
zasyonu meselesini geçtiğimiz 
aylarda Şoförler Cemiyeti ve 
ilgili taraflarla yaptığımız 
müzakereler sonucunda 
çözüme kavuşturduk. 2020 yılı 
içerisinde çok daha konforlu, 
klimalı, güvenli ve güzel 
dolmuşlarla vatandaşlarımız 
seyahat edebilecekler. Ayrıca 
kırk tane dolmuşumuzu 80 
taksiye dönüştürdük. Ortahis-
ar'da 89 taksi vardı, 80 tane 
daha ilave ettik. Ve eski, yeni 23 
yeni taksi durağı oluşturduk. 
Artık toplu ulaşımla yolculuk 
yapmak istemeyenler, rahatlıkla 
kendisine en yakın taksiye 
ulaşabilecek. Yine Akçaabat 
dolmuş modernizasyonu 
konusunu da bir karara 
bağladık. Önümüzdeki aylarda 
Akçaabat'taki dolmuşları da 
otobüse dönüştürüyoruz. Artık 
daha konforlu ve Büyükşehir 

Belediyesine bağlı bir sistemle 
çalışacaklar” diye konuştu.  
OTOPARK KONUSUNA ÖNEM 
VERİYORUZ
Göreve geldikleri günden 
itibaren otopark konusuna önem 
verdiklerini de belirten Başkan 
Zorluoğlu “Tanjant üzerindeki 
311 araçlık otopark, ağustos ayı 
içerisinde hizmete açılacak ve 
Meydan bölgesindeki eksiklik 
ortadan kalkmış olacak. Bunun-
la birlikte yeni otopark çalışma-
larımız da var. İskenderpaşa 
otoparkını da önümüzdeki 
aylarda tamamen yıkacağız ve 
oranın kapasitesini de iki katına 
çıkaracağız. Yine kısa süre 
içerisinde aynı yerde caminin 
etrafındaki alanda yapacağımız 
ihale ile yer altında 600, yer 
üstünde de 100 araç kapasiteli 
otopark inşaatına başlayacağız. 
Yine Kadınlar Pazarı'nın hemen 
karşısındaki alanın altında 
olmak kaydıyla bir projemiz var. 
Kuruldan geçirebilirsek orada da 
150 araçlık bir otopark 
gerçekleştireceğiz. Otoparkla 

alakalı olarak Akçaabat 
ilçemizde ciddi bir projemiz var. 
Tonya'da bir projemiz olacak. 
Diğer ilçelerle ilgili olarak 2024'e 
geldiğimizde 16 otoparkı gerek 
Ortahisar'da gerek diğer 
ilçelerimizde vatandaşımızın 
hizmetine sunmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu.
 DEĞİRMENDERE'DEKİ TRA-
FİK SORUNU ÇÖZÜLECEK  
Trafik sorununu çözmek için 

çalışmalara devam ettiklerini de 
dile getiren Başkan Zorluoğlu, 
“Özellikle Değirmendere 
kavşağı, ciddi trafik sorunu ile 
karşılaştığımız bir bölge. Burası 
ile ilgili olarak Sayın Ulaştırma 
Bakanımız, Milletvekillerimiz ve 
Valimizin de destekleriyle çok 
önemli bir çalışma başlattık. 
Gümüşhane, Maçka tarafından 
gelen yolu, sahil yolu ile 
kavuşturuyoruz. Böylece proje 
tamamlandığında artık 
Değirmendere'deki trafik 
yoğunluğu bütünüyle ortadan 
kalkacak. Yine Maçka yolu 
tarafında tünel çalışması ve 
Liman'ın doğu kısmında kavşak 
dolgu çalışması da başladı. 
İnşallah yakın zamanda 
tamamlarız ve şehrimizin 
doğusundaki trafik yoğunluğunu 
ortadan kaldırırız” dedi.  
 ÇUKURÇAYIR'A DİKEY 
BAĞLANTILAR YAPILACAK
Çukurçayır'a ve Boztepe'ye 
dikey bağlantılar yapılacağını da 
belirten Başkan Zorluoğlu, 
“Böylece şehrin üst kotlarına 
gitmek isteyen vatandaşlarımız 
Meydan'a gelip bu bölgeye 
gitmek zorunda kalmayacak. 
Yine Moloz bölgesinden 
yapacağımız yeni tünellerle 

Çömlekçi tüneli civarında 
meydana gelmekte olan ciddi 
trafik yoğunluğunu azaltmayı 
hedefliyoruz. Bunun da projesi 
onaylandı. Çömlekçi'nin çıkışına 
kadar yapılacak yeni iki tünelle 
bu bölgenin trafiğini de ciddi 
ölçüde rahatlatacağız” ifadelerini 
kullandı.
 HAREKET MERKEZİ 
TEMMUZDA İHALE EDİLECEK
Büyükşehir Belediyesinin 
Ulaşım Hareket Merkezi 
olmadığını ifade eden Başkan 
Zorluoğlu, “Şu anda 
konteynerlerde hizmet 
veriyoruz. Trabzon gibi bir 
büyükşehirde teknolojik 
imkanların da kullanıldığı büyük 
bir Ulaşım Hareket Merkezi'ne 
ihtiyaç var. Bunu gidermek 
adına projemizi hazırladık. 
7 Temmuz'da ihalesini 
gerçekleştireceğiz. Moloz 
mevkisinde uygun bir noktada 
teknolojik altyapı ile donatılmış 
çok güzel bir Ulaşım Hareket 
Merkezimiz olacak. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, 
Bakanlarımızın destekleriyle 
projelerimizi bir bir hayata 
geçiriyoruz, geçirmeye de 
devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı 20 yeni otobüs ile ulaşım filosunu güçlendirdi. Toplu taşımadaki sorunları en aza indirmek ve yoğun hatlarda 
sefer sayılarını artırmak amacıyla alınan otobüsler için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde tanıtım töreni düzenlendi.  

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SEVİLEN
EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

T
ürkiye'de polis ve vatandaşların üye olduğu 
sosyal medyada bulunan bir platform, 
Türkiye'de bulunan Emniyet Müdürleri 

arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını 
açıkladı. Türkiye'de polis ve vatandaşların üye oldu-
ğu sosyal medyada bulunan bir platform, Türkiye'de 
bulunan Emniyet Müdürleri arasında yaptığı anket 
çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar ve 
emniyet müdürlüklerinde ki personellerin katıldığı 
anket çalışmasında Türkiye'nin en çok sevilen 
Emniyet Müdürleri sıralamasında Trabzon İl 
Emniyet Müdürü Metin Alper 1., Batman İl Emniyet 
Müdürü Köroğlu Kırıç 2., Mersin İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Şahne ise 3. sırada yer aldı. Emniyet 
Müdürü Alper Trabzon'a geldiği günden itibaren 
yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini topluyor.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin 
Alper, sosyal medyada yapılan bir 
anket çalışmasında Türkiye'nin en 
sevilen emniyet müdürü seçildi.

B
aşkan Zorluoğlu ziyaret 
sırasında Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Birdal Öztürk'ten 

spor alanında yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı. Trabzon'daki spor 
faaliyetlerinin masaya yatırıldığı 
ziyarette, İl Müdürü Öztürk, 
Başkan Zorluoğlu'ndan taleplerde 
bulundu. Özellikle Akyazı'ya 
ulaşım konusunda sıkıntı 
yaşandığını belirten İl Müdürü 
Öztürk, otobüs seferlerinin 
artırılmasını ve hattın Akyazı'ya 
kadar uzatılmasını istedi. 
 BAŞARILI SPORCU SAYISINI 
ARTIRMALIYIZ
Ziyaretin ardından 
değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Zorluoğlu “Trabzon iddialı 
bir spor şehri. Trabzon'a yapılan 
spor tesisleri için Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve geçmiş 
dönem hükümetlerimize 
müteşekkiriz. Diğer illerle 
kıyaslandığında çok sayıda spor 
tesisimiz var. Şimdi bize düşen 
Gençlik Spor Bakanlığımız, 
Büyükşehir Belediyemiz, İl 
Müdürlüğümüz ve diğer 
paydaşlarımızla beraber 
sporcularımızın bu tesislerden en 
iyi şekilde faydalanmasını 
sağlamak ve Trabzon'dan 
uluslararası alanda ciddi anlamda 
başarı elde eden sporcu sayısını 
artırmaktır” dedi.
 HATIRALARA SAHİP 
ÇIKIYORUZ
Akyazı bölgesinde yatırımların 

devam ettiğini belirten Başkan 
Zorluoğlu “Şu anda iki saha, 
tribünleri ve diğer müştemilatının 
yapımı devam ediyor. Bu alanda 7 
saha var. Bunlardan beş tanesi 
antrenman için iki tanesi maçlar 
için kullanılıyor. Diğer 2 sahanın 
birinde amatör, diğerinde de 
profesyonel müsabakalar 
yapılacak. Şu anda 1'inci etabı 
tamamlanmak üzere olan 
çalışmada arkalı önlü iki tribün 
yapılıyor. Amatör olan kısım bin, 
profesyonel sahaya bakan kısım 
ise 3 bin kişilik tribün yapılıyor. 
Aynı zamanda altta soyunma 
odaları, üst tarafta da her türlü 
detay düşünülmüş vaziyette. 2'nci 
etapta da profesyonel sahanın 
diğer tarafında 3 bin kişilik ilave 
bir tribün yapılıyor. Hemen 
arkasında da ciddi araç alacak 

açık otopark ilavesi söz konusu. 
2'nci etabın ihalesi de haziran ayı 
sonu itibarıyla yapılacak. Burası 
tamamlandığında hakikaten 
Trabzon'da futbola beşiklik 
yapacak bir alana kavuşmuş 
olacağız. Trabzon'un hafızasında 
Avni Aker ve Yavuz Selim var. Biz 
bu hatıralara da sonuna kadar 
sahip çıkıyoruz. Millet bahçesinde 
bu hatıraları kısmen yaşatıyoruz. 
Ama burada adeta çok daha 
modern ve muhteşem bir 
kompleksle Avni Aker'i ve Yavuz 
Selim'i yaşatıyoruz. Bu manada 
Gençlik Spor Bakanımıza 
müteşekkiriz” diye konuştu.
 VATANDAŞIMIZI BURAYA 
ÇEKECEK ÇALIŞMA 
YAPACAĞIZ
Akyazı bölgesindeki rekreasyon 
alanlarını da daha etkin bir şekilde 

kullanmayı amaçladıklarını da dile 
getiren Başkan Zorluoğlu “Burayı 
yaşam alanına dönüştürmek 
istiyoruz. Bu konuda Gençlik Spor 
Bakanlığımız ve Büyükşehir 
Belediyemiz önümüzdeki süreçte 
vatandaşımızı buraya çekecek bir 
çalışmayı ilk aşamada projelen-
direceğiz. Maliyet hesaplamasın-
dan sonra projeyi birlikte hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. Hakikaten 
geniş bir alan var ve şu anda biraz 
atıl duruyor. Burayı şehrin nefes 
alacağı çok önemli bir destinas-
yon olarak insanlarımıza kazandı-
racağız ” şeklinde konuştu.
 ULAŞIM KONUSUNDA 
TALİMAT VERDİM
Sporcuların sıkıntı yaşamaması 
için ulaşım sorunu ile ilgili talebi 
anında yerine getiren Başkan 
Zorluoğlu “Ulaşımla ilgili talep 
noktasında gereken talimatı 
bugün itibarıyla verdim. Belediye 
otobüslerimizin stadın içine 
geleceği şekilde hattımızı dizayn 
ediyoruz. Yani vatandaşlarımız, 
sporcularımız, antrenörlerimiz 
buraya bizim otobüslerimizle 
gelebilecekler. Ayrıca Şoförler 
Cemiyetimizle dolmuşlarımızla 
ilgili de görüşerek dolmuşlarımızın 
da buraya kadar gelmesi konu-
sunda değerlendirme yapacağız. 
Böylece buranın ulaşımla ilgili 
sorununu büyük oranda çözmüş 
olacağız. İnsanlarımızın talebine 
göre de sefer sayılarımızı 
artıracağız” ifadelerini kullandı.

AVNİ AKER VE YAVUZ SELİM RUHUNU AKYAZI'DA YAŞATACAĞIZ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
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Gökmen Asaf SARAL
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GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar
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