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MAHALLE MUHTARLARI 
iLE TOPLANTI YAPILDI ÖZEL ÇOCUKLARDAN

> Sadık AYDIN 3'de 

MHP İLÇE TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİLER

BİZİM İÇİN ÖZELSİNİZ

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, mahalle muhtarları ile 
bir toplantı düzenleyerek muhtarların öneri ve taleplerini dinledi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Enver İskenderoğlu kısa bir süre önce göreve atanan Milliyetçi Hareket 
Partisi Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

> Vedat FURUNCU 2'de

Beşikdüzü ilçesinde 
yaşayan işitme engelli 
Tuncer - Elmas 
Burhan çifti ve kızları 
Ayşegül, 3 Aralık 
Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında 
ziyaret ettiler. > Sadık AYDIN 4'de

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi Özel Öğretim öğrencileri tarafından program düzenlendi.

3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla 
Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri 
tarafından Vakfıkebir Fen Lisesi Salonunda 

bir program düzenlendi. Programı 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Jandarma Komutanı Bekir Gündüz, İlçe 

Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
daire amirleri, okul müdürleri ve 
vatandaşlar izlediler.

MUHTEŞEM GÖSTERİMUHTEŞEM GÖSTERİ



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................1000 TL
Yarım Sayfa Reklam..................600 TL
1/4 Reklam................................350 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............1000 TL
Kongre......................................250 TL
Zayi............................................50 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
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

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: kutbizade@mynet.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

0533 495 07 20e-mail: vedfux@mynet.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Tarih : 07.12.2018
Sayı : 771

Büyükliman
Postası HABER2 07.12.2018

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

Bu taşın sahibi yok dedik...

Sahibi bulundu...

Taş yerinde ağırdır denildi, sahibi 

çıkınca yerinde ağırlığı da kalmadı...

Taş yerinde kırılarak alındı. Alındı 

alınmasına da, o bizim güzelim 

tabelamız ne olacak...

Kocaman "VAKFIKEBİR" yazan 

tabelamız, yamuk-yumuk kaldı...

Hem Vakfıkebir yazıyor hemde 

Vakfıkebir'in nüfusun kaç olduğu dile 

getiriyor...

Vakfıkebir girişinde olan tabelamız öyle 

yamuk-yumuk mu kalacak, yoksa birileri 

ön ayak olup düzelttirilecek mi?

Bu taşın yerinden kalkması ile ilgili 

yetkililerimizin, hiç yetkisi bile olmadı...

Başka bir arkadaş gerekli yerlere bilgiyi 

iletmiş, ondan sonra taş yerinden 

kaldırılabildi...

O arkadaşta ismini açıklatmak 

istemedi...

Her şey Vakfıkebir için dedi ve ismimi 

açıklamayın diye rica etti...

Bizde kendisi kırmayarak, bu 

davranışından dolayı kendisine 

Vakfıkebir'de yürüyen insanlar adına 

teşekkür ediyorum...

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

AK Parti Vakfıkebir İlçe Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Teşkilat Başkanı Yusuf Sağlam, 

görevinden istifa etti.

Ardından da İlçe Başkanı Enver 

İskenderoğlu, geçen hafta cumartesi 

günü İlçe Başkanlığı görevinden istifa 

etti...

İstifalarının ardından Belediye Meclis 

Üyesi adayı olarak müracaat ettiler...

AK Parti Vakfıkebir ilçesinde Belediye 

Meclis Üyesi adaylık başvuruları devam 

etmekte. Son başvuru 12.12.2018 tarihi 

olarak belirtildi...

İlçe Başkanı olarak vekaleten Ahmet 

Uzun, görevi yürütmekte...

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlık görevi 

şuan vekaleten yürütülüyor. Asıl olarak 

bir atama yapılacak mı? Merak konusu...

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

Vakfıkebir Belediyesi, Sahil Parkı, Park 

içi Restoran ve Yalıköy Peyzaj yapım 

işlerinin ihalesini 30.11.2018 cuma günü 

yaptı...

 180 takvim günü olan ihaleyi Özer 

Yorgun aldı. Bu firma daha önce fol 

deresi projesini ve Vakfıkebir Plajını 

yapım işlerini almıştı...

İhaleye giren firma Sahil Parkı, Park içi 

Restoran ve Yalıköy Peyzaj yapım işine, 

en düşük bedeli vererek 4.438.905,17 

TL olarak ihaleyi aldı...

Hayırlısı diyelim...

Şimdi sırada Vakfıkebir Kapalı Pazar 

Yeri ihalesi var. Herhalde o da yakın bir 

zamanda ihalesi yapılır ve yapımı da bir 

an önce başlar...

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, İlçe Emniyet 
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, İlçe 
Jandarma Komutanı vekili 
Necmettin Kılıç, Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy,  Nüfus Müdürü 
Gülizar Ocak, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin, 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü 
Şifa Karadeniz, Ziraat Odası 

Başkanı Muhammet Kılıç ve Muhtar 
öğle yemeğinde Yalıköy-Yakamoz 
Köfte ve Balık Restorantta bir araya 
geldiler. Sıcak ve samimi bir 
ortamda gerçekleşen yemekte İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta tüm 
mahalle muhtarlarına tek tek söz 
hakkı vererek öneri ve taleplerini 
dinleyerek not altı. Kaymakam 
Yakuta, Belediye Başkanı, kurum 
Amirleri ve Muhtarlarla bir araya 

gelmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek kendilerine teşekkür 
etti. Kaymakam Yakuta; 
“Muhtarlarımız bulunduğu 
mahallelerdeki güvenlik, sağlık, 
eğitim, altyapı, içme suyu, yol ve 
elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde ve 
eksikliklerin giderilmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Herhangi bir 

aksaklıkta bize veya ilgili kurumlarla 
irtibata geçilmesi o yerde yaşayan 
insanlarımız için faydalı olacaktır. 
Gözlemlediğim kadarıyla Belediye 
Başkanımız gerekli çalışmaları 
mahallelerimizde yürütmekte olup 
tüm muhtarlarımızın takdirini de 
toplamaktadır. Kendisine teşekkür 
ediyorum” dedi.

MAHALLE MUHTARLARI iLE TOPLANTI YAPILDI

“SAHİBİ BULUNDU"

MHP iLÇE TEŞKiLATINI 
ZiYARET ETTiLER
Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk göreve başlıktan sonra Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Enver İskenderoğlu'nun da aralarında bulunduğu 
çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu. 

MİLLİ EĞİTİM CAMİASINDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Ziyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Samim Aksoy, “Kaymaka-
mımızdan ve Belediye Başkanı-
mızdan hiçbir dönem görmediğimiz 
kadar destek aldık. Okullarımızın 
fiziki ihtiyaçlarından, eğitim 
materyalleri ve ulaşım ihtiyaçlarına 
kadar ne ihtiyacımız olmuşsa bizleri 
hiçbir zaman boş çevirmemiştirler. 

Kendisine desteklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta 
ise, “Göreve geldikten sonra 
okullarımızın ihtiyaçları, 
çocuklarımızın geleceğe 
hazırlanması konusunda var olan 
tüm imkânlarımızı kullanma gayreti 
içerisinde olduk. Hem soysal 
kültürel faaliyetler hem de eğitim 

alanındaki ihtiyaçlarında 
çocuklarımızın yanında olmaya 
çalıştık. Asıl önemli olan 
öğrencilerimizin, sizlerin başarısıdır. 
Bu konuda sizleri tebrik etmek 
istiyorum. Vakfıkebir'imiz son 
yıllarda eğitimde önemli başarılar 
kazanmaktadır. Toplumumuzda 
gördüğümüz en büyük eksiklik sevgi 
ve saygıdır. Maalesef günümüzde 

bu konuda erozyona uğradık. Fiziki 
mekânları en güzel şekilde yaparız. 
Bu fiziki mekânların üzerinde 
birbirini seven ve saygı duyan 
insanlar dolaşmıyorsa hiçbir anlamı 
yoktur. İyi ve kaliteli insanlar 
yetiştirmemiz lazım. Aile ile 
öğretmenler birlik olursa kaliteli 
insanlar yetişir. Bizler sizlerin her 
zaman yanınızdayız. Ziyaretinizden 
büyük mutluluk duydum. Bu nazik 
davranışınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.  İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Milli Eğitim 
camiasının her türlü sıkıntısında 
yanlarında olmak onlara destek 
vermek devlet olarak bizlerin asri 
görevidir. Eğitimi hep birinci öncelik 
sırasına koyduğunu belirten 
Kaymakam Yakuta, “İlk ve orta 
öğretimden yükseköğretime kadar 
eğitimin her alanıyla yakından 
ilgileniyoruz. Amacımız, Vakfıke-
bir'de okuyan öğrencilerimizin 
başarısını artırmak, eğitimleri için 
rahat ortamı sağlamaktır” dedi.

İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ve Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamlarında ziyaret ettiler.



Büyükliman
Postası 3 07.12.2018HABER

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

"ENGELLİ BİREYLERE 
KARŞI  HER ZAMAN 
ANLAYIŞLI VE 
YARDIMSEVER OLMALIYIZ."
Vakfıkebir Fen Lisesi Konferans 
Salonunda yapılan program 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasından sonra, 
Öğretmen Ezgi Kılıç günün 
anlamına ilişkin yaptığı konuş-
masında; "Günlük yaşamımız-
da engelli bireyleri çoğumuz 
görmüşüzdür. Kimi zaman 
elindeki beyaz bastonuyla 
yürüyen, kimi zaman söylemek 

istediğini işaretle anlatmaya 
çalışanlar, kimi zamanda 
tekerlekli sandalye ile karşısına 
çıkan engelleri aşmaya çalışan 
bireyleri hep görmüşüzdür. 
Hatta bazı bireyler engelli 
olarak dünyaya gelmekte 
bazıları da sonradan başlarına 
gelen olaylarla engelli 
olmaktalar. Her ne şekilde 
olursa olsun bireyler engelli 
olarak yaşamını sürdüre 
bilmesi çok zordur. Onların 
çektiği sıkıntılar yetmezmiş gibi 
bazı kişilerin düşüncesiz ve 

sorumsuz davranışları onları 
kırmakta ve üzmektedir. Engelli 
bireylere karşı her zaman 

anlayışlı ve yardımsever 
olmalıyız. Engelli bireylerin 
hayatlarını zorlaştırma yerine 
kolaylaştırmalı ve onları 
topluma kandırmalıyız. Onlara 
elimizi uzatmalı, onları korumalı 
ve onlardan kaçmamalıyız. 
Kendimize  “acaba eğitim 
görüyorlar mı? Diye sorular 
sormalıyız. Sosyal alanların 
düzenlenmesi, kendilerine 
uygun işlerin verilmesi, onların 
haklarının çiğnenmemesi gibi 
konularda üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine 
getirmeliyiz. Biz göremeyenlere 
göz, duymayanlara kulak, 
yürüyemeyenlere ayak 
olmalıyız dedi."
"HER SAĞLIKLI İNSAN BİR 
ENGELLİ ADAYIDIR."
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ise yaptığı 
konuşmasında; " Her sağlıklı 
insan bir engelli adayıdır. 
Engelli vatandaşlarımıza 
destek olmak, hizmetlerinde 
bulunmak her şeyden önce bir 
gönül işidir. Dolayısıyla engelli 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
doğru tespit etmek, seslerini 
daha çok duymak, sorunlarına 
kalıcı çözümler üretmek, 

toplumsal bağlarımızı 
kuvvetlendirmek ve gönül 
köprüleri tesis etmek adına son 
derece önem arz etmektedir. 
Özellikle son yıllarda spordan 
sanata, eğitimden çalışma 
hayatına, hatta siyasete kadar 
hemen her alanda önemli 

başarılara imza atan engelli 
vatandaşlarımızın bu azim ve 
özgüvenleri her türlü takdiri hak 
etmektedir. Burada bu 
çocuklarımızın göstermiş 
oldukları performans taktire 
şayandır.  Onların ihtiyaçları ve 
sağlıkları için seferber olan 
ailelerini ayrıca eğitimleri ile 
yakından ilgilenen öğretmen-

lerini kutluyor teşekkür ediyo-
rum. Bu duygu ve düşüncelerle 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü'nü kutluyor, tüm engelli 
vatandaşlarımıza ve ailelerine 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 
hayat diliyorum" dedi.  Şiirlerin 
ardından Temeli ve Fadime'siy-

le, efesiyle, yörüğüyle yedi 
bölge folklor gösterisinin ardın-
dan müzik dinletisi, yönetmen-
liğini özel öğrenim öğretmeni 
İsmail Altuntaş'ın yaptığı ve bir 
öğrencinin hayallerinin gerçek-
leştiği “Artı 1” adlı kısa film 
gösterisinden sonra öğrenci-
lerin mehteran gösterisiyle 
sona erdi.

B
eşikdüzü İMKB Fen 
Lisesi Salonunda 
düzenlenen ve Trabzon 

İl Müftüsü Osman Aydın'ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
programa, Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 
İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mücahittin Kerim İkibaş, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 

Köksal, Çarşıbaşı İlçe Müftüsü 
İbrahim Görmüş, Beşikdüzü 
İlçe Vaizi Zeki Güven, 
Vakfıkebir İlçe vaizleri Ekrem 
Akbaş ve Osman Öztürk ile 
bazı daire amirleri, okul 
müdürleri, öğretmenler, Kur'an 
Kursu öğreticileri, din görev-
lileri, öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı. Sunuculuğunu İlçe Vaizi 
Zeki Güven'in yaptığı program 

saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı'nın ardından İmam Hatip 
Hasan Öztürk'ün Kur'an-ı 
Kerim tilâvetiyle başladı. İlçe 
Müftüsü İbrahim Kadıoğlu'nun 
açış ve selamlama konuşma-
sını müteakip Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 
2018 yılı 'Mevlid-i Nebi Haftası' 
anısına hazırlanan sinevizyon 
ilgiyle izlendi. İlçe müftülüğün-
ce açılan Kur'an kursunda, 
Kurs Öğreticisi Kamuran 
Öztürk'ten, Beraille alfabesi ile 
yazılmış Kur'an-ı Kerim'i 
okumasını öğrenen ve 
düzenlenen Kur'an okuma ve 
ilmihal yarışmasında ikinci 
olması dolayısıyla da umre ile 
ödüllendirilen görme engelli 
Hanife Kalaycı, kâğıt üzerine 
kabartılmış noktalardan oluşan 

'Breyl yazı' ile yazışmış şiiri 
parmak uçlarıyla dokunarak 
seslendirmesiyle 
dinleyenlerden büyük alkış aldı. 
Daha sonra Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın, bu yıl 17-24 
Kasım tarihleri arasında 

kutlanan Mevlid-i Nebi 
Haftası'nın ana teması olan 
'Peygamberimiz ve Gençlik' 
konulu konferansını sundu. 
Kaymakam Cevdet 
Ertürkmen'in İl Müftüsü Osman 
Aydın'a çiçek takdimi, İlçe 

Müftüsü İbrahim Kadıoğlu'nun 
da Kaymakam Ertürkmen'e 
çiçek takdimi ve ayrıca İl 
Müftüsü Aydın'ın görme engelli 
Hanife Kalaycı'ya çiçek 
takdiminin ardında toplu hatıra 
fotoğrafı ile program sona erdi.

BEŞİKDÜZÜ'NDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
 'Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısıyla Beşikdüzü İlçesi'nde konferans düzenlendi.

Beşikdüzü İlçe Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Hanife Kalaycı 'Breyl yazı' ile yazılmış şiirini seslendirdi.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

Kahvaltıya, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Yunus Ali Civil, 
Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa Turupçu katıldılar.
"EN ÖZEL KAHVALTI"
Öğrencilerle sohbet ederek 
yakın ve sıcak ilgi gösteren 
Kaymakam Mesut Yakuta ve 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta yaptıkları açıklamada 
şunları söylediler;  “Öğrencilerle 
birlikte olmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade ettiler. Özel 

eğitim veren okulların sürekli 
sosyal aktivite yaparak öğren-
cilere farklı ortamlar, toplumla 
kaynaşma, sosyal olma 
yönlerinin arttırılması açısından 
etkinlikler düzenlemelerinin 

önemli olduğunu belirttiler. Özel 
gereksinime sahip bireylerin 
içinde yaşadığı çevre, kültür, 
sosyal ve toplumsal hayatın 
anlayışlı, hoşgörülü ve davranış 
açısından olumlu yaklaşılması, 
bu kişileri pozitif yönde 
etkileyecektir. Toplumun bu 
bireylere karşı daha duyarlı 
olmalarını sağlayacaktır. Özel 
eğitim gerektiren bireylerin 
çevresiyle iyi ilişkiler kurması, 
onların sosyal aktivitelerde 
bulunması yönüyle de apayrı bir 
önem ifade etmektedir” dediler.

  Dünya küçük bir þehir gibi oluyor. 

Devletlerin ve milletlerin savaþlarý küresel 

savaþlara dönüþüyor. Belki dünya devleti 

veya birkaç büyük ittifaklar kurulacak. 

Eðitim, hukuk, insan haklarý ve 

teknolojileri güçlü olan ülkeler bundan 

sýyrýlacak.  Þu anda dünyada derin 

istihbarat savaþlarý yaþanýyor. Toplum 

mühendisleri, insanlarý yönlendirmek için 

büyük planlar yapýyorlar. Mesela, þu 

ülkeyi kim veya kimlerle, hangi ideoloji ile 

yönetirse halktan destek görür. 

Muhalefette kimler olursa iþlerimiz daha 

iyi yürür, böyle hesaplar yapýlýyor. Burada 

halkýn etkisi yok mu derseniz bu durum 

ülkeden ülkeye deðiþir. Arabistan halkýnýn 

yönetime etkisi %2 ise Fransa'nýn%70dýr, 

yani eðitimin katkýsý vardýr. Bu güçlerin 

için rejimlerin hiç önemi yoktur.  Ýster 

þeriat olsun ister komünizm, yeter ki 

onlarýn planlarý iþlesin, para trafikleri 

rahat aksýn. Ýþte Arabistan sözde þeriat, 

ABD, biz olmasak kral orada bir hafta 

kalamaz diyor. Kaþýkçý cinayetini fakir bir 

ülke lideri iþleseydi yerinde bir gün 

kalamazdý. Kâbe, Kudüs, Medine gibi 

yerler görünüþte kimin elinde perde 

arkasýnda kimin kontrolündedir. Birilerini 

savunduðumu sanmayýn. Türkiye'nin 

istihbarat bilgileri çalýnarak þu ülkeye bu 

ülkeye verildi gibi çok þeyler dendi. Bence 

Türkiye'yi idare edenler, ABD ve Ýsrail gibi 

ülkeler bizin en mahrem þeylerimizi dahi 

dinledi(muhakkak yerli hainlerde 

kullanýlmýþtýr) diyemiyorlar da istihbarat 

bilgileri çalýndý diyorlar. ABD, Fransa ve 

Almanya gibi ülkelere rahat bir þekilde 

dinlerken Türkiye'yi mi dinleyemeyecek. 

Sormayýn, ispatlayamam, amma sanýrým 

þu anda rahat bir þekilde dinleniyoruz. 

Bundan kurtulmak, insan haklarý, hukuk, 

eðitim ve teknolojide söz sahibi olmakla 

olur.  Son yýllarda yaþanan olaylar, 

evrensel derin istihbaratlarýn iktidar 

savaþlarýdýr. Prof. Dr. Cihangir Ýslam, bazý 

olaylarý dillendirdi diye þiddetli bir tepki 

aldý. Milletvekili ve dokunulmazlýðý 

olmasýna raðmen tehdit edildi. 

    Köþe yazýlarýnda okuyoruz, Türkiye'yi 

AKP mi yoksa MHP'mi yoksa AKMHP mi 

yönetiyor diye soruyorlar.  Hatýrlarsýnýz, 

MHP ile AKP birbirlerine demedikleri 

kalmadý sonrada nasýl ittifak kurdular. 

Þimdi yerel seçimlere ayrý gireceklerdi 

sonra birden tekrar ittifaka dönüldü. Sayýn 

Bahçeli, bir gün bunu dedi yarýn dediðinin 

aksini söyledi gibi bir durumu olmaz ve 

öyle liderlerden deðildir.  Bu iþ birkaç 

belediye baþkanlýðýnda anlaþma meselesi 

gibi de görünmüyor. Karamanýn koyunu 

sonra çýkar oyunu.

   Sonuç: Kenan Evren ve ekibi, saðdaki ve 

soldaki gençlerimize silahlar verdirerek, 

yaklaþýk 6 bin gencin katline sebep 

oldular. Bu silahlar kimlerle ve nasýl 

gençlere ulaþtýrýldý? Halka korku içinde bu 

kargaþayý ancak askeriye önler dedi. 

Sonunda Kenan paþanýn ekibi saltanata 

kondu, ikinci Atatürk diye þiddetle 

alkýþlandý, medya ile halký ikna etildi ve 

%92 gibi bir oy oraný ile Cumhurbaþkaný 

oldu. Saddam ve Kaddafi gibi liderler bile 

bu oranda yetiþemediler. Maalesef garip 

bir ülkede yaþýyoruz ve garip iþler oluyor. 

DÜNYA VE TÜRKİYE'YI YÖNETEN GÜÇ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİYLE 
KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

BİZİM İÇİN ÖZELSİNİZ

G
örüntülü telefon 
bağlantısı kurulan işitme 
engelliler tercümanı 

aracılığıyla ve kızları Ayşegül'ün 
tercümesiyle Başkanla sohbet 
eden çift kendilerine gösterilen 
ilgi ve alaka dolayısıyla oldukça 
mutlu oldular.  İki çocukları 

olduğunu ifade Tuncer-Elmas 
Burhan çifti, “Vakfıkebir 
Belediye Başkanımızın engelli 
vatandaşlara verdiği değeri çok 
iyi biliyoruz. Daha öncede 
ziyaretine gelmiştik. Kendisini 
yeniden ziyaret ederek hem 
sohbet etmek hem de engelli 

insanlara verdiği değer 
dolayısıyla teşekkür etmek 
istedik. Başkanımız bizleri 
güzler yüzle karşılayarak 
yakından ilgilendi. Kendisinden 
Allah razı olsun. Başkanımızın 
engellilere gösterdiği ilgi ve 
alakanın herkese örnek 
olmasını diliyoruz” dediler.

 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren ve 
telefon aracılığıyla yapılan 
sohbet sırasında zaman 

zaman duygulu anlarda 
yaşayan Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Ben engelli 
demiyorum. Bizim için özel olan 
insanlarımıza özel insanlar 
diyorum. Onlar bizim için çok 
değerlidir. Tuncer ve Elmas 
Burhan kardeşlerimizin 
ziyaretinden son derece 
mutluluk duyduk. Kapımız her 
zaman kendilerine açıktır” diye 
konuştu.

akfıkebir MHP İlçe Başkanı VOrhan Burhan Baltürk, Parti 
de başkanlık ve yöneticilik 
yapmış tüm teşkilat mensupları 
ile birlik ve beraberlik toplantı-
ları gerçekleştiriyor. Son olarak 
parti yöneticileri ile birlikte dü-
zenledikleri birlik ve beraberlik 
toplantısını eski başkan ve 
yöneticiler ile gerçekleştirdiler.  
"ALLAH BİRLİK ve 
BERABERLİĞİMİZİ DAİM 
EYLESİN"
Başkan Baltürk toplantı sonrası 
yaptığı açıklamada; “MHP 
olarak bizler artık küs ve 
kırgınlıkları bitirerek birlik ve 
beraberlik içinde olmak zorunda 
olduğumuz bir süreçteyiz. Bu 
nedenle biz kuvvetli çalışmalıyız 
ki gelecek kuşaklara daha güzel 
bir şekilde bu bayrağı teslim 
edebilelim. Bu nedenle bizler 
den sonrakilere bizim 

bırakacağımız iyi aile, vatan 
sevgisi dolayısıyla islam birliği 
ve beraberliğidir. Bunlar 
sağlamadan bu işin üstesinden 
gelinmez.  Tertemiz duygu ve 
düşüncelerle bu yolda 
mücadele eden her kim olursa 
onun etrafında olmak 
zorundayız.  Milliyetçi Hareket 
Partisinin sıradan bir siyasi parti 
olmadığını, bir davanın 
temsilcileri olduklarını burada 
gösterilen birlik beraberliğin ise 
dosta güven düşmana ise korku 
verdiğini söyledi. Makamların 
gelip geçici olduğunu beyan 
eden Başkan Baltürk, bu 
toplantının kendisini çok mutlu 
ettiğini, gece gündüz demeden 
hep birlikte çalışmaya devam 
edeceklerini ve yapılacak olan 
yerel seçimlerde başarılı 
olabilmek için üzerlerine düşen 
görevi en mükemmel şekilde 

yerine getirmek ve başarılı 
olmak için çalışacaklarını 
söyledi. Katılımlarından dolayı 
teşkilat mensuplarına teşekkür 
ediyorum, Allah birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın. Bu 
kutlu dava yolunda Allah yar ve 
yardımcımız olsun. "Ne Mutlu 
Türküm" diyene diyerek 
sözlerini tamamladı."

MHP'DE BiRLiK ve BERABERLiK 
TOPLANTISI DiKKAT ÇEKTi
Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir İlçesi eski Teşkilat Başkanları ve yöneticileri 
birlik ve beraberlik mesajı vermek ve yerel seçimlerden başarılı çıkabilmek için 
bir araya gelmeye devam ediyor. Son toplantı Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ve yöneticileri ile gerçekleştirildi.

TONYA İYİ PARTİ LATİFOĞLU'NA EMANET 
Tonya İlçe Başkanlığına 
atanan Ali Paşa Latifoğlu, 
ilçe yönetimini yeniden 
oluşturacak. Kurucu ilçe 
başkanı Hayri Karaca ve 
yönetim kurulu üyelerinin 
görevden çekilmesinin 
ardından, İYİ Parti Trabzon 
İl Başkanlığı, Ali Paşa 
Latifoğlu'nu görevlendirdi. 
Tonya ilçe başkanlığına atanan 
Latifoğlu, “Değerli İl Başkanım 

Azmi Kuvvetli tarafından İYİ 
Parti Tonya İlçe Başkanı 
olarak görevlendirildim. İlçem 
adına, il yönetimimize 
şükranlarımı sunuyorum. En 
kısa süre içinde yeni yönetim 
kurulumuzu oluşturup göreve 
başlayacağım. Yerel seçimler 
öncesi böyle bir göreve 
atanmamın sorumluluğunun 
bilincindeyim. Umuyorum ki 
Tonya, Trabzon ve Türkiye İYİ 
olacak.” dedi.
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1207 tarihinde Mevlana Hazretleri 

Afganistan sınırlarında bulunan Belh 

şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi, Belh 

Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun, 

babası ise Muhammed Bahaeddin 

Veled'dir. 

Mevlana Anadolu'ya göç ettikten sonra 

Celaleddin-i Rumi lakabı ile anıldı. 

Mevlana Kelimesi  Arapça bir kelime olup 

Türkçe karşılığı Efendimiz demektir.

Konya şehrimizde değeri ölçülemeyecek 

kadar sayısız hizmetlerde bulundu. 

Zamanının en güzel irşad hizmetlerini 

verdi. Güzel sözlü, tatlı yüzlü, iyi huylu, 

cömert, Mütevazı bir kişiliğe sahip olan 

Hz. Mevlana Tasavvuf İlminin doruk 

noktasına ulaştı Binlerce öğrenci yetiştiren 

Mevlana İslam'a büyük hizmetlerde 

bulundu.

Ne mutlu bize ki İlimiz Konya da yaşamış 

ve bu gün değerini ölçemeyeceğimiz kadar 

büyük bir eser olan Mesnevi ile 

Kütüphanelerimizi şenlendirmiştir.

Kütüphanemiz varda on da Mesnevi yoksa 

Mevlana'yı anlamamız mümkün değil, 

kütüphanemiz de gariptir.

Mevlana tasavvuf ilimleri ile ilgilendi. 

Hayatına yön veren ve onu en çok 

etkileyen olay Konya'da Şems-i Tebriz-i ile 

tanışmasıdır. Bu olay Maddi ve manevi 

olarak yaşantısında değişimlere neden 

oldu. Şems ile buluşması maddeden 

manaya geçişi için gereken sorulara cevap 

bulmasına sebep oldu. Fikirleri daha farklı 

bir boyuta ulaştı. Şems-i Tebriz-i ile 

madde âleminden sıyrılarak Mana 

Âleminin sırlarına vakıf oldular.

Çok uzun bir süre Konya'da Tasavvuf İlmi 

ile meşgul oldu.Bir yandan da 

Müslümanların manevi dünyalarına 

katkıda bulunmak için irşad görevinde 

bulundu. Hz.Mevlana 17 Aralık  (M.1273) 

tarihinde Konya da vefat eden 

Mevlana'nın  bizler için söylemiş olduğu 

birkaç söz. 

 [Varlığın özü, yani yaratıcı kudretle 

insanın özünü birleştirmiştir. İnsanın 

şeref ve yükümlülüğü, zevki ve çilesi işte bu 

birlikten kaynaklanmaktadır. Bu birlik 

insanı varlığın gayesi yapmıştır. Varlık, 

anlamını insanla kazanır. Yaratıcı eserini 

insanla seyreder, zira insan hakkın gözü 

ve aynasıdır. 

"Sen cihanın hazinesisin, cihan bir yarım 

arpaya değmez. Sen cihanın temelisin, 

cihan senin yüzünden taptazedir. Diyelim 

ki âlemi meşale ve ışık kaplamış; 

çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o, 

iğreti bir rüzgârdan başka nedir?" 

Yine Mevlana şöyle seslenir: 

"Murat sensin. Neden oraya buraya 

koşuyorsun? O, sen demektir. Ama sen, 

sakın ben deme, hep sen diye söyle. Göz 

dürüst görürse, sen O olursun. O da sen 

olur." 

İnsan, ne olduğunu anlamak için nereden 

geldiğini anlamak zorundadır. Mevlana'ya 

göre böyle bir anlayış Yaratıcı kudretten 

koptuğunun bilincinde olan insanın 

nasibidir. 

"Allah, ululuk sırlarını insanda 

belirtmiştir. İnsanın önünde canla, 

gönülle, bedenle gerçekten bir secde ettin 

mi ne yana dönersen orası gönlüne Kabe 

olur." 

"Bedenin her zerresinden bir feryat duy, 

bir inilti işit; çünkü sen büyük bir şehirsin; 

belki de bir şehir değil, binlerce şehirsin 

sen. Her şey sensin; her şeyden öte ne 

varsa o da sensin; O da senden ibaret." 

İnsan geçirdiği bu kadar maceraya 

rağmen kendi değerinin henüz farkında 

değildir. Kendisini kuşatan dünyanın nice 

tufanına tanık olmasına rağmen kendi 

içinde sakladığı tufanların henüz idrakine 

varamamıştır. 

"Âdemoğlu dediğin, dünya sandığına 

konmuş bir aslandır. Sandık kapanmış, 

kilitlenmiştir. O da kendisini yorgun ve 

bitkin göstermektedir. Ama günün birinde 

bir coştu, bir kükredi de sandığı kırıp 

parçaladı mı nelere gücü yettiğini, ne işler 

edeceğini o vakit görürsün." Din, dil, ırk 

ayırmayan, her şeyi ve herkesi  Allahın bir 

parçası olarak gören yüce Mevlana her 

zerrenin Allaha ait olduğunu belirtmiştir]*

Hz. Mevlana :

Öyle bir potadır ki oraya atılan her 

madde, orada yeteneğine göre en uygun 

gelişimini bulmuştur. Oraya düşen her 

zerre kendine göre olgunlaşır,  insanlığa 

bir iksir olur ve yeni bir arayışa gücü verir. 

En güzel görüş Mevlana'nın nazarıyla 

beslenmiş, gelişmiş bir nesil gelecek  için 

yetiştirmektir.

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

►Vakfıkebir İlçesinin duayen şoför 
esnaflarından olan, ilçede herkes 
tarafından sevilen ve sayılan değerli 
simalarından Seyfettin Yavuzyılmaz 
(94, yaşlılığa bağlı olarak bir süreden 
beri hastanede tedavi görmekte iken 
29 Kasım 2018 Perşembe günü ya-
şam mücadelesini kaybetti. Merhum 
Seyfettin Yavuzyılmaz'ın cenaze 

namazı 30 Kasım 2018 Cuma günü 
Vakfıkebir İlçesi Merkez Eski Cami-
inde Cuma namazına müteakip kılı-
nan cenaze namazının ardından Tar-
lacık Mahallesindeki aile kabristanlı-
ğına defnedildi. Merhum Yavuzyılmaz 
evli ve 4 çocuk babası idi. Merhuma 
Allah'tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

SEYFETTiN YAVUZYILMAZ'I 
EBEDİYETE UĞURLADIK
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T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/24 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, 137 Ada, 2 Parsel, BOZLU Mahalle/Köy, 
Yenimahalle Mevkii, fındık bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır.  
Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25 meyillidir. Beşikdüzü ilçesine çok yakın olmamakla 
birlikte konut yapımına uygun manzaralı bir taşınmazdır. Parsel üzerine 2 yapı bulunmaktadır. 1.YAPI: 
Yarım bodrum kat, zemin kattan oluşmaktadır. Betonarme yapıdır. Dış boyası yapılmamıştır. Diğer 
imalatları tamamlanmış durumdadır. Taban alanı 81,60m² olarak ölçülmüştür. Toplam yapı alanı 
122,43m² olarak ölçülmüştür. %10 yıpranma payı vardır. Bu yapının değeri 88149,60TL olarak 
hesaplanmıştır. 2.YAPI: İki katlı zemin katları taş duvar şeklinde inşa edilmiş, üst katı tuğla duvar 
örülmüş dış sıvası yapılmamış, çatı örtüsü sac kaplı betonarme yapıdır. Yapının taban alanı 109,42m² 
olarak ölçülmüştür. Toplam yapı alanı 218,84m² olarak hesaplanmıştır. Bu yapının yıpranma oranı 
%40 olarak değerlendirilmiştir. Bu yapının değeri 87.536TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Bozlu Mahallesi Yenimahalle Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.208,26 m2  
Kıymeti   : 246.570,75 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 06/02/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü  : 04/03/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, 137 Ada, 1 Parsel, BOZLU Mahalle/Köy, yenimahalle 
Mevkii, fındık bahçesi  Satışa konu taşınmaz tapudı fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim olarak 
fındık ürünü yetiştirilmektedir. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25 meyilidir.
Adresi   : Bozlu Mahallesi Yenimahalle Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.467,62 m2  
Kıymeti   : 38.847,90 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 06/02/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü  : 04/03/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı icra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, 148 Ada, 1 Parsel, BOZLU Mahalle/Köy, yenimahalle 
Mevkii, fındık bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak 
kayıtlıdır. Fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25 meyillidir. Parsel üzerine 2 adet yapı bulunmaktadır. 1. 
YAPI: İki katlı, bodrum katı sıvanmamıştır. Zemin katın tüm imalatları tamamlanmış durumdadır. 
Yapının taban alanı 41,18m² olarak ölçülmüştür. Toplam yapı alanı 82,36m² olarak hesaplanmıştır. 
%50 oranında yıpranma payı hesaplanmıştır. Bu yapının değeri 32944,00TL'dir. 2.YAPI: İki katlıdır. 
Tüm imalatları tamamlanmış durumdadır. Yapının taban alanı 30,52m² olarak ölçülmüştür. Zemin 
katın alanı 15,26m² olarak ölçülmüştür. Toplam yapı alanı 45,78m² olarak ölçülmüştür. %40 yıpranma 
payı hesaplanmıştır. Bu yapının değeri 21974,40TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Bozlu Mahallesi Yenimahalle Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.756,15 m2  
Kıymeti   : 134.896,75 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 06/02/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü  : 04/03/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı icra 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 2018/24 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Vakfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesinden ilçenin eski şoför esnaflarından 
Seyfettin Yavuzyılmaz (94), yaşlılığa bağlı olarak bir süreden beri tedavi 
görmekte olduğu hastanede yaşamını kaybetti. 

 ASKON DERNEĞİ VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Vali Ustaoğlu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, ”STK'ların 
demokrasilerin vazgeçilmez birer parçaları 
olduğunu ve bir ilin yönetilmesinde çok 
büyük katkıları olabileceğini” söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 
Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Karadeniz ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
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Görele'de AK 
Parti'den Belediye 

Başkanlığı yapan, 
geçtiğimiz yerel 
seçimlere bağımsız 
olarak katılan Ertuğrul 
Melikoğlu MHP'den 
aday oldu. Melikoğlu 
adaylığının 
açıklanmasının 
ardından bir açıklama 
yaptı; “Millete hizmet yoluna 
çıktığım ilk günden beri 
sevenlerimiz ve sevdiklerimizle 
yüreğimizi ortaya koyup 
gecemizi gündüzümüze katıp 
çalıştık. Kendini sevenlerine ve 
milletine adamış biri olarak 
bugüne kadar kararlarımı yine 
sevdiklerimle birlikte aldık. 
Yaşadığımız son gelişmeler 

neticesinde yine değerlerimizin 
odağına koyduğumuz eş, dost 
ve sevenlerimizle yaptığım 
istişareler sonucu kıymetimizi 
bilenlerle birlikte yürüyelim 
düşüncesiyle Milliyetçi Hareket 
Partisi'nde siyaset yapma kararı 
almış bulunmaktayım.  31 Mart 
2019 mahalli idareler 
seçimlerinde  Milliyetçi Hareket 
Partisi genel merkezi ve Genel 

Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli tarafından 
Görele Belediye 
Başkanlığı adaylığına 
layık görürdüm.Yüce 
Rabbim izin verirse 10 
yıllık belediyecilik 
dönemimizde ki gibi 
“Halka hizmet Hakka 
hizmet” ilkesi ile 
hareket edeceğimizden 

kimsenin şüphesi olmasın. 
Görele halkını hiç bir siyasi 
görüş ayrımı yapmadan her 
zaman olduğu gibi kucaklamaya 
devam edeceğiz. Yüce Rabbim 
çıktığımız bu yolda bizleri 
muvaffak eyler inşallah.  Siz 
değerli dostlarımı sevgi saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum. 
Allah(cc)'a emanet olun" dedi.

MELİKOĞLU SAHAYA İNDİTONYA DOĞAN EVİNDE KRAL 2-1

Karşılaşma başından 
sonuna kadar Tonya 

Doğanspor üstünlüğü ile geçti. 
Geçtiğimiz hafta 5 oyuncusu-
nun kırmızı kart görerek cezalı 
duruma düşmesi nedeniyle 
ideal kadrosunu sahaya 
süremeyen Tonya Doğanspor 
Teknik Direktörü Orhan Tetik 
bir kazaya uğramamak için 90 

dakika boyunca defansif 
tedbirleri elden bırakmadı. 
Alınan tedbirler bireysel bir 
hata sonucunda kornerden 
yenen gole engel olamadı. 
Tonya Doğanspor biri penaltı 
olmak üzere, 8 tane net gol 
fırsatını harcadığı müsabakada 
Bayburt Belediyespor'un 
golcüsü Ahmet'in biraz daha 

becerikli olması halinde büyük 
bir hüsranda yaşayabilirdi. 
Bayburt Belediyespor ise, gücü 
nispetinde iyi bir mücadele 
ortaya koydu. Oyuncular puan 
almak için ellerinden geleni 
yaptılar. Özellikle ikinci yarıda 
beraberliği yakalayacak 
fırsatları da yakaladılar ancak 
son vuruşlarda etkisiz kaldılar.  
Oynayacak olan 15 hafta ve 
alınacak olan 45 puanın daha 
olduğunu düşünürsek Tonya 
Doğanspor'un hedefe 
yürümesi için daha önünde 
uzun bir yol var. Takımın genel 
durumu ve gidişatı ilerisi için 
umut veriyor. Toure'nin de 
takıma dönmesi ile orta 
sahada çekilen sıkıntılarda bir 
nebze olsun çözüme 
kavuşacaktır. Büyükliman 
Yöresi'nin kenetlenerek Tonya 
Doğanspor'a destek olması ve 
3. Lig yolculuğunda takımı 
yalnız bırakmaması gerekiyor. 

Toplantıya Vali İsmail 
Ustaoğlu'nun yanı sıra 

Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu, DOKA Genel 
Sekreteri Onur Adıyaman, KTÜ 
Rektör Yardımcısı Asım Önen, 
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu  ve 
ilgili kurumların temsilcileri 
katıldı.  Trabzon'un sadece 
belli bir alanda değil pek çok 
sektörde bölgenin ana çekim 
merkezi olduğunu ifade eden 
Vali İsmail Ustaoğlu “Trabzon 
bölgemizin cazibe merkezidir. 
Son yıllarda bölgemiz  başta 
turizm potansiyeliyle birlikte 
her geçen gün daha da çekim 

merkezi  olma yolunda 
güçleniyor. Tabi burada ve 
bundan sonra önümüze 
Trabzon için bir vizyon 
oluşturmak adına en önemli 
başlıkların başında  sanayi 
sektörü ve turizm gelmektedir. 
Sanayi ve turizm hem birbirine 
en yakın hem de marka olan 
bu şehre en çok katkıları olan 
sektörlerdir. Bu noktada geriye 
dönük baktığımızda yıllardır 

ülkemizde planlı sanayileşme 
süreçleri, DPT kapsamında 
beş yıllık kalkınma planlarıyla 
ülkemizin farklı alanlarında 
kalkınmasını belirli bir plana 
bağlayarak uygulamaya 
çalışıyorduk. Bunların  illere 
yansımaları iller ölçeğinde ve 
bölgesel düzeydeki işin  
takipçisi  yardımcı kuruluşlar 
tarafından yürütülüyordu. İlk 
olarak 2006 yılında Kalkınma 
Ajanslarının kurulmasıyla daha 
yerinde projeler üretilmeye 
başlandı. Bunun gerçekten çok 
faydalarını gördük. Kalkınma 
Ajansları yereldeki dinamiklerin 
harekete geçirilmesi ve yerelde 

oluşabilecek farklı alternatif 
sektörlerin o bölgenin ekono-
misine, sanayisine, turizmine 
sektörlerin belirlenmesinde çok 
ciddi rol üstlenmektedir.  
Burada yine Milli Sanayinin 
gelişmesi ile ilgili DOKA'nın 
yaptığı bir çalışma var. Milli 
Teknoloji ve Güçlü Sanayi 
Hamlesi Yolunda  ülke vizyonu 
ve yeni ekonomi programı 
kapsamında ilimizdeki mevcut 

durumun ve hedeflerin ortaya 
çıkarılmasını sağlayacağız. 
Üniversitemiz ve ilgili kurum-
larımızın temsilcilerinin fikirleri 
ışığında sorunların çözüm 
önerilerini içeren bir toplantı 
gerçekleştireceğiz. Toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. “ şeklinde konuştu.   
“Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi 
Hamlesi Yolunda” gerçekleşti-
rilen toplantının iki somut 
sonucu olacağını belirten Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Onur Adıya-
man ise  “Yeni ekonomi 
programı kapsamında 
dengeleme, disiplin ve değişim 

sürecinin sanayiye yansıması 
kapsamında sorun ve çözüm 
önerilerini Bakanlığımıza 
sunacağız. Buradaki Yatırım 
Adası ve  Endüstri Bölgesi gibi 
somut projelerimiz sunmamız 
da  faydalı olacaktır. DOKA'nın 
önümüzdeki sene Milli 
Teknoloji Hamlesi başlığında 
çıkacağımız  mali destek 
programının da altlığını teşkil 
edecek.“ dedi.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak geride kalan 10 hafta 
içerisinde beklenilen sonuçları alamayan Tonya Doğanspor, mutlaka üç 
puan alması gereken bir müsabaka da zorda olsa kazanmayı başardı. 

HAKEMLER: Hakan Aktaş***, Sevda 
Çayan***,  Ömer Gökay Çalımlı***
TONYA DOĞANSPOR: Ahmet Aktaş***, 
Murat***, Zafer*** (Dk.80 Eruğrul*), Tolunay***, 
Nazım Berat***, Hamit***,  Aykut***, Mücahit ** 
(Dk.54 Onur Osman**), Erkan***, Serkan***, 
Tolga*** (Dk.90+1 Toure)

BAYBURT BELEDİYESPOR:  Eyüp**, 
Sultan***, Orhan**, Abdulkadir**, Murat**,  
Sezai***, Metehan (Dk.76 Emrah*), Mehmet 
(Dk.65 İlyas Can*), Ahmet**, Ümit**, Gökhan** 

GOLLER: Dk.24 (pen), Dk.28 Tolga (Tonya 
Doğan), Dk.27 Murat (Bayburt)

MiLLi TEKNOLOJi VE SANAYi HAMLESi YOLUNDA 
TRABZON SANAYİSİNİN GELECEĞİ KONUŞULDU
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Milli 
Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin 
Geleceği”  konulu toplantı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun 
başkanlığında Valilik  toplantı salonunda gerçekleştirildi.

MHP'de 50 il için belediye başkan adayları belli oldu. Görele'de 
AK Parti'den Belediye Başkanlığı yapan, geçtiğimiz yerel 
seçimlere bağımsız olarak katılan Ertuğrul Melikoğlu aday oldu.
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ŞAMPiYON VAKFIKEBiR ANADOLU iMAM HATiP LiSESi

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NDE EŞLERLE TOPLANTI

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Yarışmaları kapsamında Liseler arası Masa Tenisi 
Trabzon İl Birinciliği müsabakalarında Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Masa Tenisi Kız ve Erkek takımları tarih yazdı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Okul Sporları 

Yarışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen Liseler Arası 
Masa Tenisi Trabzon İl Birinciliği 
Turnuvasında Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 

erkek takımı Finalde rakiplerini 
yenerek erkeklerde İl birincisi 
kız takımı Turnuvada İkincilik 
Kürsüsüne yerleşirken büyük bir 
başarıya imza attılar. 
60 TAKIM KATILDI
Masa Tenisi Trabzon İl Birinciliği 

Yarışmalarına Trabzon İlinde 
bulunan Liselerden yoğun bir 
katılım oldu. Toplam 60 Takımın 
katıldığı turnuvada Vakfıkebir 
ilçesi takımları Gruplar 
aşamasında oynadıkları tüm 
müsabakaları kazanarak 

Erkeklerde Trabzon il birincisi 
kızlarda Trabzon İl ikincisi 
olarak Vakfıkebir ilçesize büyük 
gurur yaşatarak tarih yazdılar. 
Önemli bir başarıya imza atan 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Erkek ve Kız Masa Tenisi 

Takımlarına kupa ve madal-
yalarını, Masa Tenisi İl Temsil-
cisi ve aynı zamanda Vakfıkebir 
Gençlik Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil ve Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Sezgin Özdin birlikte 

verdiler. Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü 
Sezgin Özdin emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Bölge 
finallerinde Trabzon'u temsil 
edeceğiz. Destek veren herke-
se teşekkür ediyorum dedi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde ilk kez, kadın Kur'an kursu öğreticileri ile erkek personelin eşleri arasında tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü bünyesinde 
hizmet veren Aile ve Dini 

Rehberlik Bürosu tarafından 
Merkez Kur'an Kursu'nda ger-
çekleştirilen toplantı, İlçe Müftü-
sü Hüseyin Köksal'ın yaptığı 
kısa selamlama konuşmasının 
ardından kadın Kur'an kursu 
öğreticileri ile personel eşleri 
arasında devam etti. Toplantıda 
İlçe Vaizi Hatice Semiz, Müftü-
lük bünyesinde hizmet veren 
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu-
nun faaliyet alanlarından bah-
setti. Aile ve Dini Rehberlik 

Bürosunun hizmet alanında her 
yaş grubuna yönelik faaliyetlerin 
bulunduğunu belirten Vaiz Hati-
ce Semiz, din görevlisi eşlerinin 
özellikle mahalle ve köylerde 
müftülüğün çalışma ve faaliyet-
lerine desteklerini artırarak de-
vam ettirmeleri talebinde bulun-
du. Peygamber Efendimiz 
(sav)'in İslâm'ı tebliğ'deki müca-
delesinde, eşi Hz. Hatice'nin 
kendisine nasıl destek olduğunu 
da hatırlatan Vaiz Hatice Semiz, 
günümüzde de İslâm'ı anlatma 
ve yaşantılarıyla insanlara 

örnek olma hususunda görev 
üstlenen din görevlilerine, 
vazifelerini ifâda eşlerinin de 
yardımcı olmalarının, din 
hizmetinin etkin ve verimliliği 
açısından önem arz ettiğini 
belirtti. Vakfıkebir İlçe Müftülü-
ğünce ilk kez gerçekleştirilen 
erkek personel eşleriyle 
tanışma toplantısı, toplantıya 
katılanların kendilerini 
tanıtmasıyla devam etti; yemek 
ikramı sonrası Kur'an Kursu 
Öğreticisi Zübeyde Al'ın yaptığı 
dua ile sona erdi.

Ak Parti Tonya ilçe 
binasında yoğun bir 

katılımla gerçekleştirilen bir 
toplantıda aday adaylığını ilan 
eden Ahmet Esmer, "Bugün 
benim için gerçekten çok 
önemli bir gün. Çünkü 
öğretmen ve yönetici olarak 
hizmet verdiğim Tonya ve 
Trabzon halkının karşısına 
farklı bir siyasi göreve aday 
olmak için çıkıyorum. Güzel 
ülkemin yarınlarına Tonya'dan 
destek verebilmek için sizlerin 
ve binlerce öğrencimin desteği 
ve dualarıyla karşınızdayım. 22 
yılımı eğitime, ülkemin geleceği 
olan gençlere adamış bir 
kardeşiniz olarak ve sizlerin 
içinden, sizlerin sesi olmak için 
sizlerin bana verdiği cesaretle 
Tonya AK Parti Belediye Meclis 
Üyeliği'ne talibim" dedi.
"TONYALIYA HİZMET, ONUN 
SEVİNCİNE VE SIKINTISINA 
ORTAK OLMAYA 
GELİYORUM"
Hizmet etmek için göreve talip 
olduğunu ifade eden Esmer, 
"Biz sizlere efelik ya da 
efendilik yapmak için değil 
sadece ve sadece sizlere 
hizmetkarlık yapmak için 
buradayız. Talip olunan aslında 
bir makam ya da bir koltuk 
değildir. Tonyalıya hizmet, 
onun sevincinde ve 
sıkıntısında yanında olmaya 
çalışmaktır. Biz yerelde 
Tonyalının horonuna girmek, 
onun cenazesinde tabutuna 
omuz vurup yasına ortak 
olabilmek, yolunda, yaylasında, 

asker uğurlamasında, köyünde 
bir aktör olmak için yola 
çıkıyoruz." şeklinde konuştu. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bir askeri, İlçemizin 
evladı, gururumuz AK Parti 
Trabzon Milletvekili Av. Salih 
Cora'nın yol arkadaşı, 
gönüldaşı olacağını belirten 
Ahmet Esmer sözlerine şöyle 
son verdi: "31 Mart 2019'da 
yapılacak yerel seçimleri AK 
Parti olarak lehimize 
sonuçlandırmak için 
uykularımızı kazaya bırakarak 

her zamankinden daha fazla 
çalışmalıyız. Tonya'mızdaki 
hizmet zenginliği ve istikrarın 
devam etmesi için seçimin açık 
ara kazanılması gerekmektedir. 
AK Partili belediyemizin 
hizmetleri bizim için gurur 
vericidir. Tonya'da hizmet çıtası 
Belediye başkanımız Osman 
Beşel, milletvekilimiz Salih 
Cora ve diğer milletvekillerimiz 
ve bakanımızın katkılarıyla 
yükselmiştir. Bu çıtanın daha 
da yükseklere çıkması için yeni 
seçilecek belediye başkanına 
ve belediye meclis üyelerine 
büyük görevler düşmektedir. 
Bende Tonya'mızın daha da 
gelişmesi için taşın altına elimi 
hatta gövdemi koymaya 
geldim. Hepinize bu mutlu, 
gururlu, heyecanlı günümde 
beni yalnız bırakmadığınız için 
çok teşekkür ediyor, hepinize 
saygılarımı sunuyor, her şey 
Tonya için diyor sizleri Allah'a 
emanet ediyorum" dedi.

TAŞIN ALTINA GÖVDEMİ KOYMAYA GELDİM
AK Parti Tonya İlçe Başkan Yardımcısı ve Trabzon'un seçkin 
eğitimcilerinden olan Ahmet Esmer düzenlediği toplantıyla 31 Mart
2019'da yapılacak yerel seçimlerde Tonya İlçesinden AK Parti 
Belediye Meclis Üyelisi Aday Adayı olduğunu açıkladı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü, 

Trabzon Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Gençlik 
ve Spor Kulübünün ortaklaşa 
düzenlediği şenlik, merkezin 
bahçesinde gerçekleştirildi. 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Ahmet 
Kurt, burada yaptığı 
konuşmada, dünyada bir 
milyardan fazla insanın 
engelli olduğunu belirterek, 
kalan 6,5 milyar insanın ise 
engelli adayı olduğunu 
söyledi. Engelli bireylerin 
önündeki engellerin 
kaldırılması için insanlara 
görevler düştüğünü 
vurgulayan Kurt, "Onlara 
dokunulduğunda, kalplerine 
girildiğinde nasıl verim 
alınabileceğini, nasıl 
toplumsal entegrasyonlarının 
sağlanabileceğini bir 
anlamda görmüş olduk. 
Emeği geçen kurumumuza 
ve engelli bireylerimize 
teşekkür ediyoruz." dedi. 
Trabzon Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi 

Müdürü Cafer Asan ise 
geleneksel hale gelen hamsi 
şenliğinin gelecek sene 
dördüncüsünü yapmayı 
planladıklarını ifade etti. 
Engellilerin sosyal 
rehabilitasyonlarına, daha 
mutlu, kendilerini idari 

edebilecek şekilde yaşamla-
rını sürdürebilmelerine katkı 
sağlamayı amaçladıklarını 
belirten Asan, programda 
emeği geçenlere teşekkür etti.
Engelliler "Survivor"da 
yarıştı
Konuşmaların ardından 
merkezde eğitim alan 
engelliler, çeşitli gösteriler 
sundu. Engellilerden oluşan 
horon ekibinin gösterisi beğeni 
topladı. Şenlikte, engellilerin 
oluşturduğu iki takım, 
"Survivor" adını verdikleri 
yarışmada kıyasıya mücadele 
etti. Müzik dinletisi ve defile de 
gerçekleştirilen şenlikte, 
tekerlekli sandalyedeki asker 
kıyafetli iki engellinin 
ellerindeki Türk bayraklarıyla 
podyumda yer alması uzun 
süre alkışlandı. Şenlikte 
ızgaralarda pişirilen 100 
kilogram hamsi, davetlilere 
ikram edildi.

ENGELLi VATANDAŞLAR 
HAMSİ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
“Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Hamsi Şenliği'nde, 
100 kilogram hamsi, ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

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...

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİYLE 
KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

MİLLİ EĞİTİM CAMİASINDAN
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy ve 
ilçemizdeki eğitim kurumlarının müdürleri İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta'yı ve Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamlarında ziyaret ederek eğitim kurumlarına ve 
eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

> Abdulkadir AYNACİ 2'de

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla 
Vakfıkebir Gençlik Merkezinde Merkez Müdürü 
Mustafa Turupcu tarafından organize edilen 
engelliler için bir kahvaltı programı düzenlendi. 

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de


