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BİR GÜNLÜK ASKER ODULAR

YiNE DERS ÇIKARTMADIK 

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) MVakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk gazetemizi ziyaret ederek, 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Haber Müdürü Sadık Aydın'a MHP'nin ilçe 

belediye başkan adayı ve meclis üyeleri 
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca 
Başkan Baltürk göreve geldikten sonra 
nezaket ziyaretlerine devam ettiğini 
söyleyerek bu kapsamda yerel basını 

önemsediklerini belirterek, Büyükliman 
Postası Gazetesine hem teşekkür hem de 
nezaket ziyaretinde bulunmak istedik, 
tarafsız habercilik anlayışınız için sizlere 
teşekkür ediyor başarılar diliyorum.

Yıllardır Trabzon ilinde ikamet eden ve çeşitli vesilelerle burada 
hayatlarını sürdüren Vakfıkebirli hemşerilerimiz bir ilki 
gerçekleştirerek özlemle beklenen buluşmayı gerçekleştirdiler. 

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de

Vakfıkebir Gençlik Merkezinde eğitim gören ve farklı engeli olan 
özel öğrenciler,  hayatları boyunca askerlik yapamayacak durumda 
oldukları için farkındalık yaratmak adına bir günlük asker oldular.

> Vedat FURUNCU 3'de

21 Kasım tarihinde oynanan Trabzon 1. Amatör Küme Beşikdüzüspor - Gençlerbirliği karşılaşmasında 
Beşikdüzüsporlu oyuncu Yusuf Özen'in dilinin boğazına kaçması sonucunda oyuncu ölümden 
dönmüştü. İki hafta sonra aynı olay yine oldu ve futbolcu ölümden son anda kurtuldu.

> Sadık AYDIN 2'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk gazetemizi ziyaret ederek, MHP'nin Belediye 

Başkan Adayı ve meclis üyeleri ile ilgili açıklamada bulundu. 

> Sadık AYDIN 2'de 
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En son şahsıma karşı "Kamu 

Görevlisine Hakaret" suçundan açılan 

kamu davasından yapılan yargılama 

sonucu "BERAAT" ettim...

Yaptığım paylaşım ve yazının suç 

unsuru içermediği anlaşılmıştır...

Teşekkürler Av. Gürbüz Kamburoğlu, 

Teşekkürler Adalet...

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

Siyaset Vakfıkebir'de yavaş yavaş hız 

kazanıyor...

Halen daha Belediye Başkan 

adaylarını açıklamayan partiler var...

Sadece Vakfıkebir'de açıklayan CHP 

oldu ve çalışmalara Emin Uludüz ile 

başladı...

AK Parti'nin adayı Muhammet Balta 

görünürken, MHP yola kiminle 

çıkacağı halen daha belirsiz. MHP 

Vakfıkebir'de güçlü bir aday 

çıkartacaklarını, İlçe Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk bizi ziyaretlerinde 

söylemişti. Biz adayımızla sadece 

seçime girmek için değil, kazanmak 

için geliyoruz. Bizim adayımız sürpriz 

olacak, dedi...

MHP'nin Vakfıkebir'de kimi aday 

göstereceği merak konusu...

İYİ Parti'de ses yoktu, bu hafta CHP ile 

ortak hareket edecekleri açıklandı. 

Vakfıkebir'de CHP ve İYİ Parti'nin 

Belediye Başkan adayı Emin Uludüz...

Aralık ayının da ortasına geldik, 31 

Mart 2019'a fazla bir zaman kalmadı...

Siyaset ve adaylar daha fazla 

hızlanacak...

Siyaset yarışı başladı başlayacak...

Hayırlısı diyelim...

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

"İHALE İPTAL EDİLDİ"

30 Kasım günü Vakfıkebir Belediyesi 

tarafından ihale edilen Sahil Parkı, 

Park içi Restoran ve Yalıköy Peyzaj 

yapım işlerinin ihalesi, Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet Balta 

tarafından iptal edildi...

İhaleyi alan firma 4.438.905,17 TL 

alınmıştı ve yeterli rekabet 

oluşmamasından dolayı iptal edildi...

Bu ihale ile alakalı bazı söylentiler 

vardı...

Böylelikle Başkan Muhammet Balta, 

ihale ile alakalı bazı şüpheleri de 

ortadan kaldırmış oldu...

“ÖNEMLİ BİR GÖREV 
ÜSTLENİYORSUNUZ”
Göreve geldikten sonra yaptığımız 
faaliyetleri halkımıza duyurma 
noktasında gazetenizde bize de yer 
vererek ilgili haberleri yayınladığınız 
için ve bizim sesimiz olduğunuz için 
öncelikle sizlere teşekkür ederim 
diyen Başkan Baltürk sözlerine 
şöyle devam etti. Başkan Baltürk; 
“Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan bağımsız 
basın, toplumun yaşanan olaylardan 
zamanında haberdar olmaları ve 
sesini duyurmasını sağlayan, 
gerçek haberleri tarafsız bir şekilde 
kamuoyuna duyuran en önemli 
iletişim araçlarından biridir. Tekno-
lojik gelişmeler sonucu ulaşmış 
olduğumuz bilgi çağında basının 
önemi daha da artmış bulunmakta-
dır. Gelişen teknoloji ve çağa ayak 
uyduran Türk basını bugün, yazılı 
ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal 
ortamda da gelişmektedir. Hiç 
kuşkusuz ki Türk basının geldiği 
düzeyde, basın çalışanlarının 

fedakarca gösterdikleri gayretlerin 
büyük payı bulunmaktadır. 
Gazeteciler, gücünü kamuoyu 
desteğinden alan, kamuoyunu 
bilgilendirme, vatandaşların haber 
alma hakkını ilkeli ve sorumlu 
gazetecilik anlayışıyla yerine 
getirmek gibi çok önemli bir görev 
üstlenmektedirler. Görevlerini yerine 
getirmek için her şartta görevleri 
peşinde koşan gazetecilerimizin 
düzenli bir mesaisi olmadan, yaz-kış 
demeden halkı bilgilendirmek için 
verdikleri mücadele her türlü takdirin 

üzerindedir. Aldıkları bilgiyi hızla, 
doğru ve tarafsız bir şekilde halka 
ulaştırmak gibi bir kamu görevi 
yapan basınımızın özgürce hareket 
etmeleri gerektiği inancımla tüm 
gazetecilerin maddi ve manevi 

olarak daha çağdaş ve demokratik 
şartlarda görevlerini yapabilmelerini 
diliyorum. Gece gündüz demeden 
çalışarak halkın haber alma ve bilgi 
edinme hakkı için mücadele ettiğiniz 
için siz değerli Büyükliman Postası 
Gazetesi'ne ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum.” Dedi.
“BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI 
AÇIKLAYACAĞIZ”
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Vakfıkebir Belediye 
Başkan Adayı ve meclis üyeleri ile 
ilgili yaptığı açıklamada; “Belediye 

Meclis üyelerimiz için yasal müra-
caat süremiz 15 Ocak 2019 tarihin-
de sona erecektir. Bu süreç içerisin-
de Belediye Meclis üyeliği için müra-
caat edenler arasında yapacağımız 
değerlendirme ile meclis üyelerimizi 

belirleyeceğiz. Kesinlikle Belediye 
Başkan adayımız ile birlikte yerel 
seçimlere gireceğiz. Belediye 
Başkan adayımızı 15 Aralık 2018 
sonrası kamuoyuna açıklayacağız. 
Başkan Baltürk, MHP İlçe teşkilatı 
olarak beklentileri karşılayacak bir 
adayla seçimlere gireceğiz. Halk 
arasında konuşulan ittifak söylentile-
rine hiç kimse kulak asmasın, 
kesinlikle ittifak söz konusu değildir. 
İddialı bir belediye başkan adayı ve 
meclis üyeleri ile sahada olacağız 
dedi.” Büyükliman Postası Gazetesi 

Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu; ilçede tarafsız ve 
objektif habercilik anlayışı ile örnek 
olmaya çalıştıklarını belirtti. 
Kamburoğlu nazik ziyaretten dolayı 
başkana teşekkür etti.

MHP İLÇE BAŞKANI BALTÜRK GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

"ADALET
YERİNİ BULDU"

YiNE DERS ÇIKARTMADIK 

Benzer olay iki hafta sonra yine 
yaşandı. Beşikdüzü 

Yeşilköyspor - Çarşıbaşı 
İskefiyespor müsabakasında 
İskefiyespor kalecisi Mustafa Kurt 
karşılamanın 50. dakikasında 

yaşanan bir pozisyon sonrası yere 
yığıldı. Nefessiz kalan oyuncu bir 
anda fenalaştı. Mustafa Kurt'a 
sahada bulunan sağlık görevlileri 
tarafından hemen müdahale yapıldı. 
Oyuncu nefes alıncaya kadar korku 

dolu anlar yaşandı. Hemen 112 
aranarak ambulans çağrıldı. Ancak 
stadyuma giren bütün yollar okul 
yolu olduğu gerekçesiyle kapatılınca 
ambulansın sahaya girmesi gecikti. 
Yollardan birisi vatandaş yardımıyla 
açılınca ambulans sahaya girdi. 
Mustafa Kurt sedyeyle ambulansa 
konuldu ancak yaşananlar bununla 
da bitmedi. Stadyumdan çıkmaya 
çalışan ambulans çıkışta kuma 

saplanarak battı. Hasta oyuncu bu 
sefer batan ambulanstan çıkarılarak 
saha kenarına gelen bir başka 
ambulansa naklettirilerek Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine götürülebilindi. 
Yaşananlar hem seyircilerin hem de 
her iki takım oyuncularının ve 
yöneticilerinin büyük tepkisini çekti. 
Yaşanan trajik olaylar sonrası “ne 
zaman ders çıkartacağız?” sorusu 
sorulmaya devam etti. 

Ambulans 
kuma saplanarak 

battı...

Okul öğretmenleri Muhammet 
Albayrak ve Selçuk Çalık 

tarafından öğrencilere eşyaların 
kıymetini öğreterek tasarruf bilinci 
oluşturmak amacıyla 
gerçekleştirilen “Tasarruf Et 
Değerlendir” projesi kapsamında 
açılan sergi yoğun ilgi gördü.  
Serginin açılışı dolayısıyla tören 
düzenlendi. Törende resim 

yarışmasının ödül töreni yapıldı. 
Ardından, yarışmaya katılan 
resimler ile öğrenci ve proje 
koordinatörlerine ait koleksiyonların 
serginin açılışı yapıldı.  Açılış 
törenine Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Sosyal 
Hizmet Müdürü Yaşar Saral, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy 
ve daire amirleri katıldılar. 

VAKFIKEBİR DEREGÖZÜ 
OKULUNDA ÖRNEK SERGİ
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Yüce Allah,kendisine inanmamızı 

emrettikten sora anne ve babamıza karşı 

iyilikte bulunmamızı emretmektedir.Çünkü 

onlar bizim dünyaya gelmemize vesile 

olmuşlardır.İyiliğin ve kötülüğün ne 

olduğunu bize öğretmişler.Bizleri kötü 

şeylere karşı korumuşlar ve bizim olgun 

bir şekilde yetişmemizi sağlamışlardır.Bu 

bakımdan anne babaya iyilik etmemiz 

hususu Kur'an-ı Kerimde şöyle izah 

edilmiştir.

'Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet 

etmemenizi,anaya-babaya iyi 

davranmanızı kesin olarak emretti.Eğer 

onlardan biri,ya da her ikisi senin yanında 

ihtiyarlık çağına ulaşırsa,sakın onlara''öf!'' 

bile deme;onları azarlama;onlara tatlı ve 

güzel söz söyle'' (1)  

Görüldüğü gibi anne-baba hakkı yerine 

tam olarak getirilmesi çok zor olan bir 

görevdir.Peygamber efendimiz de '' Kişinin 

hürriyetini kaybetmiş babasını yeniden 

hürriyetine kavuşturarak yaptığı iyilik bile 

onun hakkını ödemeye tam olarak 

yetmeyeceğini bizlere haber vermiştir. 

Çünkü anne-baba hakkı  haklarının en 

büyüğüdür.

Anne ve babamıza yaptığımız iyilikler 

sözlü ve fiili bütün iyilikleri 

kapsar.Onların maddi ihtiyaçlarını 

karşılamamız yanında tatlı söz ve güler 

yüzle muamele ederek  gönüllerini 

almalıyız Çünkü Cenab-ı Hak ''Onları 

azarlamayın ve her ikisine de  güzel söz 

söyleyin''  buyurmuş,bizlerin onlara 

anneciğim-babacığım şeklinde gönüllerini 

alıcı hitaplarda bulunmamızı bizlerden 

istemiştir.

Anne-babamıza yapacağımız iyilikler  

onları hoşnut edeceği gibi aynı zamanda 

Rabbimizin rızasını kazanmak olacaktır. 

Peygamberimiz onların rızasını alarak 

dualarımızın kabul olacağını,maddi 

manevi bir çok sıkıntılarımızın 

hallolacağını bizlere bildirmiştir.

Anne-babamız için şöyle dua ederek 

''Rabbimiz!hesap görülecek günde beni, 

ana babamı ve inananları bağışla'' (2) 

şeklinde mağfiret talebinde bulunmamız 

onlara yapacağımız en iyi ilahi güzellikler 

arasında bulunmaktadır.

Ana-babamız bizi Allaha isyana teşvik 

etmedikçe onların meşru olan bütün 

emirlerine uymamız 

gerekmektedir.Peygamberimiz müşrik 

anneye sıla-ı rahimde bulunup,ona 

iltifatlarda bulunmayı emretmiştir. (3) 

Hayırlı evlat.ana-babasına sadece 

dünyada iken değil.onların vefatından 

sonrada onlara hayır dua eden,onların 

dost ve akrabaları ile münasebeti kesmeyip 

dostluğunu devam ettirendir.

Cennet ayaklarının altıda bulunan 

analarımıza yılda bir gün hürmet 

gösterip,kadın hakları günüdür diye 

hediye alıp gönüllerini almak,sadece o gün 

için hoş davranıp sonra unutmak İslam 

kültüründe yoktur.Bizim adet gelenek ve 

göreneklerimizde her gün kadınlara 

aittir.Her gün kadınlarımıza gereken saygı 

ve sevgiyi göstermeli, anne ve babamıza 

itaatte kusur etmemeliyiz. Cennet 

ayaklarının altıda bulunan analarımızı ve 

eşlerimizi yılda bir gün mü 

hatırlayacağız.? Anne-baba,eş ve 

kızlarımızı yılda bir kez hatırlamamızı 

bizden isteyenlere dur demeli, dünyaya 

gelmemize vesile olan anne-baba eş ve 

kızlarımıza her gün gereken değeri 

vermeliyiz.

Bize düşen Allah ve Resulünün, anne-baba 

ve ailemiz hakkında bizlere bildirdiği 

hükümlere gönülden uymaktır. Sizce de 

öyle değil mi?

1-(İsra S.A 23) - 2-(İbrahim S.A. 41) 

3-(Müslim Zekat 50)

ANNE-BABAYA SAYGI

BİR GÜNLÜK ASKER ODULAR

Vakfıkebir Gençlik Merke-
zinde eğitimlerine devam 

eden özel öğrenciler öğretmen-
lerinin katkıları ile İlçe Jandar-

ma Komutanlığı tarafından 
verilen askeri kıyafetleri giyerek 
farkındalık yaratmak adına bir 
günlük asker oldular. Vakfıkebir 
Gençlik Merkezinde düzenlenen 
sembolik törene Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Jandarma Komutanı 
Bekir Gündüz, İlçe Emniyet 
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa Turupcu, öğrencilerin 
velileri ve öğretmenleri katıldı. 
“ASKERLİK GELENEĞİMİZDE 
ÇOK ÖNEMLİ YER TUTAR”
Herkesin birer engelli adayı 
olduğunu ifade eden 
Kaymakam Mesut Yakuta; 
''İnsan severse her şeyi 

başarabilir. Bu arkadaşlarımız 
1 günde olsa asker olmak 
istediler. O güzel duyguyu 
yaşamak istediler. Bu 

yavrularımız özel insanlar, 
aileleri de özel aile olarak 
görüyorum. Erkek çocuklarımızı 
asker yakmak istedik. Asker 
mutluluktur, sevgidir. Askerlik 

geleneğimizde çok önemli yer 
tutar. Çocuklarımızı asker 
kıyafeti giydirerek vatan millet 
sevgisini anlatmak ve 
farkındalık oluşturmak onları 
adına asker yaptık. Bu özel 
çocuklarımıza ve ailelerine bu 
duyguyu yaşatmak istedik. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.'' şeklinde konuştu. 
Özel çocukların öğretmenleri ve 
aileleri; Çocukların biz de varız, 
bizde asker olmak istiyoruz 
dedikleri için bu etkinliği 
gerçekleştirdiklerini, bunun için 
kendilerine her türlü desteği 
sağlayan değerli büyüklerimize 
teşekkür ediyoruz dediler.''Her 
erkek çocuğunun hayali asker 
olmaktır. Bu özel çocuklarımız 
ve aileleri ne mezuniyet yaşa-
yacaklar, ne de asker olabile-
cekler. Biz bu güzel duyguyu 
yaşatmak için bu etkinliği ger-
çekleştirdik.'' dediler.

Vakfıkebir Gençlik Merkezinde eğitim gören ve farklı engeli olan özel öğrenciler...

İ
kinci oyun ise ilkokul 
öğrencilerine yönelik 
hazırlanıp oynandı. Vakfıkebir 

Gençlik Merkezi Çok Amaçlı 
Konferans Salonunda iki seans 
olarak oynanan oyunu 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğrencilerinden 
yaklaşık 300 öğrenci izledi. 
Vakfıkebir İlçesindeki okullarda 
eğitim gören öğrencilerin 
oynadığı tiyatro oyunu büyük 
beğeni aldı. Tiyatro oyununda 
Yunus Emre CİS, Elif ŞİRİN, 
Canan ÇALIŞ, Hilal Sare 
KÖROĞLU, Metin Görkem 
YAZICI, Sudenaz AYDIN, 
Ayşenaz ÇALIŞKAN, Kardelen 
KARDAL, Yunus KAMALİ, 
Aleyna ÖZ, oyuncu olarak rol 
aldılar. Yönetmenliğini Lale 
İSKENDEROĞLU'nun yaptığı 
oyun günümüz sorunla-rına ışık 
tutmuştur.  Etkinliğe dair 
açıklamalarda bulunan Halk 
Eğitimi Merkezi Müdür 
Yardımcısı Mustafa DALOĞLU; 

"Çocuğun akademik eğitimine 
devam ederken bir yandan da 
tiyatro eğitimi alması derslerinin 
önüne geçer mi diye bir yanılgı 
var. Koşullar nedeniyle maale-
sef ki, ebeveynler öncelikle 
çocuklarının iyi bir meslek 
sahibi olmasına odakla-nıyorlar. 
İyi para kazansın, sigortası 
olsun vs. Çocuk daha 
çocukluğunu yaşamadan bu 

sorumlulukla yükleniyor. 
O yeterince tatmin ederse daha 
başarılı oluyor bili-nenin aksine. 
Bizde ise bilinen yoldan gidildiği 
için kul eğitimi dışında her şey 
boş olarak algılanıyor. Çok 
yanlış! Çocuk ken-disini sosyal 
anlamda kendini geliştirmeli. 
Birçok çocuk ilerideki hayatında 
patlama yaşıyor. Sıkılıyor ve 
bunu kendi hayatından, 

çevresindekilerden çıkarıyor. Bu 
tür olumlu etkiler dikkate alına-
rak ailelerin çocuklarını sosyal 
faaliyetlerde desteklemelerini 
öneriyorum. Halk Eğitimi 
Merkezi olarak her tür etkinlikte 
her yaş gurubu insanımızla 
beraberiz. Merkez olarak 
yaptığımız faaliyetler hem 
eğitici hemde geliştirici yönden 
faydalı faaliyetlerdir." Dedi.

"ORMANDA ŞENLiK VAR"
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi yaz kurslarından "Uygulamalı Tiyatro Kursu" öğrencileri ilk 
gösterilerini Vakfıkebir Gençlik Merkezi salonunda ilçe ortaokullarına sahnelemişlerdi.

M
illi Eğitim Bakanlığının tavsiye ettiği "Deliler 
Fatih"in Fermanı" filmi Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi öğrencilerine gösterildi. 27 öğrenci 3 

öğretmen eşliğinde gidilen film Lara Sineması"nda 
seyredildi. Gezi Kulübü Rehber Öğretmenlerinden 
Hatice ULU :"Süper konu, süper film, süper oyunculuk! 
İzlediğim en iyi tarihi Türk aksiyon filmi" dedi. Gezi 
Kulübü Rehber Öğretmeni Şuayip EYÜBOĞLU :"Filmi 
izlemeden önce acaba demiştim ama film 
başlangıcından itibaren inanılmaz sürükleyici ve bir o 
kadar etkileyiciydi. Filmin çekildiği Aksaray ilinin bu 
kadar güzel olduğunu film sayesinde görmüş olduk. 
Gerçekten emek verilmiş kaliteli bir film. İzlemenizi 
şiddetle tavsiye ediyorum." dedi. Gezi Kulübü Rehber 
Öğretmeni Şevket GÜRDAL:"Beklediğim gibiydi. Bana 
göre mükemmeldi. Kıyafetler, saçlar efsaneydi. Özellikle 
Suskun"un o dövüş sahnesi yok mu kelimeler kifayetsiz. 
Bir daha gidip izleyeceğim film. Sektörde bu gibi güzel 
tarihi çalışmalar devam eder umarım."dedi.

DELiLER
‘FATiH’iN FERMANI
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 27 
öğrenci 3 Gezi Kolu Rehber Öğretmeni ile 
MEB tavsiyeli sinema filmi izlemeye gittiler.



Büyükliman
Postası İLAN - HABER4 14.12.2018

Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                                                                                                                                                                               Basın ILN912137

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi 156 Ada, 47 Parsel,  Beldekli Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Kısmen çayır( ot) yetiştirilmektedir. 
Fındık üretimi hakimdir. %15-20 meyillidir. Taşınmaz üzerinde 4 adet yapı bulunmaktadır. 1.YAPI: 
Kırma taştan yapılı 68m²'lik taban alanına sahip yarım bodrum ve zemin kattan ibaret olup bodrum kat 
25 m²'lik alana sahip ahır olarak kullanılmakta, zemin kat ise 68 m²'lik alanda mesken olarak 
kullanılmaktadır. Yapının dışı sıvasız, çatısı çinko ile örtülüdür. Bu yapının değeri 44.640TL olarak 
tespit edilmiştir. 2.YAPI: Mesken olarak tek katlı yığma taş olarak yapılmış yapının alanı 25m² olup dış 
cephesi sıvasız ve çinko ile örtülü çatısı bulunmaktadır. Bu yapının değeri 10.000TL olarak tespit 
edilmiştir. 3.YAPI: Yaklaşık 15m²'lik taban alanına sahip tahta ile çevrili çatısı çinko ile örtülü depolama 
amaçlı kullanılan ahşap barakadır. Bu yapının değeri 1377TL olarak tespit edilmiştir. 4.YAPI: Beton 
direklerin üzerine kurulu 15m²'lik alana sahip ahşaptan yapılı çatısı bulunan serender olarak 
adlandırılan depolama amaçlı kullanılan yapıdır. Bu yapının değeri de 2.500TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi   : Dağlıca Mah. Beldekli Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 2433,70m²
Kıymeti   : 90.155,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe,Dağlıca Mahallesi, 163 Ada, 65 Parsel,  İzmiş 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda bahçe olarak kayıtlıdır.  Parsel tarla tarımı ve özellikle mısır 
üretimi için kullanılmaktadır. %20 meyillidir.
Adresi   : Dağlıca Mah. İzmiş Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 807,31 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti   : 13.078,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi 159 Ada, 2 Parsel, Beldekli 
Mevkii, Fındık Bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Kısmen çayır( ot) 
yetiştiriciliği hakimdir. Hakim ürün fındıktır. %15-20 meyillidir.
Adresi   : Dağlıca Mah. Beldekli Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 225,34 m2  
Kıymeti   : 3.605,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi, 157 Ada, 20 Parsel,  Beldekli 
Mevkii, fındık Bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Kısmen çayır ( ot) 
yetiştirilir. %15-20 meyillidir. Fındık üretimi hakimdir.
Adresi   : Dağlıca Mah. Beldekli Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 6.504,53 m2  
Kıymeti   : 104.072,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:26 - 14:31 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:26 - 14:31 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi, 156 Ada, 38 Parsel, Beldekli 
Mevkii, fındık bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Kısmen çayır( ot) 
yetiştirilmektedir. Fındık üretimi hakimdir. %15-20 meyillidir.
Adresi : Dağlıca Mah. Beldekli Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.613,94 m2  
Kıymeti   : 20.981,00 TL
KDV Oranı  : %18

1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:33 - 14:38 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:33 - 14:38 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi, 156 Ada, 13 Parsel,  Beldekli 
Mevkii, fındık bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Kısmen çayır( ot) 
yetiştirilmektedir. Fındık üretimi hakimdir. %15-20 meyillidir.
Adresi  : Dağlıca Mah. Beldekli Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 802,54 m2  
Kıymeti   : 10.433,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi, 156 Ada, 15 Parsel,  Beldekli 
Mevkii, fındık bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Kısmen çayır( ot) 
yetiştirilmektedir. Fındık üretimi hakimdir. %15-20 meyillidir.
Adresi   : Dağlıca Mah. Beldekli Mevkii  Sürmene / TRABZON
Yüzölçümü  : 2.691,41 m2  
Kıymeti   : 34.988,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:47 - 14:52 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:47 - 14:52 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Dağlıca Mahallesi, 163 Ada, 85 Parsel,  İzmiş 
Mevkii, Ahşap ev ve bahçe  Satışa konu taşınmaz tapuda ahşap ev ve bahçe olarak kayıtlıdır.  Parsel  
tarla tarımı ve özellikle mısır üretimi için kullanılmaktadır. %20 meyillidir. Parsel üzerinde tek kattan 
ibaret 32 m²'lik alana sahip taş duvarla yapılı yığma yapı bulunmaktadır. Mesken olarak yapılmış 
yapının çatısı çinko ile örtülü olup yapılışı gereği dış sıvası yoktur.
Adresi   : Dağlıca Mah. İzmiş Mevkii Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü  : 39,97 m2  
Kıymeti   : 16.008,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 19/03/2019 günü 14:54 - 14:59 arası
2. Satış Günü  : 15/04/2019 günü 14:54 - 14:59 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı Önü 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. 
 7-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere İİK 127 maddesi gereğince elektronik ortamdaki ilanın 
tebliğ yerine kaim olmasına, 
 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

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

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  2018/11 SATIŞ

VAKFIKEBiR'LiLER 
TRABZON'DA BULUŞTU

Vakfıkebir ilçesinden çıkıp çeşitli 
vesilelerle yıllardır Trabzon da 

ikamet ederek orada yaşamak 
zorunda kalan Vakfıkebirli 
hemşerilerimiz özlemle bekledikleri 
toplantıyı gerçekleştirdiler. Trabzon 
ilinde ikamet eden Vakfıkebirliler 7 
Aralık 2018 Cuma günü tanışma, 
kaynaşma ve sohbet amaçlı bir 
toplantı gerçekleştirdiler. İş dolayısı 
ile veya başka nedenlerle birbirlerini 

göremeyen hemşerilerimiz bir araya 
gelme fırsatı yakaladı. Vakfıkebirli 
70 kişinin katıldığı toplantıda çeşitli 
kurumlardan emekli değerli aile 
büyükleri, işadamları, sağlıktan 
eğitime hemen hemen her kurum ve 
özel sektörde çalışan Vakfıkebirli-
lerin birbirleri ile özlem gidermeleri-
ne toplantı vesile oldu. Bu birlikteli-
ğin ve toplantıların devamı için 
fikirlerini ortaya koydular. 

akfıkebir Gülbahar Hatun VAnadolu Lisesi Velileri, önce 
öğrencilerinin sınıf öğretmenle-
rinden öğrencilerin karnelerini 
aldı. Branş branş görüşmelere 
geçildi. En çok Matematik, Fizik, 
Kimya, Biyoloji branşlarında 
görüşme yapıldı. Okul Müdürü 
Kadri Alay "Okulumuz bir eğitim 
öğretim yılında 4 karne verir. 
Dönemlerin birinci karneleri 
öğrencilerimizin başarılarının 
görüşülmesi ile ilgilidir. Bugün de 
bunu yaptık. Bilhassa çok yük-
sek puanlarla mezun olan 9.sınıf 
öğrencilerimizin notlarındaki 
düşüş velilerimizde kaygıya 

neden oldu. Velilerimizden gelen 
önerileri ve bizim eksiklerimizi 
not aldık. Bunları değerlendiriyo-
ruz. Her şey öğrencilerimizin 
yetişmesi için. Onları iyi insan iyi 
vatandaş olarak yetiştirmeye 
gayret ediyoruz. Velilerimizin 
katılımı bizleri ziyadesiyle mem-
nun etti. 240 velimizle buluştuk 
20 veli bizimle daha önce 
görüştü. Velilerimizin bazıları da 
hafta içi geleceğini ifade etti. 
Gelmeyenlere de telefonla bilgi 
vereceğiz. Onlara da ulaşacağız. 
Öğrenci -Okul-Öğretmen-Veli 
aynı dili konuşmalı ki eğitim 
tamamlansın." dedi.

GÜLBAHARHATUN'DA
iLK KARNE VELiLERE

240 velinin katıldığı görüşmelerde 
öğrencilerin akademik başarıları
devamsızlıkları ve davranışları 

değerlendirildi.



Büyükliman
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akfıkebir Eğitim BİR-SEN Ekim ayında Vyapılan olağan genel kurul sonrası 
yeniden seçilen Vakfıkebir Eğitim Bir-Sen İlçe 
temsilcisi Şuayip Eyüboğlu ve yeni yönetim 
kurulu ekibi, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler. 
Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Şuayip 
Eyüboğlu, Vakfıkebir'de eğitim kalitesini 
arttırmak için planladıkları çalışmaları aktardı. 
Ziyaret son derece sıcak bir sohbet ortamında 
gerçekleşti. Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise gerçekleşen ziyaretten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ziyaretten dolayı ilçe yönetimine teşekkür 

ederek, yeni yönetim kurulu üyelerine bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

GEÇMiŞ OLSUN
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN914114

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/64 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 122 Ada, 12 Parsel, DEREGÖZÜ Mahallesi 
Merkez Cami Mevkii, Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçlu hussesi olan 3/28 payı satılacaktır. 
Tapuda bir katlı kargir ev, tarla ve çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Parsel üzerinde hakim ürün olarak tarla 
ve çay üretimi yapılmaktadır. Üzerinde 1 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapı 120m² taban alanına sahip, 
zemin kat+1 kattan oluşmaktadır. Binanın çatısı yapılmamıştır. Diğer tüm imalatları tamamlanmış 
durumdadır. Cephesi sıvalı ve boyalıdır. Pencereleri PVC' penceredir. Halen mesken olarak 
kullanılmaktadır. Bu yapının değeri 124.920TL olarak tespit edilmiştir. Parselin toplam değeri 
284.625,84TL'dir. Borçlu hissesi 29.444,05TL olup bu hisse satılacaktır.
Adresi   : Deregözü Mah. Merkez Cami Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 4.631,84 m2  
Kıymeti   : 29.444,05 TL( borçlu hisse miktarıdır 3/28)
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 20/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 18/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Müdürlüğü Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 127 Ada, 7 Parsel, DEREGÖZÜ Mahallesi, Kıran 
Mevkii, Çay bahçesi Satışa konu taşınmaz tapuda çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Hakim ürün çaydır. 
%20-25 meyillidir. Vakfıkebir ilçe merkezine yakın olmamakla birlikte konut yapımına uygundur.
Adresi   : Deregözü Mah. Kıran Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 3.042,61 m2  
Kıymeti   : 94.320,91 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 20/02/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 18/03/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Müdürlüğü Vafkıkebir 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-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu satış ilanı elektronik ortamda yayınlanmış 
olduğundan tebliğ yerine kaim olmasına, 
 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/64 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

ÖĞRETMENLER ARASI 
"DART TURNUVASI" SONA ERDi

Osman KOYUNCU

Geliþmiþ ülkelerde siyaset, demokratik 

hukuk kurallarý içinde, barýþ, sevgi, insan 

haklarý ve hürriyetlere saygý, medyada 

karþýlýklý konuþmalar þeklinde geçerken, 

bizde ise toplumu kutuplaþtýrma, kavga 

yaptýrarak puan almak ve hakaretlerle 

geçiyor. Onlar terörden yana, onlar þer 

güçler ve terörü desteliyorlar gibi.  HADEP 

bazý illerden %90a yakýn oy aldý, bu kadar 

büyük kitle aþaðýlanýp incitilir mi.  Bu 

parti, T.C. kanunlarýna göre kurulmadýysa 

kapatýlsýn, hukukçularýn iþi ne. Eðer T.C. 

kanunlarýna göre kurulmuþsa ve yüksek 

seçim kurulu bunu onamýþsa sevmesek bile 

saygýlý olalým. Birbirimizi sevmeye, 

anlamaya, saygý duymaya huzura ve 

barýþa çok mu çok ihtiyacýmýz var.  Eskiden 

çocuklarý uyutmak için öcü geliyor, 

uyumazsan alacak seni denirdi. Sanki bu 

parti, millete öcü olarak gösterip oy almak 

için kurduruldu.  Bana oy vermezsen þer 

ittifaký gelecek denmek isteniyor. Yedi 

düvele karþý savaþtýk, bu þer ittifakýný da 

yeneceðiz mantýðý bu ülkenin altýna 

dinamit koymak gibidir. Geçenlerde 

Kýrýkkale üniversitesi hukuk fakültesi 

dekaný Sayýn Prof. Dr. Ahmet Bilgin'in 

verdiði bir röportajý okudum.  Hatýrasýnda, 

ben Refah Partisinden Diyarbakýr belediye 

baþkaný idim. Sayýn Demirel de 

Cumhurbaþkaný idi.  Ben yazdýðým 

makalelerde hep Demirel'i tenkit 

ediyordum. Demirel Cumhurbaþkanlýðý 

döneminde Köþkte yaptýðý kýsýtlamalardan 

biriken paralarý Diyarbakýr belediyesine 

gönderiyordu. Bir sonraki seçimi 

kaybedince beni ilk arayan Demirel oldu.  

Bana, Ankara'ya gelirsen Köþke uðrada 

seninle görüþelim dedi. Ben Demirel'i 

sevmezdim, onun için Köþke uðramadým. 

Birkaç gün sonra Demirel yine beni aradý. 

Bana, sen kardeþliðin çok önemli olduðu 

bir yerde görev yaptýn, iyi tecrübelerin var, 

ya seni yanýmda tanýþman alayým veya bir 

genel müdürlük veya dýþ görev verelim ki 

devlet senin tecrübelerinden faydalansýn 

dedi.  Ben de teþekkür ettim ve akademik 

hayatýma devam etmek istiyorum dedim. 

Sonra birkaç gün sonra birisi aradý, kimsin 

diye sorunca ben Kemal Gürbüz dedi. 

Bende hangi Kemal dedim. O da, YÖK 

baþkaný kemal Gürbüz dedi. Buyurun 

deyince, ziyaretine gelip çayýný içmek 

istiyorum dedi. Ben de gerekli ise ben 

geleyim dedim. O da olur dedi ve 

ziyaretine gittim. Beni kapýda karþýladý ve 

odasýna geçtik orada YÖK yardýmcýlarý da 

vardý.  Bana, Kemal Bey, partini hiç 

sevmen fakat Sayýn Demirel aradý ve 

Ahmet beyin tecrübelerinden faydalanmak 

için ona bir yer ayarlayýn dedi, bana nereyi 

istersin diye sordu. Uygun yerde kadro 

olura yardýmcý olurum dedi.  Bende 

Kýrýkkale üniversitesi olursa iyi olur dedim 

diyor ve ekliyor, bir ömür boyu tenkit 

ettiðim bir devlet adamý partimden önce 

bana sahip çýktý, devlet adýna senin 

liyakatinden faydalanmak istiyoruz dedi. 

Þimdi düþünüyorum, acaba Nobel ödüllü 

bir bilim adamý, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý 

tenkit etse, Türkiye'de çalýþacak bir yer 

bulabilirimi? Devlet adamlýðý, bir baba 

þefkatinde iyi veya kötü bütün evlatlarýný 

kucaklamak ve ýslahlarýna çalýþmakla 

deðer kazanýr.  Ýyi insana kötüsün çok 

kötüsün demekle kötüleþmesi, kötü insana 

da iyisin çok iyisin demekle iyileþmesi çok 

vuku bulmuþ olaylardandýr. Almanya 15 

bin dolayýnda geri kalmýþ ülkelerden 

dinine, ýrkýna, düþüncesine bakmadan 

liyakatli elemanlar alacaktýr. Devlet 

iþlerinde asýl olan liyakattir. 

  SİYASETTE KUTUPLAŞMA

Vakfıkebir Yalıköy Beldesi'nin son 
Belediye Başkanı, AK Parti Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ali 
Bayram Tanrıverdi geçirdiği 
rahatsızlık nedeniyle Trabzon Ahi 
Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerra-
hisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'-

nde anjiyo oldu. Tıkalı olan damarına 
stent takılan Ali Bayram Tanrıverdi'nin 
yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve 
sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Ali Bayram Tanrıverdi'ye 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
Yüce Allah'tan şifalar diliyoruz. 

EĞİTİM-BİR SEN'DEN BAŞKANA ZİYARET
Vakfıkebir Eğitim Bir-Sen ilçe yönetim kurulundan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya nezaket ziyareti.

►İlçede görev yapan 27 Öğretmenin katılımı 
ile yapılan turnuva çok çekişmeli geçti. İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta turnuvayı ziyaret 
ederek öğretmenlere moral vererek başarı 
diledi. 3 saat süren müsabakalar 
sonucunda dereceye giren okul 
takımlarının ödüllerini İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü Yunus 
Ali Civil verdi.
1. Vakfıkebir Anadolu İmam -
Hatip Lisesi
Adem Usta, Barış İçöz, 
Mehmet Karagöz
2. Atatürk Ortaokulu (1.Takım)
Volkan Emirzeoğlu, Havva Tırış, 
Kübra Odabaş Koltuk
3. Hikmet Kaan İmam-Hatip 
Ortaokulu

Neslihan Ülkü İnce, Mesut Kıran, Mustafa Uzlı
4. Atatürk Ortaokulu (2.Takım)
Kıymet Şener, Yıldırım Limandal, 
Zeynep Çakar

CHP BEŞİKDÜZÜ'NÜN ADAYI RAMİS UZUN 
Cumhuriyet Halk Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayını açıkladı. CHP 
Beşikdüzü'nde eski Belediye Başkanı Ramis Uzun ile seçime girecek. 

Beşikdüzü'nde CHP'den 
Belediye Başkan Adaylığı için 

Ramis Uzun'un yanı sıra, Cemil 
Bozbaş, Cahit Erdem ve Mehmet 
Yıldızlar yarışmışlardı. Dün 

açıklanan karar ile bir dönem 
önce Beşikdüzü'nde Belediye 
Başkanlığı yapan Ramis Uzun 
yeniden CHP'nin Beşikdüzü 
Belediye Başkan aday gösterildi. 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
öğretmenler arası “dart Turnuvası” yapıldı.
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Lise tercihleri için şimdiden 
okul ziyaretleri kapsamında 

Vakfıkebir İlçesi Deregözü 
Ortaokulu 8.sınıf öğrencileri 
Okulun Müdür Yardımcısı 
Selçuk Çalık eşliğinde 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 

Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler. 
Ziyaret sırasında öğrencilere 
rehberlik V.G.H.A. Lisesi Okul 
Müdürü Kadri Alay tarafından 
yapıldı. Okulun tarihçesini, 
vizyonu ve misyonunu anlatan 
Okul Müdürü Kadri Alay okulun 

bütün birimlerini 
öğrencilere gezdirerek 
tanıttı. Okul Müdürü Kadri 
Alay öğrencilere yaptığı 
konuşmada; "Okulumuz 
güçlü bir donanıma 
anlayışlı ve donanımlı bir 
öğretim kadrosuna 
sahiptir. Eğitilemeyecek 
insan yoktur bakışıyla 
öğrencilerimizin beynine 
giden yolun onların 
kalplerinden geçtiğinin 
farkındayız. Okulların, 
öğretmenlerin  sizin 

yetişmesinde payları büyüktür. 
Ancak her şeye rağmen 
okuyacak olan sizlersiniz. Bu 
nedenle okul seçmek yerine 
hedef seçmek bence birinci 
planda olmalıdır." dedi.

GÜLBAHAR HATUN ANADOLU LİSESİNE ZİYARETVAKFIKEBİR'DE KADIN DOĞUM
UZMANI GÖREVE BAŞLADI

Uzun süredir boş bulunan 
Vakfıkebir Devlet 

Hastanesi Kadın Doğum 
Polikliniğine atanan Uzman Dr. 
Duygu Doğdu Topaloğlu'nun 
hastanedeki görevine 
başlamasıyla birlikte binlerle 
ifade edilebilecek sayıda olan 
hasta ve yakınlarının yüzlerini 
güldürdü. Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'ndeki görevine 
başlayan Uzman Dr. Duygu 
Doğdu Topaloğlu, 1987 yılında 
Hatay İli Dörtyol İlçesi'nde 

doğdu. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) Tıp 

Fakültesi'nden mezun olan 
Duygu Doğdu Topaloğlu, 2011- 
2012 yılları arasında Maçka 
Devlet Hastanesi, 2012- 2014 
yılları arasında ise Fatih Devlet 
Hastanesi'nde görev yaptı. 
Ankara Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde 2014- 
2018 yılları arasında uzmanlık 
eğitimini tamamlayan Duygu 
Doğdu Topaloğlu atandığı 
Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'ndeki görevine 
başladı.

akfıkebir İlçesinin eski Vesnaflarından İlçenin eski Demirci 
Ustalarından Yusuf Ziya Alan 85 
yaşında yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği 
rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti. 
Merhum Yusuf Ziya Alan'ın cenaze 
namazı 07 Aralık 2018 Cuma günü 
cuma namazına müteakiben Vakfıkebir 
Merkez Eski Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Güneyköy 
Mahallesindeki aile kabristanlığına 
defnedildi. Evli ve 7 çocuk babası olan 
merhum Yusuf Ziya Alan'a Allah'tan 
rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde uzun zamandan beri boş olan Kadın Doğum 
Uzmanı Kadrosuna bir atama gerçekleştirildi ve Doktor görevine başladı.

YUSUF ZiYA ALAN VEFAT ETTi
Vakfıkebir İlçesi Güneyköy Mahallesinden ilçenin eski 
esnaflarından demirci ustası Yusuf Ziya Alan (85), yaşlılığa 
bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti. 

ZAYİ İLANI
Vakfıkebir Vergi Dairesine 57352493042 T.C. Numaralı ile kayıtlı basit usul mükellefiyim. 
Esnaf odasından almış olduğum  905512 - 905550 sıra numaralı 1 cilt Faturamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Metin GÜMÜŞ Çarşı Mah.  VAKFIKEBİR

Ü
lkü Ocakları Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı, "Damalarında 

ki asil kanı kirletme" sloganı ile 
Şadırvan  Mevkiinde  
toplanarak uyuşturucu 
kullanımına karşı stant açıp 
bildiri dağıttılar. Lise, Üniversite 
ve Ortaokul öğrencilerinden 
oluşan gurup uyuşturucu 
madde kullanımını protesto 
ederek kullanıma karşı dikkat 
çekmek için ilçenin çeşitli 
bölgelerinde bildiri dağıttılar.
"HERKESİN POLİSİ KENDİ 
VİCDANIDIR"
Ülkü Ocakları Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Erkan, 
gençliği avuçları içerisine 
alarak mahkum etmek isteyen 
uyuşturucuya karşı top yekun 
mücadele edilmesi gerektiğini 
söyledi. Erkan sözlerine şöyle 
devam etti. Gençlerin sadece 
polisiye tedbirlerle uyuşturu-
cudan uzak tutulamayacağını 
dile getiren Başkan Mehmet 
Erkan;  "Herkesin polisi kendi 

vicdanıdır deyiminden yola 
çıkarak, yüksek ahlak, şahsiyet 
ve ruh sahibi nesiller olarak 
yetişmek için tüm imkanlarını 
seferber eden ülkücü gençlik 
'Uyuşturucuya hayır' diyerek 
Vakfıkebir'de yaygınlaşan 
zararlı alışkanlıkların hedefi 
olan gençliği ve velilerimizi 
uyarıyoruz. Geleceğin teminatı 
olan milli ve manevi değerlere 
sahip vatan, millet ve bayrak 
sevgisi ile dolu tarihinden gurur 
duyan fakat gözlerini istikbale 
dikmiş, yüksek ahlak, şahsiyet 

ve ruh sahibi nesiller olarak 
yetişmek için tüm imkanlarını 
seferber eden ülkücü gençlik 
'Uyuşturucuya hayır' diyor" de-
di. Ülkemizin geleceği açısın-
dan büyük önem taşıyan genç-
liğin karşı karşıya kaldığı tehli-
keler bakımından Vakfıkebir 
ülkü ocakları olarak öğrenci 
velileri ve gençleri stant ve 
bildiri çalışmalarımız olmuştur. 
GELECEĞİMİZ İÇİN ÜZERİ-
MİZE DÜŞEN GÖREVLERİ 
YERİNE GETİRMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ.
Uyuşturucu gibi alışkanlık ve 
bağımlılık yapan maddelerin 
Türkiye genelindeki oranları, 
nasıl ve hangi yöntemlerle 
yaygınlaşmaya ve yaygınlaş-
tırılmaya çalıştırıldığının çok iyi 

analiz edilmesi gerekmektedir. 
Göz bebeğimiz olan gençlerin, 
fikri, ruhi ve maddi tehlikeler-
den uzak tutulması gerektiği, 
ülke geleceğinin sağlıklı iyi 
yetişmiş gençlerle inşa edile-
ceği unutulmaması gereken 
gerçektir. Biz bu yolda üstlen-
diğimiz misyonun manevi 
öneminin farkındayız ve buna 
göre hareket edeceğiz." Dedi. 
Vakfıkebir Ülkü Ocakları Yöne-
ticileri yapılan açıklamanın 
ardından bastırdıkları bildirileri 
ilçe genelinde dağıtarak sosyal 
sorumluluklarını yerine 
getirdiler.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN
“UYUŞTURUCUYA HAYIR” ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir ilçesinde Ülkü Ocakları yöneticileri, uyuşturucu ile mücadeleye destek 
vermek amacıyla Çarşı Mahallesi Şadırvan Mevkiinde stant açıp, bildiri dağıttılar.

2019-2020 eğitim öğretim yılında okul tercihi yapacak öğrenciler 
şimdiden okulları ziyaret ederek bilgi ediniyorlar.

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.
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KANSERDE ERKEN TEŞHİS'İN ÖNEMİ ANLATILDI

rabzon biz bize sahne Tsanatları ve İzmir kanserle 
mücadeleyi destekleme derneği 
işbirliği ile ortak yürütülen; 
kanserde erken teşhisin 
önemini vurgulayan tiyatronun 

yazarlığını Songül Konak 
Değermencioğlu ile Ahmet 
Faruk Taş yaptı. Tiyatro oyunu 
Vakfıkebir Fen Lisesi Konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Oyun 
öncesi Vakfıkebir Halk Sağlığı 

doktoru Hadi Sefa Yılmaz 
tarafından kanser hakkında 
sunum yaparak izleyicileri 
KETEM merkezleri konusunda 
bilgilendirdi. Tiyatro gösterimi 
izleyiciler tarafından beğeni ile 

izlendi ve hem düşündürdü hem 
güldürdü.  Tiyatro oyuncuları, 
Katkılarından dolayı ilçe kayma-
kamına, belediye başkanına ve 
Vakfıkebir'in ileri gelen 
esnaflarına teşekkür ettiler. 

Tiyatro Oyununun Genel sanat 
yönetmenliğini: Ersoy Temelli 
yaparken, Sosyal sorumluluk 
projesi olarak önümüzdeki ayda 
Türkiye turnesi için hazırlık 
yaptıklarını belirtti. Tiyatro 

Oyuncuları: Ahmet Burak 
HAYDARI, Makbule TUNCER, 
Songül KONAK 
DEĞERMENCIOGLU, Ersoy 
TEMELLİ, Yasemin DİBİÇ, 
Önder KOÇ, Şimal BAYRAM

iyarette sağlık konuları Zgörüşüldü. Eskiye nazaran 
sağlıkta hiç kıyaslanmayacak 
kadar yol alındığını ifade eden 
ASKON Şube Başkanı İbrahim 
Beşir, "Sağlık sisteminin taşları 
artık yerine oturmuştur. Sağlık 
personeli özverili çalışmasının 
yanında sağlıklı bir neslinde 
yetişmesi hususunda gerekli 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
konuda emeği geçen tüm sağlık 
çalışanlarına teşekkür ederiz. Bu 
meyanda İlimize İl Sağlık 
Müdürü olarak atanan Sayın 
Hakan Usta'nın da bu konuda 
birçok katkıda bulunacağına 
eminim. Kendisine başarılar 
diliyorum dedi." Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti beyan 

eden Sağlık Müdürü Hakan 
Usta'da yeni yapılacak olan 
“Şehir Hastanesi” ile ilgili 
gelişmeleri anlattı. Yeni 
yapılacak olan Şehir Hastanesi 
yer tespiti tam yerindedir. 
"Ulaşımda bir sıkıntı olacağını 
zannetmiyorum. Maç saatleri 
Hastanenin ölü çalışma 
saatlerine denk gelmektedir. 

Şehir Hastanesi sağlık 
çalışanları ve hastalar için de 
büyük kolaylıklar getirecektir. 
Örneğin Kalp Damar 
Hastanesinde yatan bir kalp 
hastasının ciğerinde veya 
böbreğinde bir rahatsızlık olsa 
başka Hastaneye getirmek icap 
eder. İşte Şehir hastanesi bu 
durumu ortadan kaldırıyor." Dedi.

Trabzon biz bize sahne sanatları ve İzmir kanserle mücadeleyi destekleme derneği işbirliği ile ortak 
yürütülen; kanserde erken teşhisin önemini vurgulayan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

ASKON'DAN USTA'YA HAYIRLI OLSUN ZiYARET
ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Trabzon Şube Başkanlığı Şube 
Başkanı İbrahim Beşir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Aydemir,  Cemal Yıldız'la 
birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Hakan Usta'yı Makamında ziyaret ettiler.

“VAKFIKEBiR GENÇLiK MERKEZi HER YERDE”
Vakfıkebir Gençlik Merkezinde görev yapan Gençlik liderleri ve gönüllüleri, 'Merkezim 
Her Yerde´ projesi kapsamında Deregözü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ettiler.

akfıkebir Gençlik Merkezi, VGençlik ve Spor Bakanlı-
ğı'nın başlatmış olduğu "Merke-
zim Her Yerde" projesi ile adeta 
gidilmedik çocuk, çalınmadık 
gönül bırakmıyor. Gençlik Lider-

leri ve gönüllü gençler, gelece-
ğin doktorlarıyla, hukukçularıy-
la, öğretmenleri ile buluşturdu. 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi Mü-
dürü Mustafa Turupcu; Gençlik 
liderleri ve gönüllü gençler 

yaptıkları hamle ile adeta gönül-
lerde taht kuruyorlar."Bu iş gö-
nül işi Amaçlarının çocuk yürek-
lere dokunarak değerler eğitimi 
ile çocukların kişisel gelişimle-
rine katkıda bulunup, yaşam 

mücadelelerinde karınca kara-
rınca rehberlik edebilmek oldu-
ğunu belirterten Müdür Turupcu, 
emeği geçen Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi Gençlik Liderlerine ve 
gönüllülerine teşekkür ediyorum 

dedi." Ziyarette öğrencilerle Yüz 
boyama etkinli yapıldı. Eğitsel 
oyunlar oynandı. Çocukların 
mutluluğu görülmeye değerdi 
açıklamasında bulunun Gençlik 
Liderleri, Çocuklarla keyifli 

dakikalar geçirdik dediler ve 
sadece gençlik merkezimizde 
değil köy mahallelerindeki 
okullarımızla ve çevre ilçeleri-
mizde de etkinliklerimize devam 
edeceğiz dediler.

SAHİL PARKI VE YALIKÖY İHALESİ İPTAL EDİLDİ
akfıkebir Belediye Başkanı 

VMuhammet Balta'nın tüm detayları 
ile yakından ilgilendiği proje ilçenin 

sosyal yaşamını büyük katkılar yapacaktı. 
Proje kapsamında mevcut sahil parkı 
yeniden yapılacak. 15 dönümlük park 
içerisinde ağaç ev, iki katkı resturant, 
çocuk oyun alanları, oturma alanları, 
gazebolar, yeşil alanlar,  havuz ve mekanik 
sulama sistemleri bulunacaktı. Yalıköy 
Belediye binası önündeki 1,5 dönümlük 
alanda yapılacak olan çevre 
düzenlemesinin içerisinde oturma alanları 
ve taksi ve dolmuş durağı yer alacaktı. 
Park ihalesinin yeterli rekabet ortamının 
oluşmamasından dolayı iptal edildiği 
açıklandı. İptal edilen Sahil Parkı ve 
Yalıköy eski belediye binası önü yapımı 
ihalesinin önümüzdeki günlerde yeniden 
ihaleye çıkarılması planlanmaktadır.                

Vakfıkebir Belediyesi tarafından Vakfıkebir Sahil Parkı ve Yalıköy eski Belediye binası önü yapımı için yapılan ihale iptal 
edildi. Projelerin ihalesi 30 Kasım 2018 Cuma günü yapılmış ve en geç 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmıştı.

Yalıköy eski belediye binası önü Vakfıkebir Sahil Parkı



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...

GÜLBAHARHATUN'DA İLK KARNE VELİLERE

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

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

VAKFIKEBİR DEREGÖZÜ OKULUNDA ÖRNEK SERGİ
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ve 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın ortaklığında yürütülen 
Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışması kapsamında Vakfıkebir 
Deregözü Ortaokulu Resim ve Kişisel Koleksiyon Sergisi açıldı. 

> Abdulkadir AYNACİ 2'de

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim 
öğretim yılında birinci yazılı /uygulama sınavlarının 
değerlendirilmesini, 08.12.2018 Cumartesi günü saat 10.00"da 
yaptı. 240 velinin katıldığı görüşmelerde öğrencilerin akademik 
başarıları /devamsızlıkları ve davranışları değerlendirildi.

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de


