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TOKULLAR

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

Muhammet BALTA Bahar AYVAZOĞLUAdnan GÜNNAR Salih CORA Ahmet KAYA

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşadı. Millet, 16 yıldır süren istikrara 
'Devam' dedi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti.

VAKFIKEBÝR 
Vakfýkebir seçmen sayýsý: 20,857
Kullanýlan oy:18406
Geçerli oy: 17852
Geçersiz oy: 554

RECEP TAYYÝP ERDOÐAN : 12371
MUHARREM ÝNCE            :  3572
MERAL AKÞENER             :   1524
TEMEL KARAMOLLAOÐLU:    310

ÇARÞIBAÞI
Seçmen sayýsý: 11,785
Kullanýlan oy:10549
Geçerli oy: 10152
Geçersiz oy: 397

RECEP TAYYÝP ERDOÐAN : 7244
MUHARREM ÝNCE            : 1683
MERAL AKÞENER              : 1072
TEMEL KARAMOLLAOÐLU :   99

BEÞÝKDÜZÜ
Seçmen sayýsý: 16871
Kullanýlan oy:14916
Geçerli oy: 14454
Geçersiz oy: 462

RECEP TAYYÝP ERDOÐAN : 6606
MUHARREM ÝNCE            : 5480
MERAL AKÞENER              : 2173
TEMEL KARAMOLLAOÐLU :  119

ÞALPAZARI
Seçmen sayýsý: 9231
Kullanýlan oy:8264
Geçerli oy: 7956
Geçersiz oy: 308

RECEP TAYYÝP ERDOÐAN : 5760
MUHARREM ÝNCE            : 1314
MERAL AKÞENER              :   708
TEMEL KARAMOLLAOÐLU:   140

TONYA
Seçmen sayýsý: 11848
Kullanýlan oy: 10503
Geçerli oy: 9985
Geçersiz oy: 518

RECEP TAYYÝP ERDOÐAN : 6014
MUHARREM ÝNCE            : 3133
MERAL AKÞENER              :   565
TEMEL KARAMOLLAOÐLU:   163

B Ü Y Ü K L Ý M A N  B Ö L G E S Ý  C U M H U R B A Þ K A N L I Ð I  S O N U Ç L A R I

CUMHURUN ZAFERi

YENİ DÖNEMDE TRABZON MİLLETVEKİLLERİMİZ

Hüseyin ÖRS

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları belli oldu. Kesin sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44
milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Bu sonuçlara göre, TRABZON ilinden yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri belli oldu.
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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 : 29.06.2018
Sayı : 748

Büyükliman
Postası HABER2 29.06.2018

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

BÜYÜKLİMAN BÖLGESİ MİLLETVEKİLLİĞİ SONUÇLARI

"YENİ BAŞKAN VE 
YENİ SİSTEM"

Herkesi kucaklamaya 
devam edeceğiz.
24 Haziran seçimleri sonrası AK 
Parti Trabzon Milletvekili seçilen 
Muhammet Balta, Adnan Günnar, 
Bahar Ayvazoğlu Salih Cora ile 
5. sıra milletvekili adayı Vehbi Koç, 
6. sıra adayı Selçuk Çebi ile birlikte 
Şalpazarı, Beşikdüzü, Vakfıkebir, 
Tonya, Çarşıbaşı, Düzköy, Akçaabat 
ve Ortahisar ilçelerine teşekkür 
ziyaretinde bulundular. AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta Vakfıkebir'de Yeni Cami 
önünde yaptığı konuşmada; “Bizler, 
gece gündüz demeden bütün 
milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 
sizlere hizmete devam edeceğiz.  
Çok çalışacağız, Türkiye'mizi 2023'e 
2053'e, 2071'e inşallah hep birlikte 
hazırlayacağız. Bizler sizlere tekrar 
sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah 
hepinizden razı olsun. Bütün kar-
deşlerimize, bütün hemşerilerimize 

şükranlarımızı sunuyoruz” diye 
konuştu. Milletvekili Salih Cora ise, 
“Türkiye'nin ilk başkanı olarak 
seçtiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'a, 
ayrıca her bir Milletvekili arkadaşı-
mıza göstermiş olduğunuz tevec-
cühten dolayı ayrı ayrı hepinize 
teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da 
daha çok çalışmaya devam 
edeceğiz. Vermiş olduğumuzun her 
sözün arkasındayız. Tonya'mızı, 
Trabzon'umuzu, ülkemizi daha çok 

geliştirecek yatırımları, dev hiz-
metleri hayata geçireceğiz. Bundan 
hiç kimseni şüphesi olmasın. 
Burada ifade etmek istiyorum;  bize 
oy veren vermeyen herkes bizim 
hemşerimizdir. Herkese teşekkür 
ediyoruz. Herkesten Allah razı 
olsun. Herkesi kucaklamaya devam 
edeceğiz. Bizim hedeflerimiz 
büyüktür. Durmak yok yola devam. 
Desteğinizi asla unutmayacağız” 
diye konuştu. 

VAKFIKEBİR
Vakfıkebir seçmen sayısı: 20,857
Kullanılan oy:18407
Geçerli oy: 17837
Geçersiz oy: 570

AK PARTİ: 10005
MHP: 2671
CHP: 2597
İP: 1992
SP: 404

TONYA 
Seçmen sayısı: 11848
Kullanılan oy: 10503
Geçerli oy: 9969
Geçersiz oy: 534

AK PARTİ: 5475
MHP: 732
CHP: 2440
İP: 761
SP: 263

ŞALPAZARI 
Seçmen sayısı: 9231
Kullanılan oy:8263
Geçerli oy: 7986
Geçersiz oy: 277

AK PARTİ: 5117
MHP: 741
CHP: 1011
İP: 872
SP: 170

BEŞİKDÜZÜ
Seçmen sayısı: 16871
Kullanılan oy:14914
Geçerli oy: 14460
Geçersiz oy: 454

AK PARTİ: 5352
MHP: 1432
CHP: 4351
İP: 2874
SP: 196

ÇARŞIBAŞI
Seçmen sayısı: 11785
Kullanılan oy:10547
Geçerli oy: 10204
Geçersiz oy: 343

AK PARTİ: 5872
MHP: 1562
CHP: 1201
İP: 1341
SP: 117

VERMİŞ OLDUĞUMUZ
HER SÖZÜN ARKASINDAYIZ 

Geçtiğimiz Pazar günü tüm Türkiye bir 
seçim maratonu yaşadı...
Türkiye'nin ilk Başkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olurken, oyların yüzde 50 
sinde fazla alarak ilk turta başarmanın 
sevincini yaşadılar...
Başkanlık sistemi, vatana, millete hayırlı 
olsun...
Trabzon'da Milletvekilliğinde AK Parti 4 
alırken, CHP ve İyi Parti birer Milletvekilini 
paylaştılar. Muhammet Balta, Adnan 
Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora 
AK Parti'den, Ahmet Kaya CHP ve 
Hüseyin Örs İYİ Parti' den Meclise girmeyi 
başardı...
Geçen haftaki yazımda Trabzon'da 
Milletvekili seçimlerinde hangi parti kaç 
alır diye bir tahmin yapmıştım...
4-1-1 olur düşüncesini paylaşmıştım...
Hayırlısı dileyim...
Muhammet Balta ve Salih Cora, 
Büyükliman Havzasından gösterilenlerdi. 
İnsanlar tam destek vererek ikisini de 
tekrardan Meclise gönderdi...
Böylelikle Türkiye hem yeni Başkanı'nı 
seçti hemde Milletvekillerini...
Vatana, millete hayırlı olsun...
Muhammet Balta'nın AK Parti'den 1. Sıra 
gösterilmesi, Büyükliman' da sevinç ile 
karşılanmıştı. Büyükliman kendisine tam 
destek verdi...
AK Parti Trabzon Milletvekilleri, seçim 
maratonunun sonrasında halka teşekkür 
etmek ve halkı selamlamak üzere 
Büyükliman Havzasına ve diğer ilçelere 
geldiler...
Otobüs üzerinde hem halkla iç içe oldular 
hemde halkı selamladılar...
Büyükliman'dan iki Milletvekili çıkması 
demek, aynı geçen dönem gibi 
yatırımların daha hızlı gelmesi demek...
İki Milletvekilinin de Büyükliman'a zararı 
yoktur. Aksine Büyükliman daha karlı...
Yatırımları takip etmek, ne gibi güzel işler 
yapılabilir, hangi yatırımlar daha güzel olur 
gibi elimizin daha güçlü olması demek...
Bir Teleferikle Beşikdüzü ne hale geldi...
Herkes oradaki yatırımları konuşuyor...
Orası nasıl konuşuluyorsa, diğer ilçelere 
de konuşulacak yatırımlar gelmesi şart...
Büyükliman Havzası dendiğinde 5 tane 
şirin ilçeyi kapsıyor...
Bu ilçeler arasında bize göre hepsi 
birbirine denk ama kimilerine göre öyle 
değil. Halen daha belli başlı konularda 
çekememezlik alıp başını gidiyor...
Orada bu var, buraya neden yapılmıyor. 
Orada şu var, burada neden yok...
Gibi gibi gibi...
Hemen hemen her ilçeye belli başlı 
yatırımlar yapıldı ve halen daha devam 
ediyor...
Başka bir yerlere yapılırken, aynı şeylerin 
buralara yapılması onur verici bence...
Hayırlısı diyelim...
Daha çok nice nice yatırımlara diyoruz...
Gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir 
gelecek bırakmak istiyorsak, daha çok 
çalışıp, daha çok araştırıp uygulansın ki, 
onlarda gelecekte konuşsun...
Bu ilçede halen daha rahmetli Sabri 
amcanın eserleri konuşuluyor...
Bu söylem bizden sonraki nesilde de 
devam edecek...
İyi işler yaparsak, arkamızdan gelen nesil 
iyi konuşur ve nesilden nesile devam 
eder...
Yeni sistem ve yeni başkan Türkiye'ye 
hayırlı olsun diyoruz...



Büyükliman
Postası 3 29.06.2018GÜNDEM

ESNAFA MÜJDE, “VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI”
Ziyaretin amacının 7143 sayılı 
bazı alacaklarını yapılandırıl-
masına yönelik kanunla ilgili 
bilgilendirme olduğunu ifade 
eden Öztürk, kanun içeriğiyle 
ilgili hazırlanan broşürü Oda 
Başkanı Sağlam'a teslim etti. 
Öztürk ziyarette şu bilgileri 
aktardı; Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 7143 
sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli 
ve 30425 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır.
“SON BAŞVURU TARİHİ 31 
TEMMUZ 2018' DİR.”
Söz konusu Kanun ile, 
31.03.2018 tarihi itibariyle 
gecikmiş vergi borçlarında Yurt 
İçi ÜFE oranında güncelleme, 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde 
büyük oranda ödeme kolaylığı, 
Trafik Para Cezaları ve diğer 
idari para cezalarında önemli 
indirim, Peşin ödemelerde Yurt 
İçi ÜFE oranında hesaplanan 
tutardan ayrıca %90 indirim, 
Vergi aslına bağlı olmayan 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının %50'sinin silinmesi, 
Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla 
sonlandırılmasında %80'e 
varan indirim, İşletme 
kayıtlarının cezasız ve faizsiz 
olarak gerçek duruma uygun 
hale getirilmesi, Eczanelerde 
cezasız faizsiz stok düzeltme, 
Matrah ve vergi artırımında 
vergi incelemesinden muafiyet, 
İnceleme ve tarhiyat safha-

sındaki borçlar için yapılandır-
ma, Beyan edilmemiş gelirler 
ve kazançlar için pişmanlıkla 
cezasız ve faizsiz beyan, Yurt 

içi ve yurt dışı bazı varlıkların 
milli ekonomiye kazandırılması, 
Borçları 18 taksitte 36 ay 
sürede ödeme, Yapılandırılan 

borçları anlaşmalı bankaların 
banka kartı ve kredi kartı ile 
ödeme, Vadesi 31.12.2013 
tarihinden önce olan 100 TL ve 
altındaki borçların silinmesi, 
gibi çok önemli imkanlar 
getirilmiştir. Son Başvuru Tarihi 
31 Temmuz 2018' dir. Kanun-
dan yararlanmak isteyenler 
başvurularını bizzat vergi 
dairesine giderek veya posta 
yoluyla ya da Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.gib.gov.tr 
adresi üzerinden veya 
www.türkiye.gov.tr adresinden 
internet aracılığı ile yapabile-
cektir. Başvuru sırasında peşin 
veya taksit seçeneklerinden bi-
risi tercih edilebilecek, yapılan-
dırılan tutarlar taksitler 2 ayda 

bir ödemeli olacak şekilde 
6,9,12,18 taksit seçenekleri ile 
ödenebilecektir. ilk 2 taksiti sü-
resinde ödemeyenler, Kanunun 
getirdiği imkanlardan yararla-
namayacaklardır. Tüm vergi 
mükellefleri ile birlikte Esnaf 
Odası üyelerini bu imkânlardan 
faydalanmak ve detaylı bilgiler 
edinmek üzere son başvuru 
tarihinden önce Vergi Dairesine 
beklediklerini söyledi. 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 
ise bilgilendirmeden dolayı 
Öztür ve Ayhan'a teşekkür edip, 
oda olarak üyelere mesaj 
yoluyla bilgilendirme ve bu 
konuda yine uyarılar yapmaya 
devam edeceklerini söyledi. 

DİN GÖREVLİLERİNE YAZ KUR'AN KURSLARI ÖNCESİ SEMİNER VERİLDİ

25 Haziran 2018 Pazartesi 
günü başlayacak olan yaz 
Kur'an kurslarında görev 
yapacak cami görevlileri ve 
Kur'an kursu öğreticilerine “Yaz 
Kur'an Kursları Eğitim 
Semineri” verildi. 21 Haziran 
2018 Perşembe günü saat 
09:00'da Vakfıkebir Hikmet 
Kaan İmam Hatip Ortaokulu 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen seminere, ilçe 
müftülüğüne bağlı camilerde ve 
Kur'an kurslarında görev yapan 
imam-hatip, müezzin-kayyım ve 
Kur'an kursu öğreticileri katıldı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 
yaz Kur'an kurslarında görev 
alacak personelin pedagojik 
açıdan desteklenmesi, eğitim-
öğretimde amaç, ilke ve metot 
birliğinin sağlanması amacıyla 
daha önce Antalya'da 
gerçekleştirdiği "Yaz Kur'an 
Kursu Rehber Öğreticiler 
Semineri"ne katılan Trabzon İl 
Müftülüğü Eğitim Hizmetleri 
Uzmanı Ahmet Akkuş ve 
Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan 
Kur'an Kursu Öğreticisi 
Seyfullah Hacıfettahoğlu 
tarafından slayt sunum 
eşliğinde verilen seminerde din 
görevlilerine; Başkanlığın 
yayınlandığı 2018 Yılı Yaz 
Kur'an Kursları Uygulama 
Esasları, Yaz Kur'an Kursları 
Öğretim Programı ile eğitim 
takvimi, kayıt işlemleri, sınıf 
yönetimi, motivasyon, dünden 
bugüne Kur'an hizmeti, yaz 
Kur'an kurslarına yönelik 
tespitler, kurslarda karşılaşılan 
problemler ve çözüm önerileri, 
öğrenci psikolojisi, güçlü ve 
etkili iletişim, kurslarda 
uygulanması faydalı olabilecek 
yöntem ve teknikler ile Kur'an-ı 

Kerim ve dini bilgiler öğretim 
yöntem ve teknikleri, 
kullanılacak materyaller ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi 
Yönetim Sistemi ile Eğitim 
Hizmetleri Yönetim Sistemi 
(DİBBYS/EHYS) konularında 
bilgilendirme yapıldı. Yaz 
Kur'an Kurslarının; öğrencilere 
bilgiden ziyade bilinç ve 
duygunun verilmesi gereken 
yerler olduğu ve hiçbir işin 
çocuklara Kur'an ahlakını 
kazandırmaktan daha önemli 
olmadığının vurgulandığı 
seminerde; kursların temel 
hedefinin ahlaki eğitim olduğu, 
ahlakın ise öğretilmeyen 
kazandırılan bir değer olduğu, 
bunun yolunun da 'Üsve-i 
Hasene / Güzel Örnek' ortaya 
koymakla mümkün olabileceği, 
en güzel örneğin de Allah 
Resulü (s.a.v.) olduğu 
hatırlatılarak, O'nun 
örnekliğinde bir Kur'an eğitimi 
verilmesinin zorunlu olduğu ve 
din görevlilerine bu konuda 
büyük bir görev düştüğü ifade 
edildi. Yaz Kur'an kurslarındaki 
eğitim-öğretim hizmetlerinin 
sevgi, hoşgörü ve gönüllülük 
esasına dayalı olarak 
yürütülmesinin özellikle altının 
çizildiği seminerde, kurs prog-
ramı boyunca öğrencilere de-
ğerli olduklarının hissettirilmesi, 
güler yüz, şefkat ve anlayış 
gösterilmesi, yaş farklılıklarının 
göz önünde bulundurulması, 
derslerin çeşitli oyun ve 
etkinliklerle zenginleştirilerek 
öğrencilerin katılımıyla 
işlenmesine özen gösterilmesi 
ve kursta bulunmalarının önemi 
ve amacının kendilerine anla-
tılması önerildi. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal da Yaz Kur'an 
kursları ve bu kursların önemi 
ile ilgili yaptığı bilgilendirmede; 
"Yaz Kur'an Kursları ilçemizdeki 
her camide ve Kur'an 
kurslarımızda açılacağı gibi 
ihtiyaç duyulan mahallelerde de 
açılabilecektir. Kurslarımızda 
günde 3 saat olmak üzere 
haftada 5 gün eğitim-öğretim 
yapılacak. Yaz Kur'an kursları 
ile çocuklarımız ve gençlerimiz; 
İslâm'ın temel inanç esasları, 
ibâdetler ve toplumsal hayatın 
içinde din ile iç içe geçmiş 
ahlâki prensipler hakkında bilgi 

sahibi olmakta, dini sorumluluk-
larını yerine getirebilmek için 
duâ ve sûreleri ezberlemekte, 
Peygamberimizin örnek 
hayatından davranış modelleri 
çıkarmakta, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetler yoluyla 
eğlenerek öğrenmekte ve 
sosyalleşmektedirler. Bu 
kurslarda çocuklarımız Kur'an-ı 
Kerim'i okumasını öğrene-
cekler, özellikle namazda 
okuyacakları dua ve surelerin 
doğru ve düzgün okunuşu ile 
manalarını öğrenme imkanı 
bulacaklar. Hayat boyu 
kendilerine lazım olacak olan 
inanç ve ibâdet konularını 
uygulamalı olarak öğrenme 
fırsatını bulacaklar. Dini ve 
ahlâki bilgilerini geliştirmiş 
olacaklar. Yoğun bir eğitim 
dönemini geride bırakarak tatile 
hak kazanan çocuklarımızı 
yormadan, sıkmadan ve 
usandırmadan oyunu ve 
eğlenceyi de ihmâl etmeden 
derslerin işlenişini gerçekleş-

tirmek istiyoruz. Cami-cemaat 
âdâbını ve kültürünü 
öğrenmelerine ve uygulama-
larına önem vereceğiz. Anne-
babalar çocuklarının eğitimine 
hassasiyet göstermeli, din 
eğitiminin toplumsal ahlâkın 

yozlaşmasını önlemekte 
yegâne unsur olduğunu 
bilmelidirler" dedi. Çocukların 
başıboş bırakılmaması, alanın 
da istismarcılara terk 
edilmemesi gerektiğinin altını 
çizen İlçe Müftüsü Köksal, 
“Devletimiz, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar bütün 
vatandaşlarının din hizmeti 
ihtiyacını, 130 bin civarında 
personelin istihdam edildiği 
Diyanet İşleri Başkanlığı mari-
fetiyle gidermektedir. Doğru 
bilginin asli kaynağından, 
Kur'an ve sünnetten kitlelere 
ulaştırılması, genç dimağların 
sahih dini bilgiyle doyurularak 
güçlü bir inanç ve güzel ahlakla 
geleceğe hazırlanması için 
devletin birçok imkanı seferber 
edilmektedir. Biz Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü olarak 120 din 
gönüllüsü arkadaşımızla birlikte 
bütün mahallelerimizde bu ulvî 
hizmeti yerine getirme görevlisi 
ve gönüllüsüyüz. Biliyoruz ki, 
bu alanın boş bırakılması, din 
sahasında yetkin olmayanlar, 
masalı, bidat ve hurafeyi  din 
diye insanımızın önüne geti-
renler fırsat bulmuş olur. 15 
Temmuz da dini görünüm 
altındaki bir örgütün ihanet 
teşebbüsüydü. Bir daha böyle 
bir durumun yaşanmaması için 
biz de Kur'an öğretiyoruz diye 
ortaya çıkanlara itibar edilme-
mesi, kurumsal kimliğiyle müf-
tülüğümüzün ilçemiz genelinde 
açacağı kurslara halkımızın 
yönlendirilmesi son derece 

önemlidir. Bu kurslarda çocukl-
arımıza sağlam bir inanç etra-
fında nitelikli bir karakter, milli 
birlik-beraberlik ve kardeşlik 
şuuru kazandırmak, Allah, Pey-
gamber, Kur'an, vatan, bayrak, 
cami ve cemaat sevgisi aşıla-
mak en büyük gayretimiz ola-
caktır” şeklinde konuştu. Genç-
lerle ilgili yeni bir uygulamanın 
olacağını da hatırlatan İlçe Müf-
tüsü Köksal; "Onlara müstakil 
bir sınıf yahut sınıflar oluştura-
cağız. Tatildeyken öğrenmenin 
keyfini alabilecekleri ortamın 
hazırlıkları devam etmektedir. 
Kız erkek hepsi için bu plan-
lama mevcuttur. Biz onlar için 
buradayız. İstenilen davranış-
ları çocuklarımıza ve gençleri-
mize kazandırmak ve istenme-
yen davranışların sakıncalarını 
öğret-mek için bu hizmeti ver-
meye çalışacağız. İzin mevsimi 
olmasına rağmen arkadaşları-
mız büyük fedakârlık örneği 
göstererek bu iki aylık dönemi 
öğrencilerimizin ve gençleri-
mizin emrine verecekler. 
Müftülük olarak hepimiz alanda 
olacağız inşallah. Camideki 
çocuk sesleri vatanımızın 
neşesidir" sözlerine yer verdi. 
Bu yıl, “Camide Çocuk Sesi, 
Vatanımın Neşesi” sloganıyla 
25 Haziran ile 17 Ağustos 2018 
tarihleri arasında dönemler 
halinde ve kur esasına göre 
eğitim öğretimin gerçekleştirile-
ceği yaz Kur'an kurslarına her 
yaş grubundan öğrenciler kayıt 
yaptırabilecek.

Vakfıkebir'de, "2018 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi.

Vakfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan ve 
renkli simalarından emekli PTT 

personeli Hikmet Kamiloğlu (76), bir süreden 
beri yakalandığı amansız hastalıkla 
mücadele ediyordu. Merhum Kamiloğlu 26 
Haziran 2018 Salı günü sabaha karşı 
hayatını kaybetti. Cenaze namazı 26 
Haziran 2018 Salı günü Tarlacık Mahallesi 
aşağı camiinde öğlen namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından aynı 
yerdeki aile kabristanlığına defnedildi. 
Merhum Hikmet Kamiloğlu evli ve 5 çocuk 
babası idi. Merhuma Allahtan rahmet, kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

HİKMET KAMİLOĞLU'NU
EBEDİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Tarlacık Mahallesi 
Kamiloğlu sülalesinden emekli 
PTT personeli Hikmet Kamiloğlu 
(76), yakalandığı amansız hasta-
lığa yenik düştü.
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Uyuşturucu Dünya sağlık örgütünün 

açıklamasına göre: bitkisel kökenli ve ya bir 

takım kimyasal bileşenlerin bir araya 

gelmesiyle oluşmuş sentetik moleküllerden, 

merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel ve / 

veya ruhsal bağımlılık hallerine yol açan 

bütün maddeler olarak tanımlanmaktadır.

İnsan hayatını olumsuz etkileyen içki ve 

uyuşturucu şekillerine ve türlerine göre 

insanları esir alan, ilk bakışta masumane 

görünen ve alındığında keyif verdiği sanılan. 

Fakat daha sonra kullananları etkisi altına 

alarak kendisine esir eden ve kullananların 

hayatlarını alt üst eden insan hayatı için 

yasaklanmış içeceklerdir. Günümüzde 

neredeyse sayısı belirsiz derecede farklı içki 

ve uyuşturucu türleri vardır. 

Uyuşturucuların başında Eroin-Kokain 

gelmekte olup, masumane olarak 

adlandırılan türleri bile çok tehlikeli ve 

ölümcüldür. Her uyuşturucu farklı şekillerde 

olsa bile sonuçta hepsinin toplandığı yer 

aynıdır. Kullanalar bağımlı hale geldiğinde 

alınmadığı zaman kişi titremeye, üşümeye 

başlar. Dengesiz davranışlar sergiler, 

konuşmamaya ve sosyal hayattan kopmaya 

başlar.

İçilerek alınan alkol ve vücuda diğer 

yollardan verilen uyuşturucular vücudun her 

yerine zarar verebilmektedir. Bağışıklık 

sistemini zayıflattığı için vücut zararlı 

virüslere kaşı korumasız kalmaktadır. 

Damarlarda ve kalp kapakçıklarında 

enfeksiyona neden olarak kalp krizi riskini 

artırmaktadır. Bulantı, kusma, karın ağrısı 

ve karaciğer yetmezliğine neden olur. Hafıza 

bozukluğu, dikkatsizlik, zihin karışıklığı, 

doğru karar verememe, beyin hasarları ile 

felç geçirme gibi durumlara sebebiyet verir. 

Akı perdelenir ve kişi kendini kontrol edemez 

hale gelir.

Yüce Allah

 “ Ey İman edenler! İçki, kumar, tapmaya 

mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytan 

işi pisliklerdir. Bunlardan sakının ki felaha 

eresiniz. Şeytan şüphesiz, içki ve kumar 

yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak 

ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister 

Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” 

buyurmaktadır.

Allah (cc)' alkollü içkilerin, tapmaya mahsus 

putların, oklarla yapılan şans oyunlarının 

şeytan işi pislikler olduğunu, insanların 

bunlardan uzak durması gerektiğini 

peygamberimize haber vermiştir.

Peygamberimiz (sas)'de

“İçki kötülüklerin anasıdır”

“Her sarhoşluk veren şey (içkidir) ve 

sarhoşluk veren her şey haramdır” 

buyurarak aklı perdeleyen vücuda zarar 

veren her şeyin yasak olduğunu açıkça beyan 

etmiştir.

Ayrıca  “İnsanların çoğunun atlandığı (ve 

kıymetini takdir edemediği) iki nimet vardır. 

Vücut sıhhati ve boş vakit”

“İman müstesna, hiçbir kimseye sıhhatten 

daha hayırlı bir nimet verilmemiştir.”

“Kul kıyamet gününde, dört şeyden hesap 

vermedikçe, Huzur-u Rabbül Âleminden 

ayrılamaz; (Ömründen) ömrünü nerede 

tükettiğinden.(İlminden) İlmi ile ne 

yaptığından. (Malından) malını nerede 

kazanıp nereye sarf ettiğinden.(Bedeninden 

Bedenini nasıl kullanıp nereye 

harcadığından.” 

Görüldüğü gibi insanların bütün hayatı 

programlanmış. Kısa ömrü beyhude şeylerle 

meşgul etmemek lazım. Zararlı şeylerden 

uzak durmalı, kendimizi ve neslimizi 

koruyarak geleceğimizi garanti altına 

almalıyız.

Bir kere içmekle bir şey olmaz diyerek 

başladığımız ve tedavisi çok zor olan hatta 

bezen ölümle sonuçlanan uyuşturucuya karşı 

dikkatli olmalı eğitim cağında bulunan 

öğrencilerimiz ve öğretmenleri ile diyalog 

içinde olarak, öğrencilerimizin sigara, alkol, 

uyuşturucu vb. gibi şeyleri kullanıp 

kullanmadıklarını takıp etmeliyiz. Bu 

uyuşturucu tacirlerinin mekân tuttuğu 

yerlere: birahane, diskotek, meyhane ve 

benzeri okullara ve öğrencilerin gidip 

geleceği yol güzergâhlarına yakın mekânlara 

gidip gitmediklerini takip etmeliyiz, Eğer 

merak için gitmek zorunda kalındıysa orada 

ikram edilen şeylerden uzak durmalarını 

çocuklarımıza izah etmek zorundayız. Burası 

başlangıcın ilk noktasıdır.

Uyuşturucular insanlarımız milli ve manevi 

değerlerin koparır. Cemiyete uyum 

sağlayamayan kavgacı, sinirli, uyumsuz 

insan haline getirir.

Bu illete yakalanmış çocuklarımız ve 

yakınlarımız varsa korkuya kapılmadan 

sevgi, saygı, hoş gönül ile onlara yaklaşmalı, 

onların gönlünü kazanarak durumlarını 

öğrenmeliyiz. Gerekiyorsa Emniyet 

Güçlerimize haber vererek tedarik edilen 

yerlerin temizlenmesini sağlamalıyız. 

Durumunu bilmediğimiz birine yardım etme 

imkânımız yoktur. Olanları kesinlikle 

dışlamamalı ve ötekileştirmemeliyiz.

Dünyada ve ülkemizde büyük bir sorun 

haline bu illetten kurtulmak için T.C.Sağlık 

bakanlığımız “Alo 191 Uyuşturucu ile 

Mücadele Danışma ve Destek Hattını” 

arayarak yardım ve destek almalıyız.

Sevgili gençler! 

Okullarınızın tatil olduğu şu günlerde 

eğlenme ve öğrenme haklarınızı gönlünüzce 

kullanın. Tanımadığınız kimselerle 

arkadaşlık yapmayın, bir şeyler almayın, 

yemeyin ve içmeyin. Çok dikkatli olun.

            Yukarıda sayılan içki ve uyuşturucu 

türlerine rastlarsanız veya o mekânlara 

gitmek zorunda kalırsanız dikkatli olun. 

Sizleri hayattan soğutarak koparan ve 

ölümünüze sebep olan bu tuzaklara sakın 

düşmeyin. Milletin ve memleketin sizlere 

ihtiyacı vardır.

UYUŞTURUCU MU?  ASLA !
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait yukarıda bilgileri belirtilen 7.110,00 m² alana sahip, üzerinde 
309,72 m² kullanım alanına sahip 1 nolu alabalık tesisi ( 46,977 m2 1 nolu havuz, 48,396 m2 2 nolu 
havuz, 16,795 m2 3 nolu havuz, 47,473 m2 4 nolu havuz, 22,186 m2 5 nolu havuz, 39,946 m2 bekçi 
kulübesi, 79,803 m2 Lokanta, 8,148 m2 WC) ile 358,99 m2 kullanım alanına sahip 2 nolu alabalık 
tesisi (132,223 m2 1 nolu havuz, 36,590 m2 2 nolu havuz, 36,374 m2 3 nolu havuz, 36379 m2 4 nolu 
havuz, 36,804 m2 5 nolu havuz, 35,684 m2 6 nolu havuz, 44,935 m2 Bekçi kulübesi)bulunan 
taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi gereğinceAÇIK TEKLİFusulü ile 10 (On) 
yıllığına kiraya verilecektir. İhale 16/07/2018Pazartesi günü saat 10:00'de Trabzon Orman İşletme 
Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.
1- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartlar:
a) Geçici teminatı yatırmış olmak, ( Teminat Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye 
Saymanlığına veya Ziraat Bankası Trabzon Yavuzselim BulvarıŞubesindeki Trabzon Orman İşletme 
Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının TR 5100 0100 1908 3924 9738 5002no'luhesabına 
(İsteklinin ad ve soyadını / tüzel kişiliğin adını ve teminatın hangi işe yatırıldığını açıkça belirtmek 
suretiyle) yatırılacaktır.)
b) Gerçek kişilerde kanuni ikametgahı gösterir belgeyi sunmak,
c) Gerçek ve Tüzel kişiler için tebligata esas adres beyanı,
d) Gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri. (Aslı ihale 
sırasında ibraz edilecektir.) 
e) Gerçek ve Tüzel kişilerin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek 
kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri,
g) Vekaleten ihaleye katılması halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli  vekaletnamesi 
ilenoter tasdikli imza beyannamesi,
h) Kamu tüzel kişilerinin ise Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
ı) İhaleye katılacak olanlar kira şartnamesi ve eklerini 50,00.-TL (Elli Türk Lirası)  karşılığında 
Trabzon Orman İşletmeMüdürlüğü İhale Bürosu biriminden alabilirler. İhale suretiyle kiraya verilecek 
gayrimenkullerin kira şartnamesi ve gayrimenkullere ait bilgiler  mesai saatleri içerisinde Trabzon 
Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İstekliler ihale dokümanı bedelini Trabzon Orman 
İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına veya Ziraat Bankası Trabzon Yavuzselim Bulvarı 
Şubesindeki Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının TR 5100 0100 1908 
3924 9738 5002no'lu hesabına yatıracaklardır.
2- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır.
3- Kiraya verilecek taşınmaz açık teklif usulüne göre, isteklilerin ihale komisyonu önünde sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir.
4- Kira şartnamesinde belirtilen ve kiraya verilecek taşınmazla ilgili sözleşme imzalanmasından 
sonra Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kiracı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve 
tesisleri aynen kabul etmiş sayılır.
5- Muhammen bedele vergi, resimve harçlar dahil değildir. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme 
giderleri kiracıya aittir.
6- İhale bedeli üzerinden % 18 KDV alınacaktır.
7- Komisyonun alacağı geçici ihale kararı İhale Yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. İhale 
yetkilisinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8- Taşınmaz Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Deregözü Mahallesi Ilıca Mevkii (Ada : 150 Parsel :1) 
adresinde görülebilir.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama işleminde şartname hükümleri 
uygulanacaktır.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZ KİRALANMASINA AİT İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN828707

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                          Basın ILN829334

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

BÖLGE 
MÜD.

İŞLETME 
MÜD.

BULUNDUĞU 
YER

ADA/ 
PARSEL

ALANI
(m2)

MUHDE
SATI

MUHAMMEN 
BEDELİ (TL)

(YILLIK)

GEÇİCİ 
TEMİNATI

(TL)

TRABZON VAKFIKEBİR Vakfıkebir İlçesi 
Deregözü Mah

150/1 7.110 Tesisli 3.794,30 113,83

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı 
maddesine göre iptal edilmiştir. 
İhale Kayıt Numarası  : 2018/263638
1- İdarenin
a) Adresi   : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B 
VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
c) Elektronik posta adresi : 204850@meb.k12.tr 
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 31.05.2018 - 3623
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : -
3- İhale İptal Tarihi  : 26.06.2018
4- İptal nedeni veya nedenleri
25 EKİM 2017 TARİH VE 30221 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞININ OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİNİN 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAMEDE SEHVEN YAZILMASI NEDENİYLE 
2018/263638 İHALE KAYIT NUMARALI VE TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA 
7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 74 (YETMİŞDÖRT) YERLEŞİM BİRİMİNDEN  878 ÖĞRENCİNİN 
TAŞINMASI İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

İHALE İPTAL İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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Tonyalılara seslenen Salih 
Cora yapılacak seçimlerin 
önemi hakkında, “Biz Türkiye'yi 
geliştirirken, kalkındırırken, 
devasa yatırımlarla ülkemizin 
her köşesini ihya ederken 
bunlar mühendislik ile 
gerçekleşmemiştir. Ülkemizin 
özgüveninin artması ile 
meydana gelmiştir. Türkiye'nin 
ayağa kalkmasıdır. Türkiye'nin 
zalimlere karşı, Türkiye 
düşmanlarına karşı “kusura 
bakmayın burada Türkiye var” 
demesidir. Dolayısıyla bu 
seçim tarihi bir seçimdir. Bu 
seçim sadece Türkiye'yi 
ilgilendirmiyor. Bütün mazlum 
coğrafyamızı ilgilendiriyor. 
Gönül coğrafyamızı 
ilgilendiriyor. Biz ayakları 
üstünde duran, sürekli gelişen, 
kalkınan, milleti ile beraber 
yürüyen güçlü bir Türkiye 
istiyoruz. Yarın böyle bir 
Türkiye'ye oy vereceksiniz. 
Bizim hiçbir şeye boyun 
eğmeyen Recep Tayyip 
Erdoğan gibi bir liderimiz var. 
Kimsesizlerin kimsesi, mazlum 
milletlerin hür sesi, suskun 
dünyanın gür sesi, 15 
Temmuz'un kahramanı, Afrin'in 
muzaffer başkomutanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a oy vermeye 
hazır mısınız?” dedi.
Trabzon milletvekili salih 
cora konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Trabzon'umuza tarihi 
hizmetler yaptık. Trabzon altın 
çağını yaşamıştır. 100 yıllık 
hayal olan demiryolu ile 
Trabzon'u buluşturmak hayalini 
ilk kez bu dönemde gerçeğe 
kavuşturuyoruz. Biz 
demiryolunu ihale ederken bir 
başka siyasi partinin lideri 
demiryolu gereksizdir diyor. Biz 
şehir hastanelerinin bir tanesini 
de Trabzon'da yapalım dedik. 
Yatırım programına aldık 
Temmuz ayında ihalesini 
gerçekleştireceğiz. İyi Parti'nin 
genel başkanı diyor ki biz 
gelirsek şehir hastanesini 
kapatacağız. Buna müsaade 
edecek misiniz? TRT'yi neden 
kapatmak istiyorlar biliyor 
musunuz? 15 Temmuz gecesi 
orayı işgal edemediler. Karın 
ağrıları bundandır. Ondan 
kapatmak istiyorlar. Buna 
müsaade edecek misiniz.” 
Tonya'ya ve bölgeye yapılan 
yatırımların bir kısmını 
hemşehrileri ile paylaşan Salih 
Cora, “ Sağlıkta çok büyük 
yatırımlar yaptık, 
vatandaşlarımızın sorunlarını 
çözdük. İnşallah Tonya'da da 
yeni bir devlet hastanesi 
yapacağız. Trabzon'da ikinci 

bir devlet üniversitesini 
kuruyoruz. Tonya Meslek 
Yüksekokulu'na  daha çok 
bölüm açılması demektir ikinci 
üniversite. Yaptığımız 
hizmetlerin her birini burada 
saymamız mümkün değil. 
Trabzon'un her tarafına , her 
bir ilçesine  büyük hizmetler 
gerçekleştirdik. Şalpazarı'na 
meslek yüksekokulu yaptık. 
Beşikdüzü'nde teleferiği 
bitirdik. Vakfıkebir'de Organize 
Sanayi Bölgesi'nin sorunu 
aştık. Çarşıbaşı'nda Yavuz 
Grup Yolu devam ediyor. Biz 
Düzköy'de de büyük hizmetler 
yaptık. Önümüzdeki dönemde 
Düzköy'ü meslek 
yüksekokuluna kavuşturacağız 
inşallah. Bu süreçte Tonya'mızı 
hiçbir zaman unutmadık. Biz 
durmadık, yorulmadık, 
usanmadık, dinlenmedik 
Tonya'ya nasıl hizmet 
edebilirizin derdi içerisinde 
olduk.  Gece gündüz çalıştık. 
Tonya – Özkürtün yolu 
karayolu ağına alındı ve projesi 
ihale edildi. Tonya bu size  
helali hoş olsun. Tonya'da 60 
yıllık bir hastane binası vardı. 
Her tarafı her gün arıza 
veriyordu. Başbakanımıza 

çıktık bunu dile getirdik. 
Temmuz ayında yeni 
hastanemizin ihalesini 
gerçekleştiriyoruz. 50 yataklı  
hastanemiz ilçemize hayırlı 
uğurlu olsun. Biz milletvekili 
olduğumuzda önümüzde 
büyük bir sorun vardı. Tonya - 
İskenderli – Beşikdüzü yolunun 
çözüme kavuşması 
gerekiyordu. Bu yol hep 
sürüncemede kalmıştı. Tüm 
ödenek sorunlarını hallettik ve 
İskenderli merkeze kadar bu 
yolu tamamladık. İskenderli – 
Tonya arasını 74 Milyon TL ile 
ihalesini gerçekleştirdik. 
İlçemize hayırlı , uğurlu olsun. 
Apartmanların arasında kalan 
İlçe Jandarma binamızı başka 
yerde yapıyoruz. Mevcut binayı 
da Tonya'nın Millet Bahçesi 
yapacağız.  Semt sahalarından 
sağlık evlerine kadar, dere 

ıslah çalışmalarından alt yapı 
çalışmalarına kadar her bir 
tarafta büyük hizmetler yaptık. 
Ama yetmez, biz işimizi yarım 
bırakmayalım. Tonya'ya daha 
büyük yatırımlar yapalım. Bu 
hizmetlerin daha büyüğünü 
yapacağız.” şeklinde konuştu.
Tonya Süt Kooperatifi ile 
alakalı da konuşan Cora, 
“Tonya Süt Kooperatifi'ne de 
destekler sağladık. Orada da 
sıkıntılar olduğunu biliyoruz. 
Pazartesi gününden itibaren o 
işle de ilgileneceğiz. Her 
zaman sahip çıktık yine sahip 
çıkacağız. Biz bu kooperatife 4 
Milyon TL kredi temin ettik. 
Bize geldiler sıkıntılarımız var 
dediler Başbakanımıza çıktık 
Ziraat Bankası'ndan uygun 
faizle kredi verildi. Geçen hafta 
genel müdürümüzle görüştüm. 
Bu kredinin geri ödenmesinin 
biraz daha ertelenmesini 
istedik. Hiç merak etmeyin 
orada sizin hakkınızı 
savunacağım.” dedi.
Tonya'da turizm yatırımlarına 
büyük bir önem verdiklerini 
söyleyen Salih Cora, 
“Kadıralak tabiat parkı oluyor. 
Tabiat parkı demek orayı 
kalkındarmak, geliştirmek, 
güzelleştirmek demektir. 
Kalınçam'daŞalpazarlı olan 
ama kendini Tonyalı hisseden 
bir hemşehrimiz var. Orada çok 
güzel bir tesis yapıyor. 
Bölgenin en büyük turizm 
tesisini yapıyor. İnşallah 
açılışını hep birlikte 
yapacağız.” şeklinde konuştu.
Hemşehrilerinden destek 
isteyen Salih Cora sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Tonya ile gurur duyuyorum. 
Bize bir el uzatın ve bizi 
Ankara'ya öyle bir güçlü 

gönderin ki Ankara'da geçmişte 
Of'un, Araklı'nın, Hayrat'ın 
oyları ile Tonyalı birisi nasıl 
gitmişse şimdi bu bölgenin 
oyları ile bir milletvekili daha 
Ankara'ya gönderin. Bir 
milletvekili çok önemlidir. Bir 
milletvekili ülkemizin kaderi 
değişebilir. Belki bir milletvekili 
ile çoğunluğu sağlayacağız.” 
Milletvekili olduğu sürece 
Tonya'nın tamamını 
kucakladığını söyleyen Salih 
Cora, “Size 2011 yılında ben 
sizin belinizdeki tabancayım 
demiştim. Bu tabanca size 
lazım olabilir. Allah'ın izniyle 
sizin hangi sorununuz olursa 
namludan çıkan mermi kadar 
hızlı, yayından fırlayan ok gibi 
kararlı olduk, olmaya da devam 
edeceğiz. Biz Tonya'da kimseyi 
ayrıştırmadık, herkesi 
kucakladık. Biz burada her bir 
vatandaşımızın gönlü huzurlu 
olsun, ilçemiz tarihi yatırım 
alsın diye çalıştık. Bize sahip 
çıkın. Bizi yalnız bırakmayın. 
Ailemiz burada oturuyor, 
köyüm burada ve mezarım da 
burada olacaktır.  Çok kıymetli 
komşularıma, çok kıymetli 
hemşehrilerime, abilerime, 
ablalarıma,  dostlarıma, büyük-
lerimize soruyorum yarın san-
dıkları patlatmaya var mısınız. 
Tonya kararını vermiş. Allah 
razı olsun. Tonya ile gurur 
duyuyorum, size güveniyorum,  
sizleri seviyorum.” dedi.

Osman KOYUNCU

Seçim süreci, OHAL ortamına rağmen 

canlı ve renkli geçti. Sonuçlar TV 

kanallarından ve AA duyurulmaya 

başlandı. Devlet TV'leri ve ajanslarında 

Erdoğan'ı yüzde 70lerin üstünde 

göstererek AKP'ye gönül verenlere moral 

verildi. Saatler ilerledikçe tahmin ve 

beklentiler değişmeye başladı. Ancak 

Erdoğan'ın 52,5'a düştüğü noktada 

sonuçlara kesinleşmiş muamelesi yapıldı. 

Son aşamada CHP'nin de açıklanan 

sonucu kabul ettiği duyuruldu. Oysa 

Millet İttifakı için seferber olan 

milyonlar, çok daha farklı bir duruş 

bekliyorlardı. Üstelik birçok sandıktan 

“Daha tutanakları YSK' ya teslim etmedik, 

bunlar neyin sonucunu açıklıyor dendi? 

MHP hariç iktidar bloğu dâhil kimseyi 

tatmin etmeyen bir tablo ortaya çıktı. 

2014'te ittifaksız yüzde 51'le seçilmiş olan 

Erdoğan, bu kez MHP desteğiyle yüzde 

52,5'ta kaldı ve Parlamentoda hedefine 

ulaşamadı. AKP Meclis çoğunluğunu 

kaybetti. Bu sonuçların ülkeye ne getirip 

ne götüreceğini süreç içinde yaşayıp 

göreceğiz. Hiçbir demokratik ülkede 

benzerine rastlanmayan şekilde diğer 

bütün ajanslar tasfiye edilip devlet 

Ajansı'nın verdiği rakamlara mahkûm 

edilen seçim sonuçlarına dair sorular 

vardır.  Millet ittifakı ve muhalefet 

adaylarının yüz binlerce, milyonlarca 

vatandaşın toplandığı mitinglerinin 

parça parça birkaç dakika - birkaç 

saniyelik görüntülerle geçiştirilmesine ve 

hatta hiç verilmemesine karşı, başta 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere 

iktidardakilerin mitinglerinin devlet 

kanalı ve özel televizyonlarda saatlerce 

canlı yayında verilmesi, seçimin eşit ve 

âdil olmadığının en bariz 

göstergelerindendir. Dünyanın çeşitli 

yerlerinden gelen gözlemcilerde aynı 

kanaatteler. Halktan toplanan vergilerle, 

kamunun parasıyla belediye ve devlet 

kurumlarının bolca Erdoğanlı Reklâmları 

kullanıldı.

Ve bu seçimin de son yıllardaki seçim ve 

referandumlarda olduğu gibi iktidar 

lehinde yapılan algı operasyonlarıyla 

damgasını vurdu. 

Gerçekten, nasıl oluyor da, iktidar 

cenahının yaptığı anketlerde dahi yüzde 

4'-6'lar arasında kalan küçük ortak MHP, 

kendilerinin bile şaşırdığı yüzde 11'i 

buluyor? Demek ki anket şirketleri 

kafasından ısmarlama anketler 

yapıyorlar. İyi Parti'nin bu partiden 

kopmasına karşı nasıl oluyor da 1 Kasım 

(2015) seçimlerinde aldığı oylarını aynen 

koruyor? Bunun açıklaması nedir, bunun 

üzerinde düşünülmesi lazımdır.

Hatırlanacağı üzere, 16 Nisan 

referandumunda da tarafsız olması 

gereken Anadolu Ajansı Evet oylarını 

önce yüzde 70 olarak açıklayıp, ardından 

yüzde 51'e kadar düşmüştü. 

Gerçek şu ki bu seçimde de, AKP ve 

Erdoğan seçilmediği takdirde 

istikrarsızlığın olacağı, doların 8 TL'ye 

yükseleceği, ekonominin daha da krize 

gireceği korkularının yayılması iktidarın 

başarısızlıklarına karşı kitlelerin yine 

Erdoğan'a ve AKP'ye sığınması sağlandı. 

Bütün siyasiler bu sonuçları iyi okumalı 

ve bilhassa CHP söylemlerini, hedeflerini, 

amaçlarını, idari kadrolardaki kişileri 

tekrar gözden geçirmeliler ve demokratik 

ülkelerdeki gibi gerçek sosyal demokrat 

olduklarını halka göstermeliler. 

    DEMOKRASİ VE YENİ DÖNEM

TONYA TARiH YAZDI
AK Parti Tonya'ya Trabzon Milletvekili Salih Cora ile çıkarma yaptı. İlçe mitingi 
Cora'nın vatandaşlara hitabı ile gerçekleştirildi. Tonyalılar tarihi bir güne şahitlik 
ettiler. İlçede bugüne kadar yapılmış en kalabalık miting büyük bir coşku ve heyecan 
içerisinde tamamlandı. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Salih Cora, hem Tonya'ya hem de 
Trabzon'a yaptıkları hizmetleri hemşehrilerine anlattı. Miting sonrasında Tonyalılar ile 
horon halkasına da giren Milletvekili Cora seçim öncesi moral depoladı.

SEMİNER SONRASI MORAL YEMEĞİ
Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik 
verilen eğitim semineri sonrası Vakfıkebir Cumhuriyet Anaokulu 
Müdürü Nural Balta tarafından kahvaltı programı düzenlendi. 
Vakfıkebir Cumhuriyet Ana-
okullunda verilen seminere çe-
şitli illerden gelen Okul öncesi 
eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenler, okullar tatil 
olduktan sonra aldıkları eğitim 
seminerinin bitimi sonrası Vak-
fıkebir Cumhuriyet Anaokulu 
Müdürü Nural Balta tarafından 
moral motivasyon amaçlı dü-
zenlenen kahvaltı programında 
bir araya geldiler. Seminer 
sonrası bir araya gelme ve 
hasbıhal olma fırsatı da bulan 
eğitimciler, bu güzel organi-
zasyon dolayısı ile Müdür 
Nural Balta'ya teşekkür ettiler. 

Yaklaşık olarak 2,5 ay önce koyun 
sürüsü ile birlikte yoldan geçen bir köpek 
Osman Zeki Koçal'ın Vakfıkebir Güneysu 
Mahallesi'nde bulunan evinin yanındaki 
mereğe sığınarak burada 8 tane yavru 
dünyaya getirdi. Yavrulara ve annelerine 
kıyamayan Osman Dede iki buçuk ay 
boyunca onlara baktı besledi ve büyüttü. 
Yavruların büyümesi bakmakta zorlanan 
Osman Zeki Koçal onlara sahip çıkacak 
8 tane aile arıyor. Konu ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan Osman Zeki Koçal, 
“Hem yavrulara hem annelerine baktım 
büyüttüm. Yaşımız ve mevcut durumu-
muz nedeniyle onlara artık bakamaya-
cağım. İstiyorum ki artık yeni bir yuvaları 
olsun, birileri sahip çıksın. Buradan yav-
rulardan almak isteyenlere sesleniyorum 
0537 672 21 30 numaralı telefondan 
bana ulaşsınlar. Hem bu hayra ortak 
olsunlar, hem de bu şirin yavrulardan 
birisine sahip çıksınlar” dedi. 

OSMAN DEDE 8 YAVRUYA YUVA ARIYOR 
Vakfıkebir Güneysu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Osman Zeki Koçal'ın 
merhameti ve vefası herkese örnek oluyor. İki buçuk yadır 8 tane yavru köpeği 
anneleri ile birlikte bakan ve büyüten Osman Dede artık bakamayacak durumda 
olduğunu ifade ederek yavrular için yeni yuvalar arıyor. 
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YAZ KUR'AN KURSLARI BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, yaz Kur'an 
kursların başlamış olması 
dolayısıyla Merkez Yeni 
Camii'nde yaz Kur'an kursuna 
gelen öğrencileri ziyaret ederek 
onlarla bir süre sohbet etti. 
“CAMİDE ÇOCUK SESİ, 
VATANIMIN NEŞESİ”
Bu yılki yaz Kur'an kurslarının 
“Camide Çocuk Sesi, 
Vatanımın Neşesi” sloganıyla 
25 Haziran 2018 Pazartesi 
günü itibariyle başladığını 
söyleyen Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
“Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
belirlediği takvime göre bu yıl 
yaz Kur'an kurslarımız 25 
Haziran 2018 Pazartesi günü 
başladı. Yaz Kur'an Kursları 
ilçemizdeki her camimizde, 
Kur'an kursumuzda ve ihtiyaç 
duyulan mahallelerimizde 
açıldı. Kurslarımızda günde 3 
saat olmak üzere haftada 5 
gün eğitim-öğretim yapılıyor. 
Yaz Kur'an kursları ile 
çocuklarımız ve gençlerimiz; 
İslâm'ın temel inanç esasları, 
ibâdetler ve toplumsal hayatın 
içinde din ile iç içe geçmiş 
ahlâki prensipler hakkında bilgi 
sahibi olmakta, dini sorum-
luluklarını yerine getirebilmek 
için duâ ve sûreleri ezberle-
mekte, Peygamberimizin örnek 
hayatından davranış modelleri 
çıkarmakta, sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler yoluyla 
eğlenerek öğrenmekte ve 
sosyalleşmektedirler. Bu 
kurslarda çocuklarımız Kur'an-ı 
Kerim'i okumasını öğrenecek-
ler, özellikle namazda okuya-
cakları dua ve surelerin doğru 
ve düzgün okunuşu ile mana-
larını öğrenme imkanı bulacak-
lar. Hayat boyu kendilerine 
lazım olacak olan inanç ve 
ibâdet konularını uygulamalı 
olarak öğrenme fırsatını 
bulacaklar. Dini ve ahlâki 
bilgilerini geliştirmiş olacaklar. 
Yoğun bir eğitim dönemini ge-
ride bırakarak tatile hak kaza-
nan çocuklarımızı yormadan, 
sıkmadan ve usandırmadan 
oyunu ve eğlenceyi de ihmâl 
etmeden derslerin işlenişini 
gerçekleştirmek istiyoruz. 
Cami-cemaat âdâbını ve 
kültürünü öğrenmelerine ve 
uygulamalarına önem 
vereceğiz. Anne-babalar 
çocuklarının eğitimine 
hassasiyet göstermeli, din 
eğitiminin toplumsal ahlâkın 
yozlaşmasını önlemekte 
yegâne unsur olduğunu 
bilmelidirler” dedi.
Yaz Kur'an kursları 25 
Haziran 2018 Pazartesi günü 
itibariyle ders başı yaptı.
Bu kurslarda görev yapan olan 
din görevlilerinin “Yaz Kur'an 
Kursları Hizmet İçi Eğitim 
Semineri” ne tabi tutulduklarını 

belirten Müftü Köksal; 
"Geleceğimizin teminâtı 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
ahlâki güzelliklerle donatarak 
hayatı değerler etrafında 

yaşamalarını, milletimize, İslâm 
âlemine ve insanlığa faydalı 
nesiller olmaları ve böyle 
nesiller yetiştirebilmeleri için 
yaz aylarında uygulanmakta 
olan iki aylık Kur'an eğitim ve 
öğretimi, ülkemiz ve milletimiz 
için son derece önemlidir. 
Çocuklarımızın ve milletimizin 
gerçek bilgiyi kaynağından 
öğrenme hakları, bizim de bu 
bilgiyi onlara arz etme 
görevimiz vardır. Diyanet İşleri 

Başkanlığımız, devletimizin 
yüklediği bu ödevi yerine 
getirme bilinciyle hareket 
ederek her bir gencimizi ve 
çocuğumuzu dini bilgiyle 

buluşturmaya ve ahlâki 
güzelliklerle süslemeye 
çalışmaktadır. Geçmişten 
bugüne çocukların eğitimini 
büyük bir tecrübeyle 
yürütmekte olan başkanlığımız, 
milletimizin de güvence 
kaynağıdır. Devlet denetim ve 
gözetiminde olmayan ve âdetâ 
bundan saklanan her 
teşebbüs, menfaat gruplarının 
tazyiki ve tehdidi altındadır. Bu 
durum devletin bekâ sorununa 

yol açabilir. Nitekim yakın 
tarihte bunun acı tecrübesini 
çok ağır bedel ödeyerek 
öğrenmiş olduk. Mânevi destek 
her birey için bir ihtiyaçtır. Bu 

ihtiyaç, devletin din eğitimini 
beğenmeyip kendilerince 
alternatif üreten aslında kendi 
küçük gruplarını korumaya ve 
genişletmeye çalışan, bunu 
yaparken de Allah adına 
olmadık sözler veren hatta sırf 
maddi fayda karşılığında 
cennet vâdeden çevrelerden 
alındığında birbirinin 
vazgeçilmezi devlet ve millet 
birbirinden koparılabilir. Böyle 
bir tehlike her zaman vardır. 

Yakın geçmiş bunun tanığıdır. 
İlçe müftülüğü olarak bizler 120 
din gönüllüsü arkadaşımızla 
birlikte bütün mahallelerimizde 
bu ulvî görevi yerine getirmeye 
çalışıyoruz. İsteyen herkes bu 
hizmetten faydalanabilir. Aziz 
Vakfıkebirli kardeşlerimizden 
istirhamımız; çocuklarımızı üç 
saat kursa göndersinler sonra 
oyuna ve eğlenceye zaman 
ayırsınlar" şeklinde konuştu. 
Gençlerle ilgili yeni bir 
uygulamanın olduğunu da 
belirten İlçe Müftüsü Köksal; 
"Onlara müstakil bir sınıf yahut 
sınıflar oluşturuyoruz. Kız 
erkek hepsi için bu planlama 
yapılmıştır. Biz onlar için 
buradayız. İstenilen 
davranışları çocuklarımıza ve 
gençlerimize kazandırmak ve 
istenmeyen davranışların 
sakıncalarını öğretmek için bu 
hizmeti vermeye çalışacağız. 
Müftülük olarak hepimiz alanda 
olacağız inşallah. Camideki 
çocuk sesleri vatanımızın 
neşesidir" sözlerine yer verdi. 
Yaz Kur'an kurslarında eğitim-
öğretiminin 25 Haziran ile 17 
Ağustos 2018 tarihleri arasında 
dönemler halinde ve kur 
esasına göre gerçekleştirile-
ceğini belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, bu kurslara 
her yaş grubundan öğrencilerin 
kayıt yaptırabileceklerini 
sözlerine ekledi.

V
akfıkebir Güneysu 
Mahallesi'ndeki beton yol 
çalışmaları tamamlandı.  

Vakfıkebir Güneysu Mahallesi 
Muhtarı Ali Uludüz, “Vakfıkebir 
Vakfıkebir olalı böyle hizmet 
görmedi. Mahallemizde hiç 
yapılmayanlar yapılıyor. Şuanda 
3 kilometre beton yol döktük.  

Başkanımızdan Allah razı olsun. 
Her sorunumuzla ilgileniyor. 
Çözmek için büyük gayret 
gösteriyor ve çözüyor” dedi. 
Mahallede ikamet eden Ali 
Muradoğlu, “Yapılan hizmetler 
ortada. Belediyemizin 
hizmetlerinde çok memnunuz. 
Başkanımıza çok teşekkür 

ediyoruz.” diye konuştu.  Yine 
aynı mahallede ikamet eden 
Hasan Öztürk ise, “Devletimizin 
başındakilere, Başkanımıza 
Yüce Allah güç kuvvet versin, 
başımızdan eksik etmesin. Biz 
vatandaş olarak 10 metre yol 
dökemeyiz. Bu kadar hizmeti hiç 
görmedik” şeklinde konuştu. 

Vakfıkebir Belediyesi tarafından başlatılan tarihin en büyük 
yol hamlesi devam ediyor. 4 yılda 266 kilometre beton ve 
asfalt yol,  102 bin metreküp sanat yapısı (taş duvar) 
çalışmalarına bu yılda yenileri ekleniyor.  Son olarak 
Güneysu Mahallesi'nde 3 kilometre beton yol döküldü.

VAKFIKEBİR VAKFIKEBİR VAKFIKEBİR OLALI 
BÖYLBÖYLE HİZMET GÖRMEDİ

Vakfıkebir İlçesi Soğuksu 
Mahallesi'nden Fahrettin Yıldız'ın eşi 
Ayrıca TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta'nın da yengesi 
Fatma Yıldız (74), geçirdiği rahatsızlık 
sonucu hakkın rahmetine kavuştu.  
Cenazesi 23 Haziran 2018 Cumartesi 
günü Öğle Namazına müteakiben 
Vakfıkebir Merkez Yeni Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından, 
Soğuksu Mahallesi'ndeki aile 

kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhume Teyzemize Allahtan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. Çocukları: Ahmet, 
Mehmet, Selami, Aydın ve Şeker 
Yıldız, Emine İskender, Ayşe Yıldız 
Dilber Yeğeni: TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta 
Damatları: Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Osman İskender  ve 
İlhan Dilbe

MiLLETVEKiLi BALTA; YENGESiNi KAYBETTi
Vakfıkebir İlçesi Soğuksu Mahallesinden Fahrettin Yıldız'ın eşi 
Ayrıca TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta'nın da yengesi olan Fatma Yıldız 
(74),  geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 

Geçen yıl Geleneksel Kadırga Otçu 
Şenliği'nde verdiği sözü yerine 
getirerek, Kadırga Açık Camii'ne 
modern bir şadırvan ve WC kazan-
dıracak olan Başkan Türkmen, 
Kadırga'nın çok önemli bir sorununu 
giderecek.Üsküdar Belediye 

Başkanı Şalpazarlı Av. Hilmi 
Türkmen, söz konusu şadırvan ve 
WC'nin açılışını 20 Temmuz 2018 
Cuma günü düzenlenecek Kadırga 
Otçu Şenliği'nde yapacaklarını 
bildirdi. Şadırvanın üst katında aynı 
anda 52 kişinin abdest alacak. 2 

katlı olarak inşa edilecek modern 
şadırvanın alt katında 32 erkek ve 6 
kadın WC ile lavabolar ile abdest 
haneler yer alacak. Yaylacılar, 
önemli bir sorunlarını çözüme ka-
vuşturan Üsküdar Belediye Başkan 
Hilmi Türkmen'e teşekkür ettiler. 

BAŞKAN TÜRKMEN'DEN KADIRGA'YA BÜYÜK HİZMET
İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hilmi Türkmen'in Kadırga Açık Camii'ne 
yaptırdığı modern şadırvan ve WC inşaatı aralıksız devam ediyor.



Recep Baltürk

Ev ve işyerlerine Servis Yapılır

0462 851 01 01 0505 628 87 88

14 şubat kurtuluş caddesi  VAKFIKEBİR

dönercim
recep usta

851 01010
4

6
2 alo paket

Yemek Çeşitleri

Pide Çeşitleri

Adana Şiş

Tavuk Şiş tavuk döneret döner

Rezervasyon : 0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi  VAKFIKEBİR

Kahvaltı - Balık Çorbası

Balık Çeşitleri - Balık Kavurma

Balık Sarma - Sac Kavurma

Güveç - Et Sote - Pirzola - Köfte

Tavuk Sote - Tavuk Pirzola - Tavuk Şiş

Meze Çeşitleri - Salata Çeşitleri

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

ESNAFA MÜJDE, 
“VERGiDE YAPILANDIRMA BAŞLADI”

 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.

VERMİŞ OLDUĞUMUZUN
HER SÖZÜN ARKASINDAYIZ 

YAZ KUR'AN KURSLARI BAŞLADI

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

Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Öztürk ve Müdür Yardımcısı 
Sait Ayhan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin 7143 sayılı Kanun ile ilgili bilgi vermek için Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Kadem Sağlam'ı ziyarette bulundular.

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti Trabzon Milletvekili seçilen 
Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora ile 5. sıra 
milletvekili adayı Vehbi Koç, 6. sıra adayı Selçuk Çebi ile birlikte 
Şalpazarı, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Tonya, Çarşıbaşı, Düzköy, Akçaabat 
ve Ortahisar ilçelerine teşekkür ziyaretinde bulundular.

Okulların tatile girdiği yaz aylarında, ağırlıklı olarak 
camilerde olmak üzere Kur'an kursları ve Kur'an 
öğretimine uygun olan diğer mekânlarda açılan yaz 
Kur'an kurslarında eğitim-öğretim bu yıl 25 Haziran 
2018 Pazartesi günü itibariyle başladı.

> Sadık AYDIN 3'de

> Abdulkadir AYNACİ 7'de


