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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

DEVLET ESNAFLA REKABET EDÝYOR,
BÝZ BUNU HAK ETMÝYORUZ!
Vakfıkebir Esnaf ev Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Tarım Kredi Kooperatiﬁ marketlerinde yapılan
indirime tepki gösterdi. Mevcut koşullarda indirim yapmalarının mümkün olmadığını belirten Sağlam,
“Devlet ticaret yapıp esnaﬂa rekabet ediyor, zincir marketler zaten rakip; biz bunları hak etmiyoruz” dedi.

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

AÐUSTOS ZAFER
BAYRAMIMIZI KUTLADIK

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yılı Vakfıkebir İlçesi Hükümet binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

> Sadık AYDIN 4'de

KAMBUROÐLU'NDAN EMNÝYET
MÜDÜRÜNE HAYIRLI OLSUN ZÝYARETÝ
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, Vakfıkebir İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Soysay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

KARADENÝZ AÝLESÝNDE
HAFIZLIK MUTLULUÐU
Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz'in oğlu Muhammet Ali Karadeniz'in hafızlığa geçişi
nedeniyle Vakfıkebir'de Yılmaz Karadeniz'in yeni hanesinde geniş katılımlı bir icazet töreni düzenlendi.
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> Sadık AYDIN 2'de

AK

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm.
Mert Oğuztarhan, Daire Amirleri,
Okul Müdürleri, STK Temsilcileri,
Siyasi Partilerin İlçe Başkanları,
Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Programın sunuculuğunu Atatürk
Ortaokulu Türkçe öğretmeni
Esra Kazancı yaptı.
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akfıkebir Kaymakam Vekili
Muhammet İkis ve
Belediye Başkanı
Muhammet Balta'nın Atatürk
Anıtına çelenk sunmasıyla
başlayan törene Cumhuriyet
Savcısı Kadir Enes Atilla, İlçe
Emniyet Müdürü Murat Soysay,

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZI KUTLADIK

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yılı Vakfıkebir İlçesi hükümet binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Ahmet KAMBUROĞLU

“ULUDÜZ HAZIR”
İşadamı Emin Uludüz, yaklaşan genel
seçimlerde Cumhuriyet Halk
Partisinden(CHP) Milletvekilliği adaylığı
için adı gündemden düşmüyor…
Yıllardır siyasetin içinde…
Sivil toplum kuruluşlarında önemli yerlerde
olmuş birisi…
Sorumluluklarını çok iyi bilen bir kişilik…
Her zaman dik duruşu ile halkın yanında
oldu…
Bölgemizde hizmet veren Uludüz Gıda
Pazarlama Şirketinin Yönetim Kurulu
Başkanı, bölgenin en iyi Fındık Tüccarı…
Büyükliman Havzasında destekleniyor…
Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisinde,
adaylık konusunda acaba nasıl bir yol
izlenecek…
**********************
Herkes soruyor?
Doğalgaz ne zaman gelecek, yapılan
açıklama doğru mu?
Evet, doğalgaz geliyor ama daha hiçbir
hattı yapılmadı, çalışmalar başlamadı.
Bu kış değil, önümüzdeki kış kullanılacağı
söyleniyor…
Kağıt üzerinde belki öyle yazabilir ama ben
yetişeceğini düşünmüyorum…
Ana hat gelebilir ama Vakfıkebir'deki evler
doğalgaz standartlarına uygun değil ki…
Evler yeniden revize edilecek…
Yeni yapılan evler doğalgaz standartlarına
göre yapılmış olsa idi, belki o zaman
yetişebilirdi…
İlk adım her zaman iyidir…
Bir an önce yapılırda insanlar kömür alma
sıkıntısından kurtarır…
**********************
Ticaret Odası seçimleri yaklaşırken, Arsin
OSB Müdürü Erkut Çelebi çalışmalarına
aralıksız devam ediyor…
Bu hafta Vakfıkebir ziyaretine Mekap Deri
ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı, Trabzon Arsin OSB
OSBÜK Temsilcisi ve OSBÜK Yüksek
Koordinasyon Kurulu Üyesi Selçuk
İskender ve onlara eşlik eden CEMSAN
LTD. ŞTİ. ortağı ve AK Parti Vakfıkebir İlçe
Başkan Yardımcısı Cemil Albayrak oldu…
Ticaret Odasına kayıtlı olan esnaarı
ziyaret ederek hasbıhal edildi…
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun'u da
ziyaret ettiler…
CEMSAN LTD. ŞTİ. ortağı olan ve AK Parti
Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Cemil
Albayrak, Vakfıkebir'de Erkut Çelebi'ye
destek sözü alıyor. Görünen o ki,
Vakfıkebir'de bir isim olacaksa, onlara
açıkça destek veren Cemil Albayrak
olacağı konuşulmaya başladı…
Vakfıkebir'de AK Parti cephesi Erkut
Çelebi'yi destekliyor gibi…
**********************
İnsanlar Vakfıkebir Plajından ve çöp
kovaları olmamasından şikayetçi…
Her yer pislik içinde…
İnsanlar yediği atıkları bile çöp kovalarına
atmaktan aciz…
Hayvan bile kendi yattığı yeri
pislemezmiş…
Yapılan hizmete neden karşıyız…
Plaj yapılırken yürüyüş yolu da yapıldı.
Yürüyüş yolunun amacı insanlar spor
yapsın ve rahat rahat yürüsünler koşu
yapabilsinler diye…
Çekirdek çitleyip, kapaklarını yere atılsın
diye değil…
Bu tür davranışlardan kaçınılıp, yapılanı
korumak, kollamak bizim görevlerimiz
arasındadır…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 962
Tarih : 02.09.2022
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akfıkebir Kaymakam
Vekili Muhammet İkis
ve Belediye Başkanı
Muhammet Balta'nın Atatürk
Anıtına çelenk sunmasıyla
başlayan törene Cumhuriyet
Savcısı Kadir Enes Atilla, İlçe
Emniyet Müdürü Murat
Soysay, İlçe Jandarma
Komutanı J.Ütğm. Mert
Oğuztarhan, Daire Amirleri,
Okul Müdürleri, STK
Temsilcileri, Siyasi Partilerin
İlçe Başkanları, Muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı.
Programın sunuculuğunu
Atatürk Ortaokulu Türkçe
öğretmeni Esra Kazancı
yaptı. Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasının
ardından günün anlam ve
önemini belirten
konuşmasında Askerlik
Şubesi Başkan Vekili
Personel Asteğmen
Alparslan Süzer şunları
söyledi.
30 AĞUSTOS ZAFERİ,
TÜRK ORDUSU'NA
"SİLAHLI KUVVETLER
GÜN” OLARAK ARMAĞAN
EDİLMİŞTİR
Askerlik Şubesi Başkan Vekili
Personel Asteğmen
Alparslan Süzer; “Bugün
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurulmasına temel teşkil
eden, 30 Ağustos 1922'de
kazandığımız büyük zafer'in
100. yılını ulusça kutlamanın
haklı gurur ve heyecanını
yaşıyoruz. Asil Türk milleti,
kahraman Türk ordusuyla
birlikte, varlığına ve vatanına
kastedenlere karşı, 100 yıl

V

akfıkebir İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevine
atanarak görevine
başlayan 2. Sınıf Emniyet
Müdürü Murat Soysay'a
hayırlı olsun ziyaretinde
bulunan Büyükliman
Postası Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Ahmet Kamburoğlu
nezaket ziyareti sırasında
şunları söyledi; “Biz bu
ilçede gazeteci olarak her
zaman yöneticilerimiz, sivil
toplum kuruluşlarımız ve
halkımız ile sıcak ilişkiler
içerisinde olmaya çalıştık,
çalışmaya da devam

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

ortamda Mustafa Kemal paşa
ve onun dava arkadaşları
bağımsızlık Meşalesi'ni
yakarak "YA İSTİKLAL, YA
ÖLÜM" parolasıyla aydınlığa
giden yolu aralamışlardır. 30
Ağustos'un gerçek anlamını
ve önemini büyük zafer'in
ikinci yıl dönümünde
Dumlupınar'ın çal tepesinde
yapılan törende Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün verdiği söylevde
görürüz. Hiç şüphe
etmemelidir ki, yeni Türk
devletinin, genç Türk
Cumhuriyeti'nin temeli
burada taçlandırıldı. Bu
sahada akan Türk kanları, bu
semada uçan şehit ruhları,
devlet ve Cumhuriyetimizin
ebedi muhafızlarıdır. Harpler,
yalnız karşı karşıya gelen iki
ordunun çarpışması değildir.
Meydan muharebesi,
milletlerin bütün varlığı ile ilim
ve fen alanlarındaki
yükselmeleriyle, ahlaklarıyla,
kültürleriyle kısaca bütün

maddi ve manevi kudret ve
faziletleriyle çarpıştığı bir
imtihan meydanıdır. İşte
kazanılan zaferi muhteşem
kılan unsur, harbin; kadın,
çocuk yaşlı demeden milletçe
topyekûn bir savaş olarak
icra edilmiş olmasıdır. Türk
ulusu bu meydandan da ulu
önder'inin liderliğinde alnının
akıyla çıkmayı başarmıştır.
Türk tarihine altın harerle
yazılan bu zaferin günümüze
kadar yansıyan çok önemli
siyasi ve askeri sonuçları
olmuştur ve bu sonuçların
günümüze de yansımakta
olduğu gözlenmektedir. 30
Ağustos zaferi, Türk
Ordusu'na "silahlı kuvvetler
gün” olarak armağan
edilmiştir. Türk silahlı
kuvvetleri ülkemizin huzur ve
bekasını sağlamak,
bölgemizde ve dünyada
sürekli barışın tesisine
katkıda bulunmak için
tarihinden ve milletinden
aldığı güçle, modern harp

silah ve teçhizatıyla, güçlü ve
dinamik personeliyle ulaştığı
yüksek eğitim seviyesiyle,
azimli ve kararlı komuta
kademesiyle, dostlarının ve
ülkemizin güvencesi,
düşmanlarımızın korkulu
rüyası olmaya devam
etmektedir. Dünyanın sayılı
askeri güçlerinden birisi olan
silahlı kuvvetlerimiz her
zaman her yerde ve her
şartta verilecek görevleri
ifaya hazırdır. Milli
egemenlik, milli şuur ve tam
bağımsızlık esasına dayanan
Atatürk ilkeleri, bugüne kadar
olduğu gibi gelecekte de Türk
silahlı kuvvetlerimize rehber
olmaya devam edecektir. Bu
kutsal ve tarihi gün
vesilesiyle ulusça başta ulu
önder Atatürk olmak üzere,
dava arkadaşları ve aziz
şehitlerimizi rahmetle anıyor,
hatıraları önünde bir kez
daha saygıyla eğiliyor,
şükranlarımızı sunuyoruz.
Ruhları şad olsun dedi.

KAMBUROĞLU'NDAN
EMNİYET
MÜDÜRÜNE
HAYIRLI
OLSUN
ZİYARETİ
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Soysay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

önce bugün, kahramanlık ve
şeref dolu tarihinden aldığı
kudretiyle, yeniden dirilerek,
topyekun bir varoluş
mücadelesi sonucunda eşine
tarihte az rastlanır bir zafer
kazanmıştır. Aziz yurduna ve
bağımsızlığına kasteden
işgal kuvvetleri karşısında
Türk ordusunun ortaya
koyduğu eşsiz bir eser olan
bu zaferin her safhası, tek
tek düşünülmüş, hazırlanmış
ve yönetilmiştir.1900'lü
yılların başlarında meydana
gelen büyük
devletlerarasındaki çıkar
çatışmaları, dünyada
gelişen” kir akımları,
sanayileşme gibi gelişmeler
sonucunda birinci dünya
savaşı sonunda mütteklerin
aldığı ağır yenilgiler sonucu
Mondros mütarekesi
imzalanmış, imzalanan
anlaşma ile bin yıldır
üzerinde kan dökerek, can
vererek yurt edindiğimiz
Anadolu toprakları o
dönemin büyük devlet ve
onların maşaları tarafından
işgal edilmiş, ayrıca
tarihimize kara bir leke olarak
geçen Sevr antlaşması da
ulusumuza dayatılmıştır.
İşgal güçleri girdikleri her
yerde adeta tarihi kinlerini
kusarcasına kadınımıza,
yaşlımıza, çocuklarımıza
dünyada eşine az rastlanır
işkence, zulüm ve
hakaretlerde bulunmuşlardır.
İşte böylesine umutsuz
görünen, üzerimizde kara
bulutların dolaştığı bir

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

ediyoruz. Kamu yararını
gözeterek görevimizi yaptık
ve yapmaya da gayret
ediyoruz. Tabi ki halkımızı
da bilgilendirmek
konusunda görevimizi en
güzel şekilde şeffaf ve
tarafsız olarak yapmaya
özen gösteriyoruz. Sizden
önce de emniyet ile güzel
ve sıcak ilişkilerimiz vardı,
siz göreve başladıktan
sonra da bu sıcak ilişkilerin
devam edeceğine
inanıyoruz. İlçemizdeki
görev süreniz içerisinde
halkımızın ve esnaarımızın

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

asayiş sorunlarının
çözülmesinde mükemmel
bir şekilde çalışma örneği
göstererek başarılı
çalışmalara imza
atacağınızdan hiç şüphemiz
yoktur. Bu yapacağınız
özverili ve başarılı
çalışmalar dolayısı ile
şimdiden sizlere ve ekip
arkadaşlarınıza teşekkür
ediyoruz. Sizlerin bu başarılı
çalışmaları sayesinde
bizlerde görevlerimizi
huzurlu ve güvenli bir
şekilde yerine getireceğiz”
dedi.
“İLÇENİN VE HALKIN,
HUZUR VE GÜVENLİĞİ
BİZİM
ÖNCELİKLEİRMİZDENDİR
”
Vakfıkebir İlçe Emniyet
Müdürü Murat Soysay ise
yaptığı açıklamada;
“Öncelikle bu nezaket
ziyaretiniz bizleri mutlu
etmiştir. Emniyet ve basın
mensupları kamu görevi
yapıyorlar, basın
mensuplarımızın
vatandaşlarımızı doğru
bilgilendirmesi çok

önemlidir. Bu konuda biz
yasal çerçeve içerisinde ne
gerekiyorsa yaparız.
Buradaki tüm
arkadaşlarımız ile birlikte ve
sivil toplum kuruluşları ile
birlikte en iyi şekilde
Vakfıkebir halkına güvenlik
hizmeti vermenin gayreti
içerisinde olacağız. İlçenin
ve halkın, huzur ve
güvenliği bizim
önceliklerimizdendir. Şu an
için bu koltuğun ve
makamın sahibi bizleriz. Bu
koltuk da bu makamlarda
gelip geçicidir. Görev
yaptığımız her yer bizim için
kutsaldır. Devletimiz bizi
nerede görevlendirirse
orada hizmet yaparız” dedi.
“VAKFIKEBİR GÜZEL VE
HUZURU BİR İLÇE”
Vakfıkebir İlçe Emniyet
Müdürü Murat Soysay,
"Görev kutsaldır, Ay Yıldızlı
Bayrağımın sallandığı her
yerde seve seve görevimi
yaparım. Ben de Anadolu
çocuğu olduğum için
Vakfıkebir bana daha da
sıcakkanlı geldi.
Vakfıkebir'lilerin ilgi ve

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

alakası, temiz kalpli, samimi
yaklaşımları beni çok mutlu
ediyor. Halka hizmetin
hakka hizmet olduğu bilinci
ile siz sevgili Vakfıkebir'li
hemşehrilerimize hizmet
etmek, sizlerin de destekleri
ile emniyet hizmetlerinin
herkes tarafından ulaşılabilir
olmasını sağlamak için
görevimizin başındayız.
İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın düsturu ile her bir
bireyin güvenliği ve huzuru
için personelimiz ile birlikte
her türlü öneri ve istekleri
titizlikle değerlendirerek
vatandaşlarımızın asayiş ve
güvenliğine katılımcı
olmalarını sağlayacağız.
Yapacağımız görev
esnasında halkımızın, basın
yayın ve sivil toplum
kuruluşlarımız ile diğer
kamu kurumlarının desteği
bizler için çok önemlidir.
Hizmet etmek benim ve
meslektaşlarımın görevidir.
Vakfıkebir güzel ve huzurlu
bir ilçe. İlçenin bu huzur ve
güveni için gayretle
çalışmaya devam edeceğiz"
dedi.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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DEVLET ESNAFLA REKABET EDİYOR,
BİZ BUNU HAK ETMİYORUZ!
Osman KOYUNCU

A

Vakfıkebir Esnaf ev Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Tarım Kredi Kooperatiﬁ marketlerinde yapılan
indirime tepki gösterdi. Mevcut koşullarda indirim yapmalarının mümkün olmadığını belirten Sağlam,
“Devlet ticaret yapıp esnaﬂa rekabet ediyor, zincir marketler zaten rakip; biz bunları hak etmiyoruz” dedi.

AVRUPA MEDENİYETİ ÜZERİNE BİR YORUM

vrupa ikidir, birisi kutsal dinlere
dayanır(azınlıktalar), adalet, hukuk
ve tekniği esas alır, ikincisi ise
maddeyi esas alıp hevesleri tatminle bir
hayat şekli sunar(çoğunluktalar). Büyük
tarihçi Arnold Toynbee diyor ki Avrupa'nın
madde ve teknolojiye dayalı olan ve kutsal
değerlerden yoksun medeniyetini dünya
dayatması diğer milletlerden öyle bir tepki
getirecek ki, Avrupa yaptıklarına bin
pişman olacaktır. Geri kalmış ülkeler kendi
medeniyetlerini kuramadıklarından Avrupa
esaretten kurtulamadılar. Avrupa'nın bir
kolu materyalist Roma, bir kolu da
hayalperest Yunan dehalarına dayanır. Bu
medeniyet akla dayandığından ve akıl
fıtratın derinliklerine inemediğinden doğal
ve evrensel olamıyor. Roma ve Yunan
dehaları, maddeci bir akıldan ikiz olarak
doğdular, 2000 senedir Avrupa medeniyeti
ve Hıristiyanlık dini, onları birleştiremedi.
Roma materyalizmi Fransa'yı, Yunan
felsefesi de Almanya'yı doğurmuştur.
Ortaçağ Kilise zihniyetine Nasraniyet, İncil
ve İsa'ya dayanan ruhaniliğe ise İsevilik
denir. Avrupa madde ve manayı
birleştiremediğinden iki büyük dünya
savaşına neden olmuş, insanı materyalizm
bataklığında boğmuştur. İsraf ile
ihtiyaçlarını artırıp insanı mutsuz ve hasta
etmiştir. Doğal olmayan bir laikliği dünyaya
din olarak kabul ettirmeye çalışmış ve bu
laiklik prensibiyle beraber bütün dinleri,
Roma ve Yunan felsefelerinin emrine
girmeye zorlamıştır.
Çoğunluğu temsil eden Avrupa
medeniyeti, insanların gözlerini boyayıp
kandırıyor. Akla ve Maddeye(somuta)
dayanan bu medeniyet, soyutu(Allah'ı) ve
kutsalı tanımadığından, bu medeniyet,
fenleri ve pozitif ilimleri kullanıp kendi
hayat ve düşünce tarzını bütün dünyaya
telkin ediyor, moda fırtınasıyla herkesi taklit
ettiriyor. Bu medeniyete göre güçlü olan
haklıdır diyor, insanlık, bu vahşi ve
zalimane kurallara karşı, İnsan Hakları
Beyannamesini, eşitlik ilkesini, Hukuk
Devleti kavramını kullansa da insanlık bu
medeniyetin yerini dolduracak alternatif

bulamadı. Amacı ve hedefi, menfaat ve
çıkarcılıktır. Çok sayıda sosyal
yardımlaşma kurumlarını kurmuşsa da
gayesi yine de zenginlerin ve zalimlerin
rahatıdır. Sosyal hayatın bağı olarak,
ırkçılık ve kapitalizmi esas alır. Her ikisi de,
başkasını yutmakla beslenmeye dayanır.
Hayat ilkesi, yardımlaşma ve iyilik yapma
yerine mücadele ve rekabettir, bu ise
kavga, kaos ve felakettir.
İnsanın asıl varlığı olan ruhî, aklî ve
kalbî değerleri ya inkâr ettirmek veya
ekonomik baskılarla onları mideye ve
bedene yedirmektir. İslam medeniyeti
hakkı esas alır, hedefi, faziletli üstün insan
yetiştirmektir, sosyal bağ olarak din, vatan
ve sosyal sınıf birliğini esas alır. Hedefi
yardımlaşma ve dayanışmadır. Dinler
özellikle İslam dini, iki hayatı esas
almasına rağmen Avrupa medeniyete
mağlup olmuşlardır. Medeniyet harikaları
Avrupa'nın malı değiller, bütün dinlerin ve
medeniyetlerin malıdırlar, fikirlerin
birleşmesinden doğmuş, insanın temel bir
mirasıdırlar. Genelde Müslümanlar, Kuran'ı
Hz. Muhammed'i ve ehli beyti esas almadı,
Emevilerin yolundan gittiklerinden evrensel
olamadı, Avrupa medeniyetine mağlup
oldu.
İslam âlemini geri bırakan engeller,
cehalet, vahşet taassup, din adamlarının
fenleri bilmemeleri, dini baskı aracı olarak
kullanmaları, insanların körü körüne onları
taklit etmeleri, istibdat altında, hür bir
şekilde yaşamamaları ve dindarların dini
meseleler ile fenlerin çatıştığını
sanmalarıdır. Avrupa Medeniyeti, terör,
anarşizm ve sefihane hayatın zorlamasıyla
dine sığınacak. İsevilerle Müslümanlarla el
ele verip, insanlığı ahlaksızlık
bataklığından ve materyalizm
hastalığından kurtaracaktır.
NOT: Bu yazıda Bahaeddin Sağlam
hocanın Saidi Nursı'nin Avrupa ve İslam
medeniyeti hakkındaki geniş görüşlerini
içeren uzun çalışmasından istifade
edilmiştir.

EMEKLİNİN PROMOSYON ÇİLESİ
Geçtiğimiz aylarda emekli ve memur maaşlarına yapılan artış nedeniyle özel bankalarda promosyon ücretlerinde artışa girmeleri emekli
vatandaşlar için can suyu oldu. Promosyonlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklara neden oldular.

T

arım Kredi Kooperatifi
marketlerinde ürünlere
getirilen indirimler bir
kereye mahsus olarak
vatandaşın yüzünü güldürse de
küçük esnaflara yapılan büyük
bir darbedir. Başkan Sağlam,
Perakende yasasının bir an
önce çıkması gerektiğini
belirterek, yapılan bu
uygulamaların etik olmadığını
belirtti.
“DEVLET ESNAFLA
REKABET EDİYOR”
Başkan Sağlam, Tarım Kredi
Kooperatifi marketlerinde bazı
ürün fiyatlarına yapılan indirime
sosyal medya hesabından tepki
gösterdi. Mevcut koşullarda
indirim yapmalarının mümkün
olmadığını söyledi. Krizde
devlete destek verdiklerini
belirten Sağlam paylaşımında
şu ifadelere yer verdi: “Ayrıca
bizim ticaret ortamımızda
reyonlarda satış fiyatlarımız aynı
şekilde devam etmektedir. 15
Temmuz'da önce meydanlara
elinde bayrakla, kazma, kürekle,
satır, bıçakla inenler bu halk ve
esnaflardı. Pandemi döneminde
devletimizin milletimizin yanında
olan yine bizlerdik. Kriz var
denildi gene gocunmadan,
erinmesen yine bizler var olduk.
Devletimize milletimize destek
veren bizdik. Şimdi Devlet
ticaret yapıp esnafla rekabet
ediyor. Zincir marketler zaten
rakip; Biz esnaf camiası olarak
insanlara anlatmakla
zorlanıyoruz artık.”
“BAKKALLAR YOLU İLE
YAPILMALI”
“Tarım Kredi Kooperatifi'nin
böyle bir atılım yapması küçük

esnafı etkiyor. Böyle bir atılımın
bakkallar yolu ile yapılması daha
doğru olur. Tarım Kredi
Kooperatifleri'nin satış mağazası
açılması yerine devletin zincir
market yasasına önem vermesi
gerekiyor. Zincir marketler kendi
insiyatiflerine göre gramaj
oyunları yapıp fahiş fiyatlar
uyguluyorlar. Yeni bir satış
mağazası açmak bakkallar dahil
diğer meslek dallarını olumsuz
etkiler. Esnafının işlerinin iyi
olmadığı dönemde böyle bir
uygulama yapmak, esnafı daha
da karanlığa sürükler.
Perakende yasası düzenlenmeli.
Bu zor süreçten ancak bu
şekilde çıkabiliriz. Sigara ve
ekmek sadece bakkallarda
satılmalı. Devletin yeni satış
mağazaları açması etik değil.
Küçük esnaf düşünülmeli.”
“ÇÖZÜM OLMAYACAK”
Toplumsal yapının fakir ve
zengin olarak ikiye ayrıldığını ve
orta tabakanın ortadan kalktığını
söyleyen Sağlam, “Tarım Kredi
Kooperatifi Marketlerindeki
ürünlere yüzde 40'a varan
indirimler yapıldı. Bu indirimler
yaşanan pahalılığa bir çözüm
olmayacak bana göre. Çünkü
fiyat istikrarları emir ve
talimatlara itimat etmez.
Vatandaş sormaz mı? 'Madem
bugün indirim yapabiliyorsun,
neden daha önce yapmadın?'
diye” ifadelerine yer verdi.
“BİR İŞE YARAMAZ”
“Hükümetin kararlarını
sorgulamak gibi bir niyetimiz yok
ama vatandaş her şeyi görüyor”
diyen Sağlam, “Biz çalışanların
asgari ücretini artırdık. İsterseniz
yüz kat arttırın maaşları, eğer

fiyatlar artarsa yapılan maaş
zamları bir işe yaramaz. Yapılan
zammın bir anlamı olmaz. Eğer
insanların alım gücünü
rahatlatamazsak, gerekçe
olmadan yapılan zamların
önüne geçemezsek ekonomik
istikrarı da sağlayamayız” dedi.
“ESKİSİ GİBİ DEĞİL”
Esnafın müşteri sayısının
düştüğünü dile getiren Sağlam,
“Dünkü şartlar maalesef bugün
yok. Eskiden yapılan
harcamalar bugün yapılamıyor.
Çünkü vatandaşta para yok. Biz
ne kadar kaliteli, ne kadar iyi
ürün yaparsak yapalım
vatandaşta para olmadığı için
gelmiyor. Fiyat istikrarı yok
maalesef. Ucuzluk ve pahalılık
kültürü ortadan kalktı. Esnaf
kendine yansıyan maliyetleri
ister istemez fiyatlara yansıtmak
zorunda, yoksa başka türlü
ayakta duramıyor” ifadelerini
kullandı.
“KAZIKÇI ESNAF” ALGISI
Başkan Kadem Sağlam sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu sistemin
günah keçisi esnaf değil.
Genelde “kazıkçı esnaf” tabiri
kullanılıyor ama bu doğru bir
durum değil. Esnafın
hizmetlerini sürdürebilmek için
maliyete yansıyan fiyat farklarını
tüketiciden alması gerekiyor.
Yoksa esnaf hiçbir türlü ayakta
duramaz. Biz esnaf olarak hiçbir
zaman zam taraftarı değiliz;
ama bu ekonomik süreçte
maalesef maliyetlerimizi
karşılamak için fiyatlarımızda
değişiklik yapıyoruz. Bu şekilde
daha ne kadar devam eder,
esnaf daha ne kadar dayanır
bilmiyorum dedi.”a

BORDO
KENT
VE
MAVİ
KENT
KURALIM
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir İlçe ziyaretinde; Trabzon'un bu kadar futbolla özdeşleşmişken
BORDO kent ve MAVİ kent olarak iki ilçe kuralım ver Ortahisar isminin karışıklığından da kurtulalım dedi.

zel Bankalarda
promosyon rakamlarının
yüksek olması nedeniyle
banka değiştiren vatandaşlar
bankalar önünde uzun kuyruklar
oluşurken işlemlerin uzun
sürmesi emekli vatandaşları
canından bezdirir oldu.
Emeklileri cezbeden promosyon
kampanyalarına yoğun ilgi
nedeniyle bankalar önünde
kuyruklar oluştu! Emekli
maaşlarına yapılan zam,
bankaları da harekete geçirdi.
Promosyonlar açık artırmaya

Ö

dönüştü. Emekli müşterileri
çekmek isteyen bankalar,
ödemeleri 7.500 TL kadar
çıkarınca emekliler yüksek
promosyon için özel bankalar
önünde kuyruk oluşturdu.
Ağustos ayının sonuna kadar
devam edecek kampanya için
özellikle Vakfıkebir İlçesi'nde de
yazlıkçıların gelmesiyle ilçedeki
banka şubelerinin önünde
yığılmalar yaşandı, banka
önlerinde 30-40 kişi sıraya
girerek işlemlerini yaptırmak için
beklemeye koyuldular.

Vatandaşlar banka önlerindeki
kuyruklardan ve işlemlerin uzun
olmasından dolayı bir hayli
rahatsız olduklarını ifade ettiler.
Maaşlarını taşıyan emeklilerin
çoğunluğu, devlet
bankalarından özel bankaya
geçtiklerini söylediler. Bu günkü
ekonomik şartlar karşısında
kampanyanın ilaç gibi geldiği
yorumu yapan emekli
vatandaşlar, 'parayı nasıl
değerlendireceksiniz?' sorusuna
promosyonun yerinin şimdiden
hazır olduğunu belirttiler.

“ORTAHİSAR İSMİNİN
KARIŞIKLIĞINDAN
KURTULALIM”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet
Kaya, Vakfıkebir İlçe
ziyaretinde önemli
açıklamalarda bulundu. Kaya,
Ortahisar İlçesi'nin ismi aynı
zamanda bir mahalle ismi ki
çok tartışıldı. Ayrıca Ortahisar
diye internete girdiğinizde
Nevşehir'de Ortahisar
Belediyesi olarak karşınıza
çıkıyor. Yanı koskoca
Trabzon'un merkezi kurulan bir
ilçe daha önce kurulan bir ilçe
olarak internette karşınıza
Nevşehir'deki çıkıyor. Yahu isim
mi bulamadık. Ortahisar İlçemiz

büyük bir ilçe, burayı ikiye
bölerek iki ilçe kuralım. Buranın

birini BORDO kent diğerini
MAVİ kent yapalım. İki tane ilçe
yapalım Trabzon'un bu kadar
futbolla özdeşleşmiş kent
BORDO kent ve MAVİ kent
olarak kuralım ve Ortahisar
isminin karışıklığından da
kurtulalım. Çünkü bizler futbol
ile iç içeyiz. Futbol Trabzon'da
her şey demek. Trabzon'da
herkesin aklı fikri futbolda.
Bütün dünyada Trabzon'u bu
şekilde tanıyor. Dolayısıyla
Trabzon'a böyle bir isim yakışır
diye düşünüyorum dedi.

Büyükliman
Postası
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KARADENİZ
AİLESİNDE
HAFIZLIK
MUTLULUĞU
Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz'in oğlu Muhammet Ali Karadeniz'in hafızlığa geçişi
nedeniyle Vakfıkebir'de Yılmaz Karadeniz'in yeni hanesinde geniş katılımlı bir icazet töreni düzenlendi.

Y

üzlerce konuğun icabet
ettiği icazet törenine
Türkiye'nin önde gelen
Vaizlerinden önemli yazı ve
söylemleri ile büyük beğeni
toplayan Nurettin Yıldız'da
katılım göstererek programın
onur konuğu oldu. Çok sayıda
din adamanın katılarak Kuran'ı
Kerim tilavetleri ve ilahilerle
anlam kattığı törende konuşan
Nurettin Yıldız Hoca böylesine
anlamlı bir törende olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek 'Yılmaz Karadeniz
kardeşimizin evladı bizlerinde
ufak katkıları ile çok önemli bir
mertebeye yükseldi. Hayatının
bir çok alanında büyük
fedakarlıklar yapmak zorunda
kalacak ama seçtiği yolun
güzelliğini bilirse onu bu yola
itenlere ömür boyu minnettar
olacak. Muhammet Ali
Karadeniz kardeşimiz bağlı
olduğu imanını halatlarla bir
limana bağlamış oldu.
Yolu mübarektir. Hafız olmak
kolaydır ama hafızlığın
özelliklerini yitirmeden onları
taşıyarak ölmektir zor olan. Ben
Muhammet evladımızda onu
görüyorum. Muhammet
kardeşimizin babası Yılmaz
kardeşime, annesini, ablalarına
kardeşlerine bu güzel ailelerine
en güzel hissiyatımla dua ve
tebriklerimi iletiyorum. Kıyamet
günü Allah hafızların annelerine
babalarına ne ikram edecekse
ne reva görecekse Muhammet
Kardeşimizin ailesine annesini
babasına kardeşlerine de aynı
şeyi reva görür inşallah. Buraya

koşa koşa geldim. Bu törende
olmak bir hafız daha bu kutsal
yola kazandırmak çok ulvi bir
olay. Allah ailesinden sizlerden
razı olsun. Hepinize teşekkür
eder hepinizi Allah'a emanet
ederim' dedi. Nurettin Yıldız
hocam, davetimize icabet eden
hocalarımız, Metin Çağlar
hocam, komşularımız ailem
babam, kardeşlerimiz,
evlatlarımız, bütün ailem
komşularımız hoşgeldiniz,
dostlarımız, kardeşlerimiz, hoş
Safalar getirdiniz. Bu güzel
merasimi onurlandırdınız, bizleri
gururlandırdınız, yalnız
bırakmadınız, neşe kattınız.
Allah hepinizden razı olsun. Bizi
öylesine bahtiyar ettiniz ki bunu
kelimelerle ifade etmek zor.
Yeni hanemizi şenlendirdiniz.
Çok mutlu olduk.
Buhari'nin bir sözü vardır 'Sizin
en hayırlınız Kuran'ı Kerim'i
öğrenen ve öğretendir'.
Ben hafızlık merasimlerine
gittiğim zaman tekbir sesleri ile
Hâfızları kürsüye alırken hep
acaba bizim de böyle bir
hafızımız olacak mı benim
evlatlarım da bu mertebeye
kavuşacak mı der
duygulanırdım. Rabbime dua
ettik. Rabbim duamızı kabul
eyledi. ailemize üç tane hafız
nasip etti. Çok gururluyum.
Mutluyum. Rabbime bizi bu
günleri gösterdiği için ne kadar
şükür etsem azdır. Muhterem
Nurettin Yıldız hocamızın dediği
gibi hafız olmak çok kolay ama
yürütmek yaşamak ve
sonuçlandırmak zordur. Çok
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şükür. Rabbim bizim ailemize
bunu nasip etti. Hepimize güzel
ahlakı mimarlığına maneviyatı
olarak yaşamayı nasip eylesin.
Muhammet evladımız bu
mübarek yolda bizden hep
uzakta oldu. Dört sene önce Bu
güzel mekanı Rabbimiz bize
nasip etti bu mekanda biraz
değişiklikler yaptık ve burada
yaşamak için kendimize bir yol
çizdik. O zaman Muhammet'e
söz verdik. Dedik ki burade
sana bu mekanda güzel bir
hafızlık merasimi yapacağız.
İnşallah Allah nasip ederse ve
bu mekanı bu evi yaptık bu hale
bu Kemal'e getirdi Rabbimiz
bize bunu nasip etti ve bundan
sonra da hayatımızın sonuna
kadar inşallah burada huzur ve
sadece size İslam ahlakıyla
yaşamayı Kur'an'la yaşamayı
nasip eder dua ederiz. Rabbim
güzele vesile oldu ve olunca da
bunu burada bu tarihte
düzenlemiş olduk. Yeni
hanemizin açılışını da bu vesile
ile gerçekleştirmiş olduk. Bunu
bize yaşattığınızdan dolayı
Allah sizlerden de razı olsun.
Geçmişlerinize rahmet olsun.
Sizlere sağlık sıhhat hayırlı
uzun ömür yaşamayı nasip
etsin. Bütün dostlarımıza
kardeşlerimize komşularımıza
sonsuz şükranlarımı sunarım.
Allah hepinizden razı olsun'
ifadelerini kullandı.
Hafız olan Muhammet Ali
Karadeniz'in Kuran'ı Kerim
tilavetinin ardındın misafirlere
sunulan ikramla hafızlık töreni
sona erdi.

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakfıkebir Orman İşletme Şeﬂiği 256 Kod Nolu Horoz sırtı-Abegadüzü yayla, 267 kod nolu
Kaldırım yayla-Tuzlakıranı, 268 Kod noluKaldırımyayla-Kangel tepe ve 272 Kod noluTomaralık
Sırtı-Taşboğazı Orman yollarında Üst yapı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
: 2022/860761
1-İdarenin
a)Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Vakfıkebir Orman İşletme Şeiği 256 Kod Nolu Horoz sırtı-Abegadüzü yayla, 267 kod nolu
Kaldırım yayla-Tuzlakıranı, 268 Kod noluKaldırımyayla-Kangel tepe ve 272 Kod noluTomaralık SırtıTaşboğazı Orman yollarında Üst yapı Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Vakfıkebir Orman İşletme Şeiği 256 Kod Nolu Horoz sırtıAbegadüzüyayla(3+00 Km), 267 kod nolu Kaldırım yayla-Tuzlakıranı(5+800 Km),(268 Kod
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir Orman İşletme Şeiği 256 Kod Nolu Horoz sırtıAbegadüzü yayla, 267 kod nolu Kaldırım yayla-Tuzlakıranı, 268 Kod noluKaldırımyayla-Kangel tepe
ve 272 Kod noluTomaralık Sırtı-Taşboğazı Orman yollarının bulundukları yerler
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü
toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP'tanalınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A V. Grup: Karayolu İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın ILN 1684176

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

KARADENİZ KASAP YENİ ŞUBESİ HİZMETE AÇILDI
Vakfıkebir ilçesinde yıllardır Kemaliye Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesinde hizmet veren Karadeniz Kasabı yeni şubesini Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi üzerinde hizmete açtı.
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akfıkebir ilçesinde 16
yıldan bu yana Kemaliye
Mahallesi 14 Şubat
Kurtuluş Caddesinde hizmet
veren (Karadeniz Kasabı) Murat
ve Ferhat Karadeniz Kardeşlerin

yeni açtığı işyeri şubesi
Kemaliye Mahallesi Hacı Ziya
Habiboğlu Caddesi üzerinde
hizmete açıldı. Açılış törenine
Belediye Başkanı Muhammet
Balta, Esnaf ve Sanatkârlar

vatandaşlar katıldı. Açılış duası
Merkez Yeni Camii İmam Hatip'i
Ali Uçar tarafından yapıldı.
“80 YILLIK TECRÜBE VE
GÜVEN”
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta ve Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam birer konuşma
yaparak işyerinin hayırlara
vesile olmasını dileyerek
bereketli bok kazanç
temennisinde bulundular. İşyeri
sahipleri Murat ve Ferhat
Karadeniz ise yaptıkları
açıklamada; “Bu mutlu
günümüzde bizleri yalnız
Odası Başkanı Kadem Sağlam, bırakmayarak açılışımıza
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü katılan, çiçek gönderen, telefon
Şifa Karadeniz, Belediye Meclis ve mesaj atan tüm halkımıza
şükranlarımızı ve selamlarımızı
Üyesi Havva Kurt, İşadamları,
iletiyoruz. 80 yıllık aile
STK Temsilcileri, siyasi parti
mesleğimiz olan Kasap
temsilcileri, Muhtarlar ve

mesleğin 4. Kuşak olarak biz
devam ettiriyoruz. Rahmetli
büyük dedemiz Tahir
Karadeniz'in yaktığı bu meslek
ateşini dedemiz Necati
Karadeniz ve Babamız merhum
Adnan Karadeniz'den sonra biz
Murat ve Ferhat Karadeniz
kardeşler olarak yürütmekteyiz.
80 yılın üzerinde dedelerimizden
ve babamızdan edindiğimiz
meslek tecrübemizle birlikte yeni

şubemizde siz değerli
müşterilerimize hizmet etmenin
onur, gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Günlük et, kıyma,
kuşbaşı, bonfile, köfte ve
aradığınız bütün et çeşitleri ile
en güzel hizmeti sizlerle
buluşturuyoruz. Hizmet bizden
taktir sizlerden. Yeni şubemiz
ilçemize ve bölgemize hayırlı
olur inşallah diyerek sözlerini
tamamladılar.”

Büyükliman
Postası
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ALTIN GİBİ BİR ÜRÜNÜMÜZ VAR VAKFIKEBİR'DE ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU YAPILACAK

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir ziyareti sırasında fındık
toplama mevsimi nedeniyle fındıkla alakalı değerlendirmede bulundu.

C

HP Trabzon Milletvekili
Ahmet Kaya, Vakfıkebir
ziyareti sırasında fındık
toplama mevsimi nedeniyle
fındıkla alakalı değerlendirmede
bulundu. İlçe teşkilatında parti
yöneticileri ile bir araya gelen
Milletvekili Kaya, fındıkta çok
ciddi sıkıntılar var diyerek
önemli değerlendirmelerde
bulundu.
“FINDIKTA ÇOK CİDDİ
SIKINTILAR VAR”
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet
Kaya, bu gün sayın ilçe
başkanımız Mehmet keskin'in
önceden hazırladığı ilçe
programına katılmak için
buradayız. İlçede yaşayan
atandaşlarımızı dolaştık. Hazır
gelmişken Hem Trabzon'un hem
de Vakfıkebir İlçe'mizin
sorunlarına dair
değerlendirmeler yapmakta
fayda görüyorum. Karadeniz
bölgesi fındık bölgesi. Malum
fındık ayındayız. Öncelikle
fındıkla ilgili çok ciddi sıkıntılar
var. Sayın Cumhurbaşkanının
geçenlerde Ordu'ya geldiğinde
fındık fiyatını açıkladı. Alan bazlı
gelir dahil 54.Tl olarak açıkladı.
Vatandaşta fındığını 54.Tl'ye
satabileceği gibi bir düşünceye
sahip oldu. Ben bizzat piyasa
araştırması yaptım. Birkaç yede
fiyat 39 Tl bir iki yerde ise 42 Tl
şu anda piyasada bu fiyatlardan
satılıyor. Yanı vatandaş 54 Tl
olarak açıklanan fiyatı
piyasalarda göremiyor. Böyle bir
acı gerçek varken diğer taraftan
fındık bölgesiyiz diyoruz ve
birçok insan fındığa bağlı olarak
geçiniyor ve fındıktan evine
ekmek götürüyor ve ihtiyaçlarını
karşılıyor ama fındığın maliyeti
yanı toplama, işçi, patoz, üretim,
bağ bahçe bakım maliyetleri
inanılmaz yükselmiş. Diğer
taraftan TMO'nun piyasada
olması çok önemli, piyasaları
dengeliyor. Üreticileri diğer
tüccarlara karşı ezdirmiyor fakat
ortada maalesef ders giden bir
şeyler var. Geçtiğimiz aylarda
TMO bu sezon açılmadan önce
piyasada 44 Tl'den 18 bin ton
fındık ihale ile satışa çıkarttı. Bu
rakamlar 46-48 Tl'ye kadar çıktı.
TMO bundan iki-iki bucuk ay

önce 44 Tl'den fındık satarken
şu an bizim üreticimiz 42 Tl'den
fındık satıyor. Böyle bir garabet
olmaz, aradan ne kadar zaman
geçmiş o zaman mazot 12-13 Tl
idi şimdi mazot 25-26 Tl. Neyi
tutarsanız tutun fiyatı yükseldi
ama ne gariptir fındığın fiyatı
düştü. Cumhurbaşkanı 54
Tl'den fiyat açıkladı piyasada
fındık 44 Tl. dedi.
“MALİYET + MAKUL KAR”
Fındık için çözüm önerilerini
açıklayan Kaya şunları söyledi;
devletin yapması gereken ve
parti olarak önerimizde şu
maliyet+ makul kar. Bir heyet
ziraat odaları, meslek odaları,
işin bileşenleri, çiftçi temsilcileri,
fındık üreticileri oturup bir hesap
yapılabilir. Bir kilogram fındığın
üretim maliyeti ne kadar rakamı
ortaya çıkarılır ki çıkarıldı bu
rakam. Onun üzerine de
üreticiyi mağdur etmeyecek
makul bir kar konarak belirlenir.
Ama Sayın Cumhurbaşkanı
fiyatı nasıl belirledi. Ordu'da
kendi partisinin ilçe başkanı
yardımcısı bir hanım ve eşiyle
birlikte oturdular öyle al gülüm
ver gülüm muhabbetiyle
Ordu'nun plakası 52 fındık fiyatı
da 52 Tl alan bazlı destekle
beraber 54 Tl olsun. Fındık
milletin ekmeği. Yani plakaya
indirgenecek bir iş midir?. Bizim
plakamızda 61 o zaman bizde
61 Tl deriz. Adana'nın plakası
01yani bu ekmek meselesi.
Fındığın ne kadar kıymetli bir
ürün olduğunu, milli bir ürün
olduğunu, dünyada bunun
üreticisinin tek Türkiye
olduğunun farkında değiller.
Altın gibi bir ürünümüz var.
Dünyada fındık piyasasının
%75'ini biz yapıyoruz ama fiyatı
plakaya göre ayarlıyoruz. Böyle
bir saçmalık olamaz. Bu tür
anlayışla fındığımızı
değerlendiremiyoruz. Plaka ile
fındık fiyatı belirleyen bir iktidar
altın değerindeki bir ürünün
değerini nasıl belirleyecek.
Değerini bilmedikleri için bu gün
Türk fındığı bu halde. Üretim
maliyetini belirleyerek üzerine
makul bir kar ile üreticiyi
üretimden vazgeçirmeyecek,
üretime teşvik edecek bir fiyat

verirsen herkes fındık
bahçesine gider. Daha güzel
fındık üretir ve dünya
piyasasında da bizim gücümüz
olur. Ama tablo böyle işlemediği
için altın değerindeki bir
ürünümüz fiyatı 54 Tl olarak
açıklanmasına rağmen bu gün
piyasada 44 Tl. Olan üreticiye
oluyor. Üreticimiz bir kilo fındık
satarak bir kilo zeytin, bir kilo
peynir alamıyor. Önceki yıllar bir
kilo fındık sattığınızda 3-4 kilo
zeytin alabiliyordunuz. Şimdi bir
kilo fındık satarak yarım kilo
peynir alıyorsunuz. Fındık
üreticisi gerçekten büyük
mağduriyet yaşıyor.
“VATANDAŞ PARA
KAZANAMADIĞI FINDIĞI
NİYE ÜRETSİN”
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin
piyasada olmasının çok kıymetli
olduğunun altını çizen CHP
Trabzon Millet Vekili Ahmet
Kaya açıklamalarında şu
ifadelere yer verdi; TMO üreticiyi
güçlü kartellere karşı korumak
için piyasada. TMO fındık
üreticisini korumak için piyasayı
regüle etmesi için piyasada.
Fakat bu görevini yapmıyor.
İhale yapıldığı günlerde TMO 44
Tl'den piyasaya fındık sattığında
o günlerde dolar kuru üzerinden
2.57 dolara tekabül ediyordu.
Geçen yıl fındık 25 Tl den alınan
fındığı 44 Tl'den sattınız. TMO
büyük bir kar elde ederken
üretici zarar etti. Öbür taraftan
44 Tl'ye sattığı fiyat 3 doların
altında. Mademki 3 doların
altında satmak istemiyoruz
fındığı 3 dolar çarpı Tl karşılığı
rakamın altına düşülmesin. İşin
özü süreç kötü yönetiliyor.
Matematik yalan söylemez.
Rakamlar ortada 54 Tl fiyat
vermiş Sayın Cumhurbaşkanı
fiyat bu gün 39 Tl ile 42 Tl. Bu
fiyatlar gerçekten bedava
fiyatlar. Vatandaş maliyetine
sattığı fındığı niye üretsin.
Vatandaş para kazanamadığı
fındığı niye üretsin. Bunun için
birçok insan fındık üretmekten
vazgeçiyor. Böyle giderse
fındığı da diğer ürünler gibi
dışarıdan almaya başlayacağız.
Altın gibi bir ürünümüzün
kıymetini bilmiyoruz.

Vakfıkebir ilçemizde yapılacak olan Özel Eğitim Anaokulu için belediyeye ait arazi Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta Kirazlık Mahallemizde bulunan arazinin tapusunu Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın'a teslim etti.
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onu ile ilgili olarak bir
açıklama yapan
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
“Büyükliman Yöremiz için
büyük önem taşıyan bir eğitim
yuvamızı daha ilçemize

FESTİVAL COŞKU İLE KUTLANDI
Geleneksel hale gelen Osmanlı Salnameleri'yle övülen katkısız Tonya Tereyağı
adına gerçekleştirilen 19. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı.

F

estival Tonya Hükümet
Konağının önünde
Atatürk Anıtına festivalin
çelengi konuldu. Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başladı. Törende
Festival Komite Başkanı İlçe
Kaymakamı Muhammet İkis
yaptığı açış konuşmasında:
"Tereyağının ve Horon'un
memleketi, turizm cenneti
Tonya ilçemize hoş geldiniz.
Kendine has rengi, kokusu ve
lezzeti ile Osmanlı
Salnamelerinde övülen katkısız
Tonya Tereyağını; markalaşmış
folkloru ve doğa harikası
yaylaları ile öne çıkan ilçeyi
tanıtmak, kültüre ve sanata
güç katmak, sevgiyi ve barışı

Y
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yapmakta idi. 1972 yılında
Eskişehir İlinde dünyaya gelen
2. Sınıf Emniyet Müdürü
Murat Soysay, evli ve 2 çocuk
babasıdır. Büyükliman Postası
Gazetesi olarak yeni
görevinde Sayın Emniyet
Müdürümüz Murat
Soysay'abaşarılar diliyoruz.

olan kültür değerlerimizin,
kardeşlik, komşuluk arkadaşlık
duygularıyla aynı ortam da bir
daha paylaşılması amacıyla
düzenlediğimiz festivalimize
katılan herkese ilçemiz adına
bir kez daha teşekkür
ediyorum" diye konuştu.
Festivale Ak Parti Trabzon
Milletvekili Salih Cora, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan
Yardımcısı Atilla Ataman,
Şalpazarı Belediye Başkanı
Refik Kurukız, Beşikdüzü
Belediye Başkanı Ramis
Uzun,Ortahisar Belediye
Başkan Yardımcısı Coşkun
Şahin ve çok sayıda davetli
katıldı. Gecede sponsorlara
plaket takdim edildi.

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığının Temmuz ayı İl Divan Kurulu toplantısı parti binasında gerçekleştirildi.
En çok üye kaydı yapan 3. Sıra ile Çarşıbaşı Yeniden Refah Partisi oldu. İlçe başkanı Gökhan Şahin'e plaket verildi.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevi bir süreden beri vekâleten yürütülüyordu. Yeni
atamaların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Murat Soysay atandı ve görevine başladı.

Murat Soysay atanarak
görevine başladı. Ayrıca
Beşikdüzü İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevini de
vekaleten sürdürecek. Türkiye
de çeşitli illerde başarılı bir
şekilde görev yapan Soysay
Hakkâri Emniyet
Müdürlüğünde görev

pekiştirmek amacıyla organize
edilen Tonya Tereyağı Kültür
ve Sanat Festivalimizin 19.
gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz” dedi.
Ardından festival yürüyüşü
gerçekleştirildi. Kürtün
caddesinde devam eden
yürüyüş Cumhuriyet Meydanı
süt çeşmesi etrafında kurulan
horon halkasıyla saatlerce
horon oynandı. “Bugün birlik
ve beraberliğimizin en güzel
örneklerinden birinin hayat
bulduğu bir gün yaşıyoruz”
diye Belediye Başkanı Osman
Beşel: “Tonya Tereyağı'nın
varlığının ve öneminin bütün
dünyaya bir daha hatırlatılması
bu vesile ile ortak paydamız

MİLLETİN UMUDU YENİDEN REFAH PARTİSİ

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ SOYSAY GÖREVİNE BAŞLADI

akfıkebir İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevini
vekaleten yürüten
Komiser Merthan Çelikdağ'ın
yerine Emniyet teşkilatında
başarılı çalışmalara imza atan
tecrübesiyle görev yaptığı
bölgelerde adından söz ettiren
2. Sınıf Emniyet Müdürü

kazandırabilmek için önemli bir
adım attık. Kirazlık
Mahallemizde bulunan Ömer
Nakkaş Meslek Lisemizin yan
tarafında belediyemize ait olan
araziyi Özel Eğitim Anaokulu
yapılmak üzere Milli Eğitim

Bakanlığımıza devrettik.
Tapuyu İlçe Milli eğitim
Müdürümüze teslim ettim. Bu
arazide Büyükliman Yöremizde
bulunan 5 ilçemizdeki özel
eğitime ihtiyaç duyan
çocuklarımıza eğitim - öğretim
verecek 8 derslikli okulumuz
inşa edilecek. Ödeneği hazır.
Bundan sonraki süreçte projesi
hazırlanarak, ihalesi yapılacak
ve bu yıl içerisinde inşaatı
tamamlanacak. Yöremiz için
çok önemli bir ihtiyaçtı. Bu
önemli hizmetin ilçemize
gelmesini sağlayan Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Dr. Mahmut
Özer'e, TBMM Çevre
Komisyonu Başkanı, AK Parti
Trabzon Milletvekilimiz
Muhammet Balta'ya, AK Parti
Trabzon Milletvekillerimize, İl
Milli Eğitim Müdürümüze,
Büyükliman Yöremiz ve
şahsım adına teşekkür
ediyorum” dedi.

eniden Refah Partisi
Trabzon İl Başkanlığının
Temmuz ayı İl Divan
Kurulu toplantısı parti binasında
gerçekleştirdi. İl Başkanı
Süleyman Pulat'ın açılış
konuşması ile başlayan
program divan teşekkülü ile
devam etti. En çok üye yapan
İlçe Başkanlarımıza plaket
verildi. Çarşıbaşı İlçe Başkanı
Gökhan Şahin en çok üye kaydı
yapan 3. İlçe olması dolayısı ile
plaketle ödüllendirildi.
“HEDEF'E BİR ADIM DAHA
YAKLAŞMAMIN ONUR,
GURUR VE MUTLULUĞUNU
YAŞIYORUZ”
Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı

Gökhan Şahin, 'Bizim Yeniden
Refah Partisi olarak en çok ümit
veren ve en hızlı büyüyen parti
olmamız, diğerlerinin 13 yılda
kat edeceği mesafeyi 3 senede
kat etmemiz işte bu temel
ihtiyaçtan dolayı meydana
geliyor. Yeniden Refah
İktidarında projelerimiz hazır, ilk
100 gün icraatlarımız hazır,
kaynaklazım olduğunda
borçsuz, zamsız, vergisiz 150
milyar dolarlık milli kaynak
paketimiz hazır. Biz paylaşımda
adalet, yönetimde adalet ve
yargıda adaleti tesis edeceğiz.
İlçe Başkanı Gökhan Şahin
Biz önce imtiyazlılar değil, önce
toplantı sonrası yaptığı
açıklamada; “Trabzon genelinde millet anlayışı ile hareket
üye çalışmaları kapsamında en edeceğiz. Kamuda israf ve
savurganlığa son vereceğiz ve
fazla üye çalışması yaparak 3.
bir tane bile birden fazla maaş
olduk. Üye çalışmaları
kapsamında 3. olmamıza vesile alan bürokrata izin
vermeyeceğiz.” ifadelerini
olan tüm ilçe yönetim kurulu
arkadaşlarıma çok çok teşekkür kullandı. Başkan Şahin; İl
Yönetim Kurulumuza, İlçe
ediyorum. Çarşıbaşı Yeniden
Refah Partisi ilçe teşkilatı olarak Başkanlarımıza ve
yönetimlerine, gençlik
Hedef'e bir adım daha
teşkilatımıza ve yönetimlerine
yaklaşmamın onur, gurur ve
katılımlarından dolayı
mutluluğunu yaşıyoruz.
“MİLLETİN UMUDU YENİDEN teşekkürler ediyoruz. Divanımız
insanlığın kurtuluşuna vesile
REFAH PARTİSİ”
olsun diliyorum. Bizlere
Vatandaşın artık diğer siyasi
güvenenlerin güvenini boşa
partilerden hiçbir ümidi
kalmadığını vurgulayan Başkan çıkartmayacağız dedi.

Büyükliman
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HABER

DEV MAÇTA GOL SESİ YOK
Spor Toto Süper Lig'ide 4. haftanın dev maçında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 7'şer puanla kapadı.

0

Z

orlu maçta golcüler sustu.
İlk kez Trabzon kalesini
koruyan Taha ile Muslera
da başarılı kurtarışlar yaptı, 10
yıl sonra bir derbi golsüz bitti.
Sonucu merakla beklenen
Trabzonspor ile Galatasaray

0

arasındaki karşılaşma başladığı
gibi bitti: 0-0. İki takım için de
büyük önem taşıyan
karşılaşmada konuk ekip maça
hızlı başlayan taraftı. Seferovic
yakaladığı iki pozisyonu
değerlendiremezken 8. dakikada

Mertens aşırdı, Süper Lig'de ilk
kez Trabzonspor formasını
giyen genç eldiven gole izin
vermedi. Hemen karşılık veren
bordo-mavililer, Trezeguet,
Cornelius, Siopis'le pozisyonlar
yakaladı. 31. dakikada ise Taha

bir kez daha sahnedeydi.
Mertens'e yine gol izni vermedi.
İlk yarı Bartra'nın frikik atışıyla
kapandı. Bu kez Muslera
sahnedeydi. İkinci yarıda
sıcağın da etkisiyle oyunun
temposu düştü. Özellikle 77.

ORTAK AKILLA BU SORUNU ÇÖZELİM!
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir İlçesine bağlı Bozalan Mahallesini ziyaret ederek, mahalleden geçmesi planlanan ve mahalleyi
ikiye bölen yol konusuyla ilgili vatandaşların taleplerine ses oldu, mağduriyet yaşanmaması için ortak akılla karar verilmesi çağrısında bulundu.

V

akfıkebir Cumhuriyet
Halk Partisi İlçe Başkanı
Mehmet Keskin ve parti
yöneticileri ile birlikte Bozalan
Köyünü ziyaret eden Kaya,
“Yapımına devam edilen
Vakfıkebir Organize Sanayi
Bölgesine giden yolun
güzergahıyla ilgili köylülerin
sıkıntılarını dinledik. Bu yolun
güzergahı bugüne kadar 5 defa
değiştirilmiş. Ve en nihayetinde
yapılan bir plan değişikliğiyle
Bozalan Köyünü ikiye bölen,
burada insanları birbirinden
ayrı düşüren, yaşam alanlarını
yok eden bir yol planlaması
yapılmış. Eminim ki gelip
burada yerinde görseler böyle
bir yol planlamasını asla
yapmazlardı.” dedi.
“YOL KÖYÜ İKİYE
BÖLÜYOR”
Köylü vatandaşların sıkıntılarını
paylaşması üzerine köye
geldiğini ifade eden Kaya,
“Burası çok güzel, cennet gibi
bir köy. Sonradan mahalleye
dönüştürüldü. Burada yaşayan,
ömrünü burada geçiren
insanların çok ciddi bir sıkıntısı

var. O vesileyle bizleri buraya
çağırdılar. Vakfıkebir İlçe
Başkanımız ve yönetici
arkadaşlarımızla bu çağrıya
duyarsız kalamadık ve köye
geldik. Köyün hemen üst
tarafında, yaklaşık 500-600
metre ileride Vakfıkebir
Organize Sanayi Bölgemiz
yapılıyor. Oraya giden bir yol
güzergahı planlaması yapılmış.
Buradaki vatandaşlarımız haklı
olarak köylerinin bu yol ile ikiye
bölünmesini, evlerin birbirinden
kopmasını ve yaşam
alanlarının yok edilmesini
istemiyorlar. Seslerini yetkililere
duyurmaya çalışıyorlar” dedi.
“KÖYDE YAŞAYANLAR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİNE KARŞI DEĞİL”
Organize Sanayi Bölgesinin
Vakfıkebir'deki işsizliğe çare
olacağını belirten Kaya,
“Özellikle üniversite mezunu
gençlerimiz işsiz.
Vatandaşlarımız Vakfıkebir'de
işsizlik sorununu, istihdam
sorununu çözmesi adına umut
olacak bir proje olarak
bakıyorlar ve umutla Organize

Sanayi Bölgesinin yapılmasını
bekliyor. Köyde yaşayan
insanlar Organize Sanayi
Bölgesine karşı olmadıklarını,
yol yapılmasına karşı
olmadıklarını ifade ediyorlar.
Tek istedikleri; yetkililerin gelip
yol güzergahı konusunda
kendilerini dinlemelerini,
fikirlerini ve düşüncelerini
almalarını istiyorlar. Kendilerini
mağdur eden bu yol
planlamasının gözden
geçirilmesini istiyorlar. Biz de
bu talebin sözcüsü olmak
üzere ilçe başkanımız ve
yönetici arkadaşlarımızla
birlikte buraya geldik.” dedi.
“KÖYÜMÜZ YOK OLACAK
DİYE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ”
Yolun köylerinden geçmesini ve
köylerinin bölünmesini
istemediklerini ifade eden köylü
vatandaş, “Organize Sanayi
Bölgesine karşı değiliz, yola
karşı değiliz ama evimiz
barkımız doğduğumuz yer
buralar. Günahtır, yazıktır.
Başka bir alternatifi yok
mudur? Köyümüz yok olacak
diye çok üzgünüz, çoluk çocuk
ağlıyoruz. Şehirde
büyütüyorum onları ama hep
yeşillik, doğa arıyoruz. Halimizi
hatırımızı sorduğu için
milletvekilimize çok teşekkür
ediyoruz.” dedi.
“SESİMİZE KULAK
VERSİNLER”
Dedelerinden atalarından
yadigar kalan köylerinin
bölünerek mahvedilmesini
istemediklerini söyleyen bir

başka köylü vatandaş ise, “Ben
50 yıldır yurt dışındayım.
Torunlarımı, çocuklarımı getirip
doğduğum, dedemin atamın
doğduğu yeri göstermek
istiyorum. Bizim her yerimizden
yol geçti. Biz yola karşı değiliz
ama katliama karşıyız, bizim
doğamızı katlediyorlar. Lütfen
yönetenler bizim sesimize
kulak versinler. Her şey böyle
katliamla olmaz. Ortak akılla
yapılmalı. Elimizden gelen her
şeyi yapacağız, sonuna kadar
itiraz edeceğiz.” dedi.
“ORTAK AKILLA KARAR
VERİLMELİ”
Bozalan Köyündeki
vatandaşların mağduriyet
yaşamadan yol sorununun
çözüme kavuşturulması için
mücadele vereceklerini ifade
eden Ahmet Kaya, “Biz
buradaki vatandaşlarımızın
sesini Sayın Valimize, iktidar
partisi milletvekillerine,
Belediye Başkanımıza ve
Organize Sanayi Bölgesi
yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarımıza ileteceğiz.
Burada vatandaş diyor ki;
yetkililer ilgililer buraya
gelsinler bizi dinlesinler, bizim
taleplerimizi isteklerimizi yok
saymasınlar. Ondan sonra hep
birlikte akıl ortaklığıyla karar
verelim, biz de destek olalım.
Ama 'biz Ankara'da
oturduğumuz yerden emrederiz
ne dersek o olur' anlayışına
boyun eğmeyeceğiz. Vatandaş
kararlılıkla bunu söylüyor.”
dedi.

dakikada Trezeguet'in sert şutu
akıllarda kaldı. Muslera iki
hamlede topu kontrol edebildi. .
85'te Kerem'in yine karşı karşıya
vuruşunu Taha ayaklarıyla
önlemeyi başardı. 90+5. dakika
ise Trabzonspor açısından tam

nefeslerin tutulduğu an oldu.
Gomis'in kafa vuruşu bu kez
yandan az farkla dışarı gitti.
Aralık 2012'den bu yana ilk kez
Trabzonspor ile Galatasaray
arasında oynanan bir Lig maçı
golsüz sona erdi.

PROTATİF HAVUZ

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi önünde yapılan portatif
yüzme havuzunda 6-18 yaş arasında 600 çocuk yüzme öğreniyor.

V

akfıkebir'in yanı sıra Tonya
ve Çarşıbaşı ilçelerinden
gelen çocuklarında eğitim
gördüğü yüzme havuzuna giden
Vakfıkebir Belediyesi ekipleri
çocuklara ikramda bulundular.
Vakfıkebir Mustafa Turupçu
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus
Ali Civil yaptığı değerlendirmede;
Gençlik ve Spor Bakanlığının
inşa ettiği portatif yüzme
havuzlarıyla gençlerin ücretsiz ve
hijyenik şartlarda, uzman
eğitmenler eşliğinde yüzme dersi
almasına olanak sağlandığını
söyledi. Müdür Civil Portatif
yüzme havuzları, özellikle yaz
aylarında hem serinlemek hem
de sportif faaliyetlerinin
yapılması açısından büyük ilgi
görüyor. Gençlik ve Spor
Bakanlığı öncülüğünde hayata
geçirilen "Yüzme Bilmeyen
Kalmasın" projesi de tüm
Türkiye'de başarıyla devam
ediyor. Yoğun ilgi gören projede
öğrencilerin tamamına, insan
sağlığına birçok faydası bulunan
özellikle de gelişim çağındaki
çocukların fiziksel ve ruhsal
gelişimlerine destek olan yüzme
sporu öğretilerek sağlıklı bir
neslin yetiştirilmesi hedefleniyor.
81 ilde olduğu gibi ilçemizde de
devam eden projede tüm

gençlere yüzme öğretilmesi
hedefleniyor. Halkın yüzmeye
erişimi ve yeni sporcular
yetişmesi için çalışmalarımıza
hız kesmeden devam edeceğiz.
Sporun tabana yayılması için
erişebilir olması gerekiyor ve
bizler de bu bilinçle çalışıyoruz."
ifadelerini kullandı.
“YÜZME BİLMEYEN
ÇOCUĞUMUZ KALMASIN”
Çocuklara temel yüzme
derslerinin verildiği portatif
havuzlarda, çocuklar hem
eğleniyor, hem de kaliteli ve
keyifli zaman geçirerek,
öğreniyor. Çocukların yaz tatilini
verimli geçirmesi adına yürütülen
çalışmayla ilgili bilgi veren Müdür
Yunus Ali Civil, “Öncelikle
hedefimiz, yaz tatilinde çocukları
sokağın tehlikeli
alışkanlıklarından korumak.
Ardından ise, tatile gidemeyen
ve yüzme bilmeyen çocuklarımızı
bir nebze olsun eğlendirerek,
öğretmek. Bu gün Vakfıkebir,
Tonya ve Çarşıbaşı ilçelerinden
haftalık 6-18 yaş aralığında 600
öğrenciyi havuzumuzdan
yararlandırıyoruz. Büyükliman
havzasında yüzme bilmeyen
çocuğumuz kalmasın istiyoruz.
Tüm çocuklarımızı havuzlarımıza
davet ediyorum” diye konuştu.
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.
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Anahtar tesl m betonarme nşaat yapım,
bakım-onarım şler .
Ahşap ve doğal taş konut yapımı şler .
Her türlü kazı, dolgu, hafr yat nakl ,
yen yol açma, yol bakım ve onarım şler .
Her türlü sanat yapıları (karg r taş
st nat duvarı, betonarme st nat
duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)
Konut bahçes çevre düzenleme,
bağ-bahçe düzenleme şler .
M mar , Stat k, Elektr k, tes sat proje şler .
Anahtar tesl m ruhsat ve yapı
kullanma danışmanlık h zmetler .
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YENİ SEZON
FINDIK ALIMLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR.
Çarşı Mah. Pazaryeri Mevkii Ay Sok. No: 2 VAKFIKEBİR
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

