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BAŞARILI 11 GİRİŞİMCİ KADIN KOOPERATİF KURDU

> Alper Özkan Karagöl 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

CHP YÖNETİCİLERİ VE MİLLETVEKİLLERİ GİBİ ELİ TAŞ
TUTANLARI DEĞİL, KALEM TUTANLARI SAVUNDUK!

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Sadık AYDIN 2'de

MÜDÜR AKBAY; “SÝGORTA PRÝM
TEÞVÝKLERÝNDEN FAYDALANABÝLECEKLER!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için Trabzon'a geldi. 15 Temmuz Meydan
parkında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlar toplu kurdele kesimi yaptılar.
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CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN'A TRABZON'DA SEVGÝ SELÝ

“Fatih Sultan Mehmet Han'ın

ebedi vatanımız kıldığı

Trabzon'da sizlerle

kucaklaşmaktan

hasret gidermekten

memnuniyet duyuyorum.”

Vakfıkebirli 11 girişimci kadın tarafından “Vakfıkebir Kadın Girişim Üretim ve
İşletme Kooperatifi” adı altında yeni bir kooperatif için gerekli resmi işlemler başlatıldı.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“MÜTHÝÞ KATILIM”
Vakfıkebir'den büyük katılım…
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Trabzon'da halkla buluştu…
Vakfıkebir'den tam destek…
65 araç ile yaklaşık olarak 1500 kişi miting 
alanına gitti…
Müthiş bir kalabalığa seslendi…
İnsanların özlemleri, katılımlarından belli 
oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
Trabzon'a geleceğini duyan insanlar, 
miting alanına akın ettiler…
Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
program için büyük uğraş verdiler. Her 
detayla ilgilenip, 65 araç ve 1500 kişiyi 
miting alanına getirdiler…
Fotoğrafa bakıldığında insanların ne kadar 
özlem duyduğunu görebiliyoruz…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede 
konuşmasını yaparken, ona bağırarak 
sesini duyurmaya çalışanları da pas 
geçmedi. Hepsine cevap verdi. Süleyman 
Soylu'ya ya da Vali beye seslenerek, 
halktan gelen isteklere hemen ilgilenin 
talimatı verdi…
Trabzon'daki mitinge 20 bin kişinin katıldığı 
söyleniyor…
*****************
Cumhurbaşkanı'nın Trabzon'a gelişinden 
sonra 150 kw sınır olan elektrik, 210 kw 
çıkarılmış oldu.
Belki insanlar biraz daha nefes alacak…
Hemen hemen her yerin elektrik faturaları 
çok fazla artışmış durumda…
Vatandaşlar bir sonraki ay gelecek olan 
faturayı düşünmeye başladı…
Hal böyle iken işyerleri, evler israftan 
kaçınırken, acaba devlet daireleri ne 
yapıyor?
Devlet dairelerinde, elektrik faturalarını 
kendileri ödemedikleri için fazla kullanımın 
önüne geçildi mi?
Yoksa halen daha fazla elektrik 
kullanılmaya devam ediyor mu?
Masaların altlarındaki ısıtıcılar devre dışı 
kaldı mı?
Fazla kullanım israfsa, bunu herkesin 
yapması gerekir. Fazla kullanımın önüne 
geçilmesi ve fazla fatura ödememekten 
kurtarılmalıdır…
Halk dilinde artık yeni bir söylem daha 
çıkmış oldu…
Elektrik faturan ne kadar geldi?
Sorusunu artık her yerde duyabiliyoruz…
İnsanlar sadece elektriğe gelen zammı 
konuşuyor…
Bu bölgede doğalgaz olmuş olsaydı, onu 
da konuşulacaktı…
****************
Pazartesi günü zil çalıyor…
Okulların ara tatili bitti ve ders zili 
çalacak…
Pekala çocuklarımız için ne yaptık?
Çocuklarımız okullarına giderken rahat 
rahat gidebilecek mi?
Sokak hayvanları için bir şeyler yapabildik 
mi?
Bütün okulların önlerinde bir sürü sokak 
hayvanları mevcut…
Sokak hayvanlarının bazıları cins…
Çocuklar gözlerine bakmaktan bile 
çekiniyor.
Bu tür sokak hayvanları, ne zaman ne 
yapacakları, hiç belli olmuyor…
Bizler çocuklarımızı korumak ve kollamak 
zorundayız.
Onları kendi başına bırakırsak, onların 
başına ne geleceğini bilemeyiz diye 
düşünüyorum…
Basit olan işleri yapmak, vatandaşında içini 
rahatlatmak gerekir…
İnsanlar çocuklarını düşünmesin ve 
çocuklarda okullarına rahat rahat gidip 
gelebilsin…

T
BMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta sözlerine 
şöyle devam etti; 

Cumhurbaşkanımızın 
konuşması esnasında küçük 
yaşta bir çocuğun ısrarlı 
haykırışı dolayısıyla, 
Cumhurbaşkanımız çocuğu 

kürsüye aldırmıştır. 
Cumhurbaşkanımızın her 
zaman ki doğal, samimi tavrı 
ve çocuklara karşı olan sevgi 
ve duygusal yakınlığı 
sebebiyle, çocuğun bu 
haykırışına duyarsız 
kalmamıştır. Her durumdan 
kara bir propaganda 
çıkarmakta mahir olan CHP, 
bu durumunda üstüne 
atlamış,  sanki planlı bir 
şekilde çocuğun oraya 
çıkarıldığı yalanı ile 
kamuoyunu yanlış 
yönlendirme ve yeni bir algı 
oluşturma çabasına girmiştir. 
Genel başkanlarının yalan 
tezviratlarına bir yenisini 
daha eklemişlerdir. Biz her 
zaman
“Siyasetin Limanı 

Ahlaktır”
diyerek yola çıktık. Her 
platformda başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, Gençlere ahlak, 
fazilet, hürmet, sevgi ve 
saygıyı telkin ettik. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
yönetici ve Milletvekilleri gibi 
eli taş tutanları değil, kalem 
tutanları savunduk. 
Teknofest gençliği dedik. 
Milli Şuur dedik. CHP ve ruh 
ikizi HDP çocukların ellerine 
bomba verip, taş verip, 
devletin polisine, askerine, 
kurumlarına saldırtırken, 
CHP Yöneticilerinden ve 
milletvekillerinden bir kınama 
duydunuz mu? İstanbul İl 
Başkanları Sayın 
Cumhurbaşkanımıza 

hitaben“Ben kindar bir çocuk 
yetiştiriyorum” derken 
kınayan bir CHP'li yönetici 
gördünüz mü? Sedef Kabaş 
adlı sözde gazeteci 
Cumhurbaşkanımıza ve 
makamına en galiz 
hakaretleri yaparken kınayan 
gördünüz mü?
Rüzgâr eken fırtına biçer. 
Yalanı, iftirayı, hakareti 
kendisi için meşru görenlerin 
bugün şikâyet etme hakları 
yoktur. Tamamen irticalen 
gelişen çocuğun 
konuşmasındaki ifadeler, 
aslında toplumu bu hale 
getiren CHP siyasetinin ta 
kendisidir. Ne acıdır ki 
“İstediğini söyleyen 
istemediklerini duyar”
sözü tecelli etmiştir. 

Alper Özkan KARAGÖL

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü
bir dizi açılışı gerçekleştirmek üzere şehrimize teşrif etmiş ve Trabzon Meydanında, muhteşem bir kalabalık ile toplanan, halkımıza hitap etmiştir.

MÜDÜR AKBAY; “SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANABİLECEKLER!”
SGK Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay, Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet etti.
Müdür Akbay, kayıt dışı işçi çalıştırmayanlar ve primlerini düzenli yatıranların sigorta prim teşviklerinden faydalanabilecekler dedi.

S
GK Trabzon İl Müdürü 
Erdem Akbay, 
Gazetemizi ziyaret 

ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir 
süre sohbet etti. Müdür 
Akbay, kayıt dışı işçi 
çalıştırmayanlar ve primlerini 
düzenli yatıranların sigorta 
prim teşviklerinden 
faydalanabilecekler dedi. 
“ELEKTRONİK TEBLİGAT 
ADRESİ ALMA VE BU 
SİSTEMİ KULLANMA 
ZORUNLULUĞU 
GETİRİLDİ”
İl Müdürü Erdem Akbay, 

“Sosyal Güvenlik 
Kurumunca,01.10.2021 tarihi 
öncesinde yada bu tarihten 
sonra 5510 sayılı 
Kanunumuzun 4. Maddesinin 
(a) ve (c) bentlerine göre 
sigortalı sayılan kişileri, yani 
eski tabiriyle SSK'lı çalışan 
işçiler ile Emekli Sandığı 
kapsamında bulunan 
memurları çalıştıran gerçek 
veya tüzel kişiler ile kurum ve 
kuruluşlara elektronik tebligat 
adresi almak ve bu sistemi 
kullanmak zorunluluğu 
getirildiğini söyledi. İl Müdürü 
Akbay,“Bununla birlikte 

elektronik tebligat adresi 
almak zorunda olan 
muhataplarımız dışında kalan 
diğer tüm gerçek veya tüzel 
kişiler de istedikleri taktirde e- 
devlet üzerinden elektronik 
tebligat adresi alabilecektir. 
Bu vesile ile Kurumumuzca 
işverenlere ya da diğer 
kişilere gönderilecek olan 
tebligatlar elektronik ortamda 
yapılacaktır. Bu sayede 
vatandaşlarımız kendileri ile 
ilgili durumlardan anında 
haberdar olacak ve posta 
aşamasında yaşanabilecek 
aksaklıkların önüne 

geçilecektir.” Dedi.
“HAYATI 
KOLAYLAŞTIRAN 
BİR ÇALIŞMA”
Müdür Akbay, 
elektronik ortamda 
imzalanan evrak 
muhatabın elektronik 
ortamdaki adresine 
ulaştığı tarihi izleyen 
beşinci günde tebliğ 
edilmiş sayılacaktır. E-
tebligat 
gönderildiğinde 
muhatabın e-devlet 
sisteminde kayıtlı olan 
cep telefonu 

numarasına SMS ve e-posta 
adresine bilgi mesajı 
gönderileceğini ifade etti. 
Sosyal Güvenlik Kurumunun 
SMS bilgilendirme servisi ile 
ilgili bilgi veren Müdür Akbay, 
vatandaşlarımız e-devlet 
üzerinden Kurumumuz 
uygulamasına cep telefonu 
numaralarını tanımladıkları 
takdirde, şahıs ödemeleri, 
reçete bilgileri ve kesinti 
tutarları gibi birçok bilgilerden 
anında haberdar olacaklarını 
ve bu hizmetin 
vatandaşlarımızı anında 

bilgilendiren ve hayatlarını 
kolaylaştıran bir çalışma 
olduğunu söyledi.
“SİGORTA PRİM 
TEŞVİKLERİNDEN 
FAYDALANABİLECEK-
LER”
Trabzon İl Müdürü Erdem 
Akbay, tüm işverenlerin 
çalıştırdıkları işçilerin sosyal 
güvenlik kapsamında 
olmasına özen göstermesi 
çağrısında bulunarak, 
sigortalı işçi çalıştıran 
işverenler hem kendilerinin 
kazançlı çıkacağını hem de 
ülkesine kazandıracaklarını 
söyledi. Bunun yanında kayıt 
dışı işçi çalıştırmayanlar ve 
primlerini düzenli yatıranların 
hem sigorta prim 
teşviklerinden 
faydalanabileceklerini hem de 
yüksek tutarlarda cezalarla 
karşılaşma riskinden 
kurtulacağını ifade etti. 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek nazik ziyaretleri ve 
aydınlatıcı bilgileri için Müdür 
Akbay'a teşekkür etti.

BAŞARILI 11 GİRİŞİMCİ KADIN KOOPERATİF KURDU
Vakfıkebirli 11 girişimci kadın tarafından “Vakfıkebir Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi” adı altında yeni bir kooperatif için gerekli resmi işlemler başlatıldı.

İ
çişleri Bakanlığı 
tarafından desteklenen 
“Kadınlar Üretiyor 

Vakfıkebir Kazanıyor” 

projesiyle bir araya gelen 
kadın çiftçiler projenin 
tamamlanması sonucunda 
Kooperatif kurmaya karar 

verdiler. Kadın Çiftçiler 2018 
yılında kurdukları 
“Vakfıkebir Kadınları 
Güçlendirme ve Dayanışma 

Derneği” sonrasında 
“Vakfıkebir Kadın Girişim 
Üretim ve İşletme 
Kooperatini” kurulumu için 
de gerekli resmi işlemlere 
başlanıldığı bildirildi. 
Vakfıkebir İlçemize bağlı 
farklı Mahallelerden bir 
araya gelen 11 çalışkan 
kadın çiftçi kooperatin 
kurucu üyesi olarak Trabzon 
Ticaret İl Müdürlüğüne 
Resmi başvurularını 
tamamladığı belirtildi. 
Kurulacak Kadın Kooperati 
ile ilçemizdeki kadınların 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçları ile ekonomik 
faaliyetleri kapsamında yer 
alan mal ve hizmet üretimi 
ile bunların pazarlanmasına 
yönelik ihtiyaçlarını 

karşılamak, girişimlerini 
desteklemek, üretim 
becerilerini geliştirmek, 
böylece ortaklarının 
ekonomik menfaatlerini 
koruyarak sağlıklı ve 
gelişmiş bir çevrede 
yaşamaları sağlanacaktır. 
Kooperatif bünyesinde 
üretim atölyesi oluşturularak 
bölgemizde üretilen doğal 
tarımsal ve hayvansal 
ürünler kadın çiftçiler 
tarafından işlenip marka 
değeri kazandırılarak aile ve 
bölge ekonomisine katkıda 
bulunulması 
hedeenmektedir. 
Kurulacak Kadın 
Kooperatinin 
Vakfıkebir'imze hayırlara 
vesile olmasını diliyoruz.



T
örene Erdoğan'ın yanı sıra 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank da katıldı. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, 
Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, 
Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 
dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık 
bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı 

sıra yapımı tamamlanan diğer 
projelerin toplu açılış töreninde 
konuştu.
2 MİLYAR 309 MİLYONLUK 95 ESER
Erdoğan, “Fatih Sultan Mehmet Han'ın 
ebedi vatanımız kıldığı Trabzon'da 
sizlerle kucaklaşmaktan hasret 
gidermekten memnuniyet duyuyorum. 
Şehidimiz Eren Bülbül'ün memleketi 

Trabzon 

biz
i her zamanki gibi coşkuyla, sevgiyle 
bağrına bastı. Kalpten kalbe giden bir 
yol vardır görünmez denir ya 
kalplerimideki sevgi yolu işte burada 
tüm samimiyetiyle, güzelliğiyle açıkça 
ortadadır. Trabzon ile aramıza bugüne 
kadar kimseyi sokmadık bundan sonra 
da sokmayız. Trabzon ayağa kalkarsa 

tüm Türkiye ayağa kalkar. 20 yıldır 
Trabzon'u da hak ettiği özlemini çektiği 
eserlere hizmetlere yatırımlar 
kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Elimiz 
boş gelmedik. 2 milyar 309 milyon 
lirayı geçen 95 kalem eser ve hizmetin 
toplu açılışını yapmak üzere bir 
aradayız. Gençlik ve Spor'da Akyazı 
Stadı'nın birinci etap tribününü Şenol 
Güneş stadı içindeki tribün ve futbol 
sahalarının, ilçelerdeki spor salonları, 

gençlik merkezleri, öğrenci 
yurtlarının açılışlarını 

gerçekleştiriyoruz” dedi. 
İLÇELERDEKİ 

YATIRIMLARI SAYDI
“Tabakhane sosyal 

alanı, Yomra'da 
511 Konut, 24 iş 
yeri ticaret 
merkezi, altyapı 
çevre 
düzenlemeleri 
Beşikdüzü 
kentsel 
dönüşüm 
kapsamında 
142 konut ve 
51 iş yeri, 
Araklı'da 270 

konut ticaret 
merkezi altyapı 

ve çevre 
düzenlemeleri, eski 

Avni Aker yerine 
yapan Millet Bahçesi, 

Vakfıkebir Millet 
Bahçesi, Pazarkapı balık 

halinin resmi açılışlarını bugün 
yapıyoruz. Katı atık bertaraf ve 

enerji tesisini açıyoruz. Kaşüstü 
kavşağı ve alt geçit köprüsü, 
havaalanı pist onarımını hizmete 
alıyoruz.”
İLÇEDEKİ YATIRIMLAR
“İlçelere kaymakamlı, emniyet, 
jandarma, öğretmen evi hizmet 
binaları yapıldı. Restorasyon 
çalışmaları tamamlandı. Trabzon 
Büyükşehir Belediyemiz az önce 

anlatmıştır. İlçelerde 272 milyon liralık 
altyapı yatırımını tamamladı. Çok katlı 
otopark, Yalıncak plajı, sokak 
geliştirme ve ver düzenleme, 6 tane 
turizm tesisi, Millet Bahçesi'ne buz 
pateni pisti kurdu. Yeni otogar, sahil 
düzenleme, Meydan otogarı, kentsel 
tasarım projeleri… Ortahisar 
Pazarkapı kentsel dönüşümü 
kapsamında konut ve ticari alanlar, 
tarihi konak restoresi, 7 adet ulaşım ve 
altyapı projesi bitirildi. Şalpazarı ve 
Hayrat belediyeleri hizmet binaları 
tamamlandı. Tonya güneş santrali 
kurdu. Büyükliman'da çok sayıda ceviz 
ve aronya ağacı dikimi yaptı. Arsin'de 
cadde yapımı ve düzenlemesi. 
Maçka'da kültür merkezi projesi. 
Yatırımların şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 
geçenleri tebrik ediyorum” dedi.
BİZ FERHAT'IZ SİZ İSE ŞİRİN 
“Milletimize aşkla, sevdayla hizmet 
ettik. Ferhat ve Şirin… Biz Ferhat'ız, 
siz Şirin'siniz. Dağları dele dele Şirin'e 
kavuştuk. Birileri ülkeye ve millete 
hizmet makamlarını siyasi basamağı 
olarak görebilir. CHP'nin başındaki zat 
etrafına topladıklarıyla meseleye böyle 
bakıyor. Terör örgütü ile yan yana. 
PKK bir terör örgütü. Meclis'teki 
uzantısı da malum. Bunlarla el ele kol 
kola dolaşanlarla milletim yürü der mi? 
Gabar'da Cudi'de Tendürek'te artık 
teröristler var mı? Hepsinin inlerine 
girdik, duman ettik. Tek bir terörist 
kalmayana kadar devam edeceğiz. En 
kritik yerleri PKK'dan FETÖ'süne 
kadar terörle irtibatlı kişilere altın 
tepside belediye makamında iş 
verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp 
onların yerine teröristleri doldurdular. 
Seçimden önce kimsenin ekmeğiyle 
oynamayacakları üzerine şeref sözü 
vermişlerdi. Bay Kemal bu sözü 
verdin. Nerede namus, şeref… Ülkeyi 
her fırsatta yabancılara şikayet ettiler. 
Yarın ülkenin başına geçseler aynısını 
yapıp batıdan talimat alacaklar. Hizmet 
etmek gibi dertleri yok.”

ÇITAYI KENDİ ELİMİZLE YUKARI 
TAŞIDIK
“Artık benim hemşehrilerim Bay 
Kemal'in yalanlarına prim vermeyecek. 
Açtığım davaların hepsini 
kazanıyorum. Eğer böyle olmasaydı 
yüzlerine karşı en ağır hakaretleri 
edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. 
Kılıçdaroğlu ve yöneticilerinin 
sergilediği omurgasızlığın başka bir 
örneğini bulamazsınız. Sadece 
muhalefetin kalitesini yükseltemedik. 
Bunun için de 20 yıla yaklaşan 
hükümetlerimiz döneminde kendimizle 
yarıştık. Çıtayı kendi elimizle yukarı 
taşıdık. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, 
enerjide bunu yaptık. Her alanda bunu 
yaptık. Muhalefetin normal bir ülkede 
yapması gereken şudur. Eğitim 
altyapısını geliştirdik. Daha fazlasını 
talep etmeliydiler. Ellerinden gelse 
mesleki eğitim kurumları başta olmak 
üzere okullarımızın çoğunun kapısına 
kilit vuracaklar. Sağlık altyapısını şehir 
hastaneleri, personeli, ilacıyla gelişmiş 
ülkelerin önüne geçirdik. İleri projeler 
teklif etmeliydiler. Yolunu yapmaktan 
bile acizler şehir hastanelerinin.”
TEKNOFEST KUŞAĞI
“Biliyorsunuz biz 10 yıl önce 
milletimize 2023 hedeerimizi 
açıkladık. Bu hedeerin kılavuzunda 
nice büyük eserleri kazandırdık. 2053 
vizyonunu gündeme getirdik. Bu 
vizyonun ilk hedeerini oluşturmaya 
başladık. Siz CHP'den ve diğer 
muhalif partilerden herhangi bir vizyon 
hedef proje duydunuz mu, 
duyamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri 
yok. Çünkü onlara biçilen misyon bu 
değil. Tutturdular Z kuşağı Y kuşağı. 
Biz de diyoruz ki TEKNOFEST 
kuşağı.Bulunduğu yerlere kumpasla 
gelenlerden siyaseti de, yönetimi de 
onurla yürütmesini beklemek elbette 
beyhude çabadır. Kendilerine çeki 
düzen vermeleri gerekir. İnşallah 2023 
bu bakımdan Türkiye için bir 
temizlenme arınma, yenilenme vesilesi 
olacaktır.”

Büyükliman
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CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN'A TRABZON'DA SEVGÝ SELÝ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, topu açılış töreni için Trabzon'a geldi. 15 Temmuz Meydan
parkında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlar toplu kurdele kesimi yaptılar.

04.02.2022
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Osman KOYUNCU

ENE VEYA BENLİĞİN MAHİYETİ
nsanlar bilmedikleri şeyleri bir sır olarak 

İalgılar ve ondan korkar. Bu durum insan 
psikolojisini bozar. İnsanın mutlu olması 

için bilinmezlikleri azaltmalı ve korkularını 
yenmelidir. Eskiden, tabiat 
olaylarını(sünnetullah) büyü ve tılsım olarak 
görüyordu. Kutsal kitaplar ve peygamberler, 
insanların üzüntü ve korkularını yenmeleri, 
kâinattaki varlık ve olayların sırlarını 
anlamaları için gönderildi. Bununla beraber 
diğer kutsal kitaplar gibi Kuran da sırlarla 
dolu bir kitaptır.  Kuran'ın mahiyetini 
anlamak ve çözmek başlı başına bir sırdır, 
birkaç Arapça kelime bilmekle halledilmez, 
bütün ilim dallarından bilhassa fencilerden 
müteşekkil bir heyet, Kuran ve kâinatın 
sırlarını çözebilir, kâinat Kuran'ın açılımıdır, 
fenler olmadan anlaşılamaz.

    Kendini yani nefsini bilen Allah'ı bilir. 
Çünkü bütün işin sırrı, Allah'ın isim ve 
sıfatlarını anlamada saklıdır, bunun ölçüleri 
eneye takılmıştır.  Her şey zıddı ile bilinir, 
güzellik –çirkinlik, iyilik- kötülük gibi, Allah'ın 
zıddı olmadığından O'nu tanımak işini ene 
yapar. Ene, her şeyin kıyasını yapar, ben bu 
evi yaptığım gibi bu kâinat ve varlıkları da 
yapan var, gibi kıyas yapar. Kuran'da, “Biz, 
özel ve özerk bir yetkiye sahip olan benliği 
emanet olarak göklere, yere ve dağlara 
sunduk. Onlar o benliği taşımaktan 
kaçındılar, ondan korktular. İnsan ise onu 
yüklendi. Fakat insan, bunun sonucunda çok 
zalim ve cahil oldu.” Ahzab 72) 

   Asıl benlik, bilinç ve ruh, sonsuz ve 
soyuttur; bu da Allah'a mahsustur. Taha 15. 
“Ben benim, ben Allah'ım, sonsuzum.” Fakat 
bu yetkin ve aşkın ben, ehadiyet 
tarzında(kâmil insan(veli), ağaç vs)  tecelli 

eder. İlimden mahrum kişiler o ehadiyet 
tecellilerine takılır, onlara bağlanır, onlara 
yetkinlik verir, cahiller için belki özür olabilir 
fakat bilenler için tehlikelidir. “ İnsanların 
çoğu, şirk koşmadan Allah'a inanmaz.” 
(12/106. Sonsuzluğu bilmeyen ve soyut 
değerleri esas almayan veya yokluğun 
olmadığına kanaat getirmeyen insanlar, 
kendilerini korku ve üzüntüden kurtaramaz. 
Allah ve ahret gününe inanmak bunun için 
önemlidir.

    Kâinat, yaratılış ve Allah birbirinden ayrı 
değildir. Varlığın görünmesi ve yaratmak, 
Allah'ın kendini ve isimlerini yaşamasıdır, 
varlık birdir. Her şey zıddı ile bilinir 
kaidesince varlığı anlamak için yokluk 
kavramı uyduruldu Mutlak manada yokluk 
yoktur, olsa hâşâ o zaman Allah'ın ilminin 
dışı olmuş olur.

   Kâinatta benliği olan pek çok varlık 
olmasına rağmen bunların hiçbiri insan gibi 
özerk, serbest ve sınırsız gibi iyilik ve 
kötülük yapma kabiliyetine sahip değildir. 
Varlık ve yaradılış son derece güzeldir hatta 
şeytanlar dahi neticeleri itibari ile güzeldir, 
aksi halde yaratılmazlardı. Varlıklar nimet 
olduğu gibi emaneten de olsa özgürlükler 
büyük bir nimettir. Fakat insan bu emanete 
hıyanet edince, kendi malı sanınca zalim 
olur, diğer varlıklarının hakkını çiğner. İnsan 
âdem olup soyut manaları anlayınca emanet 
sorumluluğunu kabul etti. Enenin iki dalı 
vardır; biri nurani soyuttur mutluluk verir 
diğeri somuttur ve acılar verir. İnsanda 
özgürlükler olmazsa bunlar ne bilinir; ne de 
istifade edilir. Binlerce gizli haller, nitelikler 
ve duygular ene de saklıdır. Eneyi 
keşfetmek kâinatı keşfetmektir.

ÇARŞIBAŞINA HAYIRLI OLSUN
AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman, Çarşıbaşı İlçe
Emniyet Müdürlüğü Binası ve Millet Bahçesi için müjdeli haberi verdi.

C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a, 
İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu'ya ve Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum'a teşekkür etti. Konu ile 
ilgili olarak bir açıklama yapan 
AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Hakan Kocaman, “Çarşıbaşı 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet 
Binası inşaatı yapım işi 
15.02.2022 tarihinde Valilik 
(YİKOB) tarafından ihale 

edilecektir. Bu önemli yatırımın 
ilçemize kazandırılmasından 
ötürü Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'ya İlçem adına teşekkür 
ediyorum” dedi. Çarşıbaşı İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Binasının 
toplam inşaat alanı 1244.61 
metrekare olacak. Yer 
tesliminden itibaren 700 takvim 
gününde tamamlanacak. 

“ÇARŞIBAŞI'NDA MİLLET 
BAHÇESİ SEVİNCİ” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı 
toplu açılış töreninde Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum 
Çarşıbaşı'na müjdeyi verdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı 
toplu açılış töreninde Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum 
Çarşıbaşı'na müjdeyi verdi. 
Bakan Murat Kurum, 'Avni 
Aker'in bulunduğu alanda, 
Akçaabat'ta, Vakfıkebir'de 
millet bahçelerimizi 
tamamladık. Şimdi Çarşıbaşı 
ilçemizde millet bahçemizi 
yapacağız” dedi.  AK Parti 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan 
Kocaman böyle önemli bir 
yatırımı ilçeye kazandırmaktan 
duyduğu mutluluğu dile 
getirerek, emeği geçenlere 
teşekkür etti.

04.02.2022

FINDIKTA TARIM SİGORTASI İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındık sigortası
için son gün 28 Şubat 2022 olarak bildirildi diyerek açıklamada bulundu. 

T
arım Sigortası;  Dolu, 
fırtına, hortum, yangın, 
deprem, heyelan, sel ve 

su baskınının ürünlerde neden 
olduğu miktar kaybı, teminat 
kapsamına alınmaktadır. 
TARSİM'den yapılan 
açıklamada fındık sigortası için 
son gün 28 Şubat olarak 
bildirildi.
“ŞUBAT, MART, NİSAN 
AYLARINDA DON RİSKİ 
OLABİLİR”
Başkan Muhammet Kılıç; 
“Özellikle orta ve yüksek 
kesimlerde yoğun kar yağışı ve 
soğuk hava dalgası etkili oldu. 
İlçemiz üreticilerinin büyük 
çoğunluğu fındık üreticisi, 
geçimini fındıktan sağlıyor.  
Oradan elde ettiği gelir ile çocuk 
okutuyor, düğün yapıyor ve 12 
Ay boyunca fındığın olmasını 
bekliyor.  Kış ayı bu yıl çetin 
geçiyor. Daha önceki yıllarda 
olduğu bibi özellikle Şubat, 
Mart, Nisan aylarında don riski 
olabilir,  Dolu vb. riskler 
oluşabilir. Bizlerde 
üreticilerimizin 12 aylık 
beklentilerinin boşa çıkmaması 
için üreticilerimize uyarıda 
bulunmak istiyoruz. Değerli 

fındık 
üreticilerimiz, 
Bu yıl kış 
mevsiminin 
zorlu şartlarda, 
soğuk ve 
yağışlı 
geçmesinden 
dolayı, 
meydana 
gelebilecek 
Don, Dolu, 
Fırtına, Yangın, 
Heyelan, 

Deprem, Sel-Su Baskını vb. gibi 
Doğal Afetlere karşı ürünlerinizi,  
% 67 'yi bulan Devlet Destekli 
Tarsim Sigortanızı yaptırmayı 
unutmayın.  Başvurular 28 
Şubat 2022 de sona erecektir. 
Tarım Kredi Kooperati, Ziraat 
Bankası ve Tarsim'e üye sigorta 
şirketlerinin yetkili acentelerine 
başvurarak ürünlerinizi güvence 
altına alabilirsiniz. Bildiğiniz 
üzere fındık bitkisi çiçek tozları 
yani Püsler Anterler içerisinde – 
8 °C'ye kadar açılmış çiçek 
tozları ise  – 5 °C'den itibaren 
zarar görürler. Karanller ise -2 
°C'den itibaren zarar görmeye 
başlamakta ve -16 °C'den 
itibaren de büyük ölçüde 
ölmektedir. Fındığın sürgün 
gözleri de -14 °C'den itibaren 
zarar görmeye başlamakta ve -
22 °C'den itibaren de tamamen 
ölmektedir. Bu olumsuz 
durumlarla karşılaşmamak için 
mutlaka ürünlerinizi Sigorta 
yaptırın dedi.” Başkan 
Muhammet Kılıç; “Sigorta 
poliçelerinde %67'ye varan 
devlet desteğinden üreticilerimiz 
yararlanmalı ve son tarihi 
beklemeden risk olan arazilerde 

poliçelerini yaptırmaları için 
uyarıda bulundu. Çiftçinin 
ödeyeceği yat dönüm başına 
verim, eklenen paket ve rakıma 
göre değişmekle beraber 
ortalama 50 lira gibi bir ücret 
yansımaktadır. Son yıllarda 
küresel iklim değişikliklerinin 
olumsuz etkileri bölgemizde de 
hissedilmektedir. Yıl boyunca 
sıcaklıkların mevsim 
normallerinin üzerinde 
seyretmesi diğer tüm meyve 
türlerinde olduğu gibi fındıkta da 
fenolojik dönemlerin erken 
gerçekleşmesine neden 
olmakta ve bitkiler bu nedenle 
iklimsel koşullara daha hassas 
hale gelmektedir. Bu nedenle 
don tehlikesi bulunan alanlarda 
geççi çeşitlere yer verilmelidir. 
Tüm halkımıza, çiftçilerimize 
doğal afetlerden uzak, bereketli, 
sorunsuz bir yıl temenni 
ediyorum. Her alanda olduğu 
gibi tarımda da bilgiye 
ulaşmanın yolu eğitimden 
geçiyor. Tarımsal öğretimin 
176'ncı yıl dönümünü kutluyor, 
çiftçilerimizi bilgiyle buluşturan 
Ziraat Mühendislerimize 
şükranlarımı sunuyorum dedi.” 
POLİÇE BAŞLANGIÇ ZAMANI 
Bu üründe teminat, bahçedeki 
ocaklarda bulunan dişi 
çiçeklerin (karanlli 
tomurcukların) etrafını 
çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, 
sap oluşturmaya ve ilk 
yaprakçıklar görülmeye 
başladığı dönemde ve her 
şartta poliçe başlangıç 
tarihinden yedi gün sonra, 
heyelan teminatında ise poliçe 
başlangıç tarihi itibarıyla 
başlıyor.

İLÇE MÜFTÜSÜ HASTALARI ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, hasta ziyaretleri kapsamında, ilçe merkezinde ve mahallelerde ikamet eden hastaları ziyaret etti.

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, 
hasta vatandaşlarla onların 
aile yakınlarına moral ve 

manevi destek amacıyla, bazı 
din görevlileriyle birlikte 
gerçekleştirdiği hasta ziyaretleri 

kapsamında; ilçe merkezinde 
ikamet eden Hacı Eşref Çifter, 
Vedat Bahadır ile Yaylacık 
Mahallesinde ikamet eden 
Yusuf Çelik, Büyükliman 
Mahallesi'nde ikamet eden 

Reşit Akgündüz (Paşa 
Dayı), Sebahattin 
Deniz, Recep Şaffak 
ve Fatma Kadıoğlu 
adlı vatandaşları 
evlerinde ziyaret etti. 
Hasta ve yakınlarına 
geçmiş olsun 
temennisinde bulunan 
ve kendileriyle bir süre 
sohbet edip, hâl ve 
hatırlarını soran Müftü 
Küçük, tedavileri, 
bakım hizmetleri ve 
sağlık durumlarıyla 
ilgili de bilgi aldı. 
Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde de 
bulunulan ziyaretlerde 
Müftü Küçük, hasta ve 
yaşlı vatandaşlara bol 

bol duâ etti, tüm hastalara 
Allah'tan âcil şifâlar, sabır ve 
metânet, yakınlarına da 
kolaylıklar ve sağlık ayet 
temennisinde bulundu.

ZAYİ İLANI
Aydın TURGUT’a ait 61 PB 224 plakalı araca ait araç ruhsatını kaybettim.

Hükümsüzdür.
Aydın TURGUT İsmailoğlu 1968 Doğumlu BEŞİKDÜZÜ
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DP GENEL BAŞKANI UYSAL, VAKFIKEBİR'İ ZİYARET ETTİ
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberinde Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte Vakfıkebir İlçesini ziyareti sırasında
yaptığı değerlendirmede, İktidarın istediği adeta ölmemek üzere dünyaya gelmişler, 'Gitmemek üzere iktidar olduk' mantığı içerisindeler dedi.

Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı Gültekin 
Uysal ve Ordu 

Milletvekili Cemal Enginyurt, 
Vakfıkebir İlçesinde DP İlçe 
Başkanı Muharrem Somoğlu 
ve beraberindekileri ziyareti 
sırasında yaptıkları 
değerlendirmelerde yapılan 
zamları eleştirdiler. Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Muharrem 
Somoğlu'na ait işyerinde 
gerçekleşen ziyarette 
açıklamalarda bulunan Uysal 
ve Enginyur şunları söylediler. 
“BUGÜN BU ÜLKENİN ORTA 
SINIFI ÇÖKÜYOR, ORTA 
DİREĞİ ÇÖKÜYOR”
Demokrat Parti (DP) Genel 
Başkanı Gültekin Uysal yaptığı 
değerlendirmede; “Bu seçimler 
sadece rutin, 4-5 yılda yapılan 
seçimler değil, aynı zamanda 
Türk demokrasisinin en zor 
seçimidir. Önümüzdeki tercih 
ya Türkiye, Türk milleti tarihi 
yürüyüşü içerisinde demokrasi 
ve hukukunu bugünün 
dünyasını icap ettirdiği nitelikte 
donanıma kavuşturacak ya da 
bir keyfi rejimle beraber, bir 
keyfi rejimin doğal sonucu 
olarak bugün hanelerimizde, 
sofralarımızda her birimizin 
derinden hissettiği yoksulluğu, 
işsizliği, enflasyonu, faiz 
oranlarını, faizi daha da 
katmerli bir şekilde hissedecek. 
İktidarın istediği adeta 
ölmemek üzere dünyaya 

gelmişler, 'Gitmemek üzere 
iktidar olduk' mantığı 
içerisindeler. Israrla ifade 
ediyorum, bugün bu ülkenin 
orta sınıfı çöküyor, orta direği 
çöküyor. Yetişmiş insan gücü 
ve belirli ölçeğin üzerindeki 
sermayeler sınıfı kendi 
doğduğu topraklarda bir 
gelecek hayali kurmuyor, 
kuramıyor. Eğer bu eşiği 
bugünkü iktidarın uyguladığı 
politikaların devam noktasında 
milletimiz tercih yaparsa, 
bilesiniz ki Türkiye'den büyük 
bir beyin göçü, kendi ülkesine 
küsmüş beyinlerin yurtdışında 
gelecek aradığı, daha fazla 
gelecek aradığı bir döneme 
kapı aralarız. O nedenle biz 
ısrarla milletimizin gerçek 
gündemini her gittiğimiz 
noktada, birileri pembe tablolar 
çizse de milletimizle 
paylaşmaya gayret ediyoruz. 
Başkan Uysal, milletin önünde 
onurlu çıkış yolunu inşa 
edebilmek adına dünden 
bugüne taşıdıkları iddiaları, 
referansları yeniden Türkiye'yle 
buluşturmak için var güçleriyle 
çalıştıklarını da sözlerine 
ekledi.
"TÜRKİYE'NİN BİR 
DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACI VAR" 
Bugüne kadar düşen faiz 
karşısında enflasyonun 
arttığını, bunun da zam olarak 
vatandaşa yansıdığını ifade 
eden Milletvekili Cemal 

Enginyurt, "Nihayet bugün 
yanlıştan geri döndüler ama 
olan millete oldu. Çünkü doğal 
gaz arttı, elektrik arttı, akaryakıt 
fiyatları 15 liraya dayandı. 
Elektrik ve doğal gaz faturaları 
sebebiyle yüz binlerce insanın 
evinde doğal gaz kesildi, 
elektrikler kesilmeye başlandı." 
dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın, "elektrik 
faturalarında geçen yıl 165 
milyar lira fedakarlık yapıldığı" 
yönündeki açıklamasını 
anımsatan Enginyurt, şöyle 
konuştu: "Nerede yaptınız, kim 
gördü? Fedakarlığınızın 
karşılığı yılbaşı gecesi yapılan 
yüzde 127 zam mıydı? 
'Bulgaristan'dan, 
Romanya'dan, Polonya'dan 
elektrik almayı durdurduk' 
diyorsunuz. 'Türkiye elektrik 
ihraç ediyor' diyorsunuz ama 
kendi vatandaşımıza zulme 
devam ediyorsunuz. 400 lira 
elektrik faturası ödeyen bir aile 
yaklaşık 1000 lira elektrik 
faturası ödemeye başladı. Türk 
milleti büyük bir perişanlık 
yaşıyor. Türk milleti büyük bir 
yokluk içerisine düştü. Biz 
sizden fedakarlık bekliyoruz 
Sayın Cumhurbaşkanı. 
Fedakarlığınızı doğal gaz, 
elektrik ve akaryakıt zamlarını 
geri çekerek gösterin. Bu 
zulme dur demelisiniz dedi." 
“ÇİFTÇİLERİMİZ GÜBRE 
ALAMIYOR” Demokrat Parti 
(DP) Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Muharrem Somoğlu ise; 
“Gübre fiyatlarının yüksek 
oluşu çiftçilerimizi etkiledi ve 
zor duruma sokmuştur. Gübre 
fiyatlarında devlet desteğinin 
%90 çıvarında olması 
durumunda çay ve fındık 
üreticilerimiz rahat bir nefes 
alacaktır. Bu destekler olmadığı 
sürece çiftçimiz gübre 
alamayarak mahsulüne 
atamayacaktır. Bu durum 
gelecek mahsul döneminde 
verim, kalite ve rekolte 
düşüklüğüne sebep olacaktır. 
2022 yılı daha kötü olacak 
endişesi içerisindeyiz. Çünkü 
Çiftçinin, esnafın ve vatandaşın 
alım gücü zayıflamıştır dedi.

04.02.2022

GENÇLİK MERKEZİ ÖĞRENCİLERE
MONT VE BOT YARDIMINDA BULUNDU
"1 Mont, 1 Bot" kampanyası kapsamında Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik
Merkezi tarafından bot ve mont'lar Tonya İlçesindeki ihtiyaçlı öğrencilere dağıtıldı.

B
iz sebeplere sarılalım, 
yola çıkıp yürüyelim,  
varırsak şükreder,  

varamazsak 'Yoldaydık' deriz. 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Tonya ilçesi İmam 
Hatip Ortaokulunda okuyan 
ihtiyaçlı öğrencilerimize mont 
ve bot yardımı yapıldı. 
Kampanyanın öğrencileri çok 
mutlu ettiğini ifade eden 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 

Gençlik Merkezi Müdürü 
Yunus Ali Civil, "Tonya 
ilçesi İmam Hatip 
Ortaokulunda gerçekleşen 
bu anlamlı yardım 
öğrencilerimizi ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Bot ve 
montları tam da kar 
yağdığı tarihte dağıttıkları 
için mutlu olduklarını ifade 
eden Müdür Civil, Bizler 
kilometrelerce uzaktaki 
minicik ellerden, 
kocaman yüreklere 
açılan kapılara 
uğrayıp, ışıl ışıl 

gözlerden dışarı fırlayan 
sevinçlere şahit olmak 
istedik. Çocuklarımızın 
yüzlerinde oluşan 
mutluluk bizleri de mutlu 
ediyor. Yetiştirdiğimiz 
evlatlarımızın ailelerine, 
ülkemize ve topluma 
faydalı birer fert 
olmaları en büyük 
dileğimizdir. Bizden 
sonraki nesillerimize 

temiz, iyi yetişmiş, kültürlü 
nesiller bırakmak istiyoruz. Her 
şeyin eğitimden geçtiği 
inancıyla eğitim ve öğretimin 
maddi ve manevi açıdan her 
zaman destekçisi olmaya 
devam edeceğiz. Tüm 
öğrencilerimizin bot ve 
montlarını iyi günlerde 
kullanmalarını diliyoruz ve 
emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum " diye konuştu.

YENİ ARONYA BAHÇELERİ OLUŞTURULACAK
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, 2022 yılında da yeni ARONYA bahçeleri
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda müracaatlar 26 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilir dedi.

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin, “İlçemizde 

tarımsal üretimde çeşitliliği 
artırmak ve çiftçimize fındık 
üretimi yanında ek gelir kaynağı 
oluşturmak amacıyla 2021 
yılında başlatılan Tarımsal 
Üretimde Çeşitliliğin Artırılması 
Projesiyle oluşturulan 20 
bahçeye ek olarak 2022 yılında 
da yeni bahçeler oluşturulması 
hedeenmektedir dedi.” 
VAKFIKEBİR'DE ARONYA 
ÜRETİMİ İLE TARIMSAL 
ÜRETİMDE ÇEŞİTLİLİĞİN 
ARTIRILMASI PROJESİ 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin, 
İlçemizde tarımsal üretimde 
çeşitliliği artırmak ve çiftçimize 
fındık üretimi yanında ek gelir 
kaynağı oluşturmak amacıyla 
2021 yılında başlatılan Tarımsal 
Üretimde Çeşitliliği Artırılması 
Projesiyle oluşturulan 20 
bahçeye ek olarak 2022 yılında 

da yeni bahçeler oluşturulması 
hedeenmektedir dedi. Müdür 
Kuleyin yaptığı 
değerlendirmede; “İlçemizde 
tarımsal üretimle geçimini 
sağlayan 20 üreticimize Aronya 
(Aronia melanocarpa) üretimi 
konusunda eğitimler vererek, 5 
yıl süreli teknik takibinin 
sağlanacağı 500m² alanda 
projeli bahçeler oluşturulacaktır. 
Bu kapsamında İlçemiz sınırlar 
içerisinde toprak ve topograk 
şartları uygun, sulama imkânı 
olan, hali hazırda 500m² boş 
arazisi bulunan, Aronya üretimi 
konusunda istekli, önder 
üreticilerimizin gereken bilgi 
belgeleri almak üzere 26 Şubat 
2022 tarihine kadar İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüze 
şahsen müracaatları kabul 
edilecektir. Projenin 
sürdürülebilirliğini artırmak 
amacıyla oluşturulan bahçelerde 
üreticilerin yapması gereken 
uygulamalar 5 yıl süresince 
uzman personeller tarafından 

teknik takip altına alınarak, 
kurumlara rapor edilecektir 
dedi.”
PROJENİN HEDEFLERİ;
1-Küçük veya atıl tarım 
arazilerinin değerlendirilmesi, 2-
Tarımsal verimliliğin artırılması 
ve çiftçilik faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal 
bölgelerdeki gelir düzeyini 
yükseltmek, 3-Tarımsal üretimde 
modern tarım tekniklerinin 
uygulama alanlarını genişleterek 
ve ekolojik dengeyi koruyacak 
uygulamaları yaygınlaştırmak, 
4-Bilinçli kimyasal gübre ve bitki 
koruma ürünleri kullanımıyla 
toprak ve su yapısının 
korunması ve erozyonun 
önlenmesini sağlamak, 5-
Tarımsal ürün işleyen ve 
pazarlayan işletmelere yeteri ve 
kaliteli tarımsal ürün sağlamak, 
6-İstihdam olanaklarını artırarak 
kırsal nüfusun dışa göç etme 
eğilimini en aza indirmek, 7-
İhraç ürünlerin üretilmesine 
katkıda bulunmaktır.

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2022/71563
1-İdarenin
a) Adresi: Çarsi Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi: info@vakkebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 155000 Litre Motorin, 22000 Litre Motorin Diğer, 5500 Litre 95 Oktan 
Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Vakfıkebir İlçe sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihleri: 01.03.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında alım yapılacaktır. İdarece ihtiyaç sahibi 
araç adına düzenlenen sipariş şinin yükleniciye verilmesi karşılığında pompa istasyonunda teslimat 
yapılacaktır. Fişi olmayan hiçbir araca teslimat yapılmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Çarşı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No:154 - 61400 Vakfıkebir/TRABZON
b) Tarihi ve saati: 25.02.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
 Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a 
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi 
Gülbaharhatun Caddesi No:154 - 61400 Vakfıkebir/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, mal kalem-kalemleri için teklif birim yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: Teklif yatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, 
hafızlıklarını Vakfıkebir 

Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda yapan öğrencilerle 
bir araya geldiği yemekte 
yaptığı konuşmada; 
"Bulunduğunuz her yerde ve 
ortamda, ahlakınızla ve 
çalışkanlığınızla örnek olunuz." 
dedi. Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda 
hafızlıklarını tamamlayarak 
geçtiğimiz yıl Ekim ayında 
düzenlenen törenle icazet 
belgelerini alan ve hâlen faklı 
yerdeki imam hatip liselerinde 
ve bir kısmı da yüksek 
öğretimde okuyan kız hafız 
öğrenciler, İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük ve hocalarıyla yemekli 
toplantıda buluştular. Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Yöneticisi Fatma Kopal ve ilçe 
müftülüğünün organizasyonu 
ile gerçekleştirilen ve hafız 
öğrencilerin davet edildiği 
yemekte konuşan İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, "Okuduğumuz, 
ezberlediğimiz, mana ve 
hikmetini kavradığımız 
Kur'an'dan edindiğimiz ahlakî 

değerleri asla unutmayalım, 
zaafa uğratmayalım. Kur'an 
bize her zaman rehber olsun; 
hayata onunla bakalım, 
kendimizi geleceğe onunla 
hazırlayalım. İleride inşallah 
evlenecek, aile olacaksınız, 
çocuklarınız olacak ve o 
çocuklarınızı da geleceğin 
anne-babaları olarak sizler 
yetiştireceksiniz. Bu yolda 
Kur'an'ın ahlâkî ilkeleri bizim 
için önemlidir. Bulunduğunuz 
her yerde ve ortamda, 
ahlâkınız ve çalışkanlığınızla 
örnek olunuz. Kur'an'ı 
yaşayarak, hayatınıza hayat 
kılarak ailenize ve insanlığa 
faydalı, çevrenize ve 
arkadaşlarınıza 
örnek olacak bir 
yaşamınız 
olsun." dedi. 
Hafızlık 
yaptıkları kursu 
ve ilçe 
müftülüğünü de 
unutmamalarını 
isteyen Müftü 
Küçük, 
"Birbirimizi ihmâl 
etmeyelim ve 
unutmayalım. 

Hocalarınızla irtibatı kesmeyin. 
Fırsat buldukça kursu ve 
müftülüğümüzü de ziyaret edin. 
Geldiğiniz ve katıldığınız için 
hepinize teşekkür ediyorum. 
Eğitim öğretim hayatınızda 
başarılar diliyorum. Ailelerinize 
de selâm ediyorum." sözlerine 
yer verdi. Daha sonra 
öğrencilerle tek tek tanışan ve 
eğitim öğretim durumlarıyla 
ilgili bilgi edinen Müftü Küçük, 
öğrencilerin düşünce ve 
taleplerini de dinledi. Trabzon İl 
Müftülüğünce gönderilen 
hediyelerin öğrencilere takdim 
edilmesinin ardından toplu 
fotoğraf çekimi ile program 
sona erdi.

Müftü Küçük; "Bulunduğunuz her yerde ve ortamda, ahlakınız ve çalışkanlığınızla örnek olunuz."
HAFIZLARLA BULUŞMA KAMİLOĞLU DERNEĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

akfıkebir Kamiloğlu 

VKültür ve Sosyal 
Dayanışma Derneğinin 

olağan genel kurul toplantısı 
Vakfıkebir Öğretmenevinde 
dernek üyelerinin katılımları ile 
30 Ocak 2022 Pazar günü 
gerçekleştirildi. Kamiloğlu 
Kültür ve Sosyal Dayanışma 
Derneğinin 6. olağan genel 
kurulu Trabzon ili Vakfıkebir 
ilçesinde geniş bir katılımla 
yapıldı. Genel kurula Trabzon ili 
Vakfıkebir, Ortahisar, Düzköy, 
Yomra, Araklı, Sürmene, 
Hayrat, Çaykara ilçeleri ve Rize 
ili merkez, Kalkandere, Çayeli 
ilçelerinde ikamet eden akraba 
ve üyeler katılım gösterdi. 
Yapılan genel kurul neticesinde 
dönem başkanlığının her yıl bir 
ilçe tarafından yürütülmesi 
karara bağlandı. Bu karar 
doğrultusunda dönem 
başkanlığı Vakfıkebir ilçesinden 
Düzköy ilçesine geçerken; 
Vakfıkebir ilçesi adına dönem 
başkanlığını yürüten Nevzat 
Kamiloğlu görevi Düzköy 
ilçesindeki üye ve akrabalarını 
temsilen Veli Demirci'ye teslim 
etmiş oldu.
“YENİ YÖNETİME 
BAŞARILAR DİLİYORUM”
Görevi devreden Başkan 
Nevzat Kamiloğlu yaptığı 
selamlama konuşmasında; 
Görevde bulunduğu 3 yıllık 
süre içerisinde derneğin daha 
iyi yerlere gelmesi için yönetim 
kurulu üyeleriyle özverili şekilde 
bir çalışma sergilediklerini 
söyledi. Nevzat Kamiloğlu, 
"Yönetim kurulunda görev alan 
arkadaşlarıma özverili 
çalışmaları nedeniyle çok 

teşekkür ediyorum. Bizden 
önce görev yapan tüm 
yöneticilerimize de ayrıca 
teşekkür ediyorum. Ayrıca 
görevimiz süresince 
yönetimimize destek olan ve 
derneğimize katkı sağlayan 
herkese de teşekkür ediyorum. 
3 yıllık görev süremiz içerisinde 
tam bir birliktelik içinde yapmış 
olduğumuz çalışmalar 
neticesinde derneğimizin 
kurulduğu günden bu yana 
daha iyi bir yere gelmesini 
sağlamak için mücadele ettik. 
Bu süreç içerisinde Covit-19 
gibi büyük bir salgınla 
mücadele etmek zorunda 
kaldık. Bu yüzden yapmak 
istediğimiz birçok faaliyetimizi 
gerçekleştiremedik. Görevimiz 
süresince derneğimize hiçbir 
zaman siyaset bulaştırmadık. 
Tüm siyasi partilere eşit 
mesafede olduk. Derneğimizi 
tam bir tarafsızlık ilkesi 
içerisinde, siyasetin hep 
dışında tutuk. Bizden sonrada 
görev alacak arkadaşlarımızın 
aynı şekilde davranacağına 
inanıyor ve görevi teslim 
ettiğimiz arkadaşlarımızın her 
zaman yanlarında olacağız. 
Veli kardeşimizin başkanlığında 
oluşan yönetim kurulu 
arkadaşlarımızın başarılı 
çalışmalar yapacaklarına da 
gönülden inanıyorum. 
Kongremizin camiamıza 
hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
“BİZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR 
AİLEYİZ”
Yeni Başkan Veli Demirci 
yaptığı teşekkür 
konuşmasında; Değerli 

Kamiloğlu ailesi, bugüne kadar 
derneğimize hizmet eden 
başkan ve yönetim 
kurullarımıza teşekkür ederim. 
Biz güçlü ve büyük bir 
sülaleyiz. Derneğimizi daha iyi 
yerlere getirmek, birlik ve 
beraberliği daha üst noktalara 
taşımak için yönetim olarak 
büyük çaba harcayacaklarını 
söyledi. Başkan Demirci, 
şunları söyledi: “Öncelikle bu 
güne kadar derneğimizde görev 
alan başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine çalışmaları nedeniyle 
çok teşekkür ediyorum. 
Aldığımız bu onurlu görevi 
daha iyi yerlere taşımak için 
çalışacağımızdan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Bizleri bu 
göreve layık gören dernek 
üyelerimize çok teşekkür 
ediyoruz. Bu güne kadar 
olduğu gibi bundan böylede 
derneğimiz siyasi oluşumların 
dışında olacaktır. Bugün 
Kamiloğlu Derneği olarak 
kurulduğumuz günden bugüne 
kadar yaptığımız faaliyetlerle 
çok iyi bir konumdayız. 
Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum dedi." Veli 
Demirci Başkanlığında yeni 
oluşan Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluşuyor. Veli 
Demirci (Düzköy), Murat 
Kamiloğlu (Rize/Kalkandere), 
Şaban Keskin (Of), Orhan 
Yılmaz (Akçaabat), Ersan 
Kayhan (Vakfıkebir), Zekeriya 
Vural (Araklı), Mustafa 
Kamiloğlu (Yomra) Denetleme 
Kurulu; 1-Barış Kamiloğlu 
(Akçaabat), 2-Fuat Kamiloğlu 
(Vakfıkebir), 3-Levent 
Kamiloğlu (Vakfıkebir)

Vakfıkebir Kamiloğlu Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin 6. olağan genel kurul
toplantısı Vakfıkebir Öğretmenevinde dernek üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.
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SATILIK TAKSİ PLAKALARI
Vakfıkebir Terminal Taksi ve

Vakfıkebir Hastane Taksi Duraklarında
Bulunan 2 Plakamız Satılıktır.

Vakfıkebir
Kirazlık Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan
1 Büyük, 2 Küçük Dükkanımız Satılıktır.

İrtibat Tel: 0530 682 13 70 - 0544 841 33 31
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TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE
İSİMLİ VE İSİMSİZ PEK ÇOK KAHRAMANI VAR
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen
ve ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenledi.

akfıkebir 

VMustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi 

Müdürlüğü ilçemizde 
öğrenim gören 
üniversite öğrencilerini 
11 ağustos 2017 
tarihinde hain saldırı 
sonucu şehit olan Eren 
Bülbül ve Astsubay 
Ferhat Gedik'i konu 
alan Kesişme: İyi ki 
Varsın Eren sinema 
lmine götürdü.
“VATAN İÇİN 
YAŞAYIP ÖLDÜNÜZ 
SİZ TOPRAĞA DEĞİL 
KALPLERE 
GÖMÜLDÜNÜZ” 
Trabzon'un Maçka 
ilçesinde 11 Ağustos 
2017'de teröristlerle 
kahraman Mehmetçiğin 
girdiği çatışmada şehit 
olan Eren Bülbül ve 
Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Ferhat 
Gedik'in öyküsünü 
anlatan "Kesişme; İyi ki 
Varsın Eren" lmi, tüm 
Türkiye'de olduğu gibi 
Trabzon'da da 
gösterime girdi. Şehit 
Eren Bülbül'ün doğum 

günü de olan 1 Ocak'ta 
vizyona giren 
"Kesişme; İyi ki Varsın 
Eren" lmi için 
Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürlüğünün 
organizasyonunda 
sinema etkinliği 
düzenlendi. Yoğun ilgi 
gören lmi Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil 
Gençlik Merkezi 
gönüllü ve üye 
gençleriyle birlikte 
izledi.
“TÜRKİYE'NİN 
TERÖRLE 
MÜCADELESİNDE 
İSİMLİ VE İSİMSİZ 
PEK ÇOK 
KAHRAMANI VAR” 
Müdür Yunus Ali Civil 
lmin ardından yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'nin terörle 
mücadelesinde isimli 
ve isimsiz pek çok 
kahramanının 
olduğunu, Eren 
Bülbül'ün de Eşref 
Bitlis, Ömer Halisdemir 

ve Fethi Sekin gibi 
terörle mücadelenin 
simge isimlerinden biri 
olduğunu söyledi. Şehit 
Eren Bülbül'ü anlatan 
güzel bir lm 
izlediklerini dile getiren 
Müdür Civil, "Güzel bir 
prodüksiyon yapılmış, 
ben inanıyorum ki 
bütün gençlerimiz bu 
lmi mutlaka ve 
mutlaka izlemeliler. 
Bugün eğer 
bulunduğumuz 
mekanlarda rahat 
yaşayabiliyorsak 
onların hangi zorluklar, 
hangi güçlüklerle bunu 
sağladıklarını anlatan 
güzel bir lmi olmuş. 
Filmin oluşmasına 
destek veren, sponsor 
olan yapımcılarla 
oradaki oyuncuların da 
tarihe önemli belge 
geçtiklerini 
düşünüyorum. Filmden 
çok etkilendik. 
Gençlerimizin sosyal 
faaliyetlerini artıracak 
bu tür organizasyonları 
Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 

Merkezi olarak 
yapmaya devam 
edeceğiz dedi.”
“FİLMİ GÖZYAŞLARI 
ARASINDA İZLEDİK” 
Filmin ardından 
gençlerin yaptıkları 
değerlendirme ise 
duygu doluydu. Genler; 
lmi çok beğendik. 
"Şehitlerimize bu kadar 
değer gösterilmesi, 
saygı gösterilmesi 
gerçekten güzel bir 
şey. Yapımında emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Filmi 
gözyaşları arasında 
izledik, "Çok acıydı, 
kelimelerle söylemekle 
ifade edilemiyor. Çok 
iyi bir lm olmuş 
herkesin izlemesini 
tavsiye ederiz. Son 
sahnede olaydan iki 
dakika önce çekildiği 
fotoğrafta çok 
duygulandık. 
Askerlerimizin nasıl 
savaştığı, Türk 
askerlerimizin nasıl 
mücadele verdiğini 
gördük." ifadelerini 
kullandılar.

VAKFIKEBİR 1874 FK SPOR FARLI KAZANDI 9-0
Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden Vakfıkebir temsilcimiz Vakfıkebir 1874
FK spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Gülbahar spor'u 9-0 yendi.

akfıkebir 

Vtemsilcimiz 
Vakfıkebir 

1874 FK Spor, kendi 
saha ve seyircisi 
önünde İlçe 
stadyumunda konuk 
ettiği Gülbahar 
spor'u farklı mağlup 
etti. Maçın başından 
sonuna kadar üstün 
bir oyun sergileyerek 

rakibine gücünü 
kabul ettirip üstünlük 
kuran Vakfıkebir 
temsilcimiz 
Vakfıkebir 1874 FK 
Spor sahadan 9-0 
gibi net bir skor 
farkıyla ayrılmayı 
başardı. Ligin 2. 
Yarısına fırtına gibi 
giren Vakfıkebir 
1874 FK spor, 

Gülbahar spor'u 
Serkan 1, Murat 3, 
Talha 1, Gökdeniz 1, 
Bilal 2, Fatih'in attığı 
gollerle 9-0 gibi net 
bir skorla yenmeyi 
başardı. 
Şampiyonluk 
yolunda bir maçı 
daha geride bırakan 
temsilcimize 
başarılar diliyoruz.
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VAKFIKEBİR EKMEĞİ VE KÜLEK
PEYNİRİ YİYECEĞİN SERÜVENİNDE
Vakfıkebir'in ülke çapında ün yapan coğrafi işaretli ürünleri Vakfıkebir Ekmeği ve Vakfıkebir
Külek Peyniri TRT Belgesel'de yayınlanan “Yiyeceğin Serüveni” programına konu oldu. 

2. LİG YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORLAR
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçına hazırlanıyor. 

rabzonspor, 

TSüper Lig'in 24. 
haftasında 5 

Şubat Cumartesi 
günü sahasında 
karşılaşacağı 
Kasımpaşa maçının 
hazırlıklarına devam 
etti.
Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri'nde teknik 
direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde 
gerçekleştirilen 
antrenmanda 
futbolcular, 
koordinasyon ve 
çabukluk çalışması 
yaptı. Antrenman, 5'e 
2 çalışmaları ve çift 
kale maçın ardından 

sona erdi.
ABDULLAH 
AVCI'DAN 
FUTBOLCULARINA 
UYARI!
Süper Lig'in lideri 
Trabzonspor, 24. 
haftada Kasımpaşa'yı 
konuk edecek. Bordo-
mavililerde Abdullah 
Avcı futbolcularına, 
"Ligde en önemli 
eşikteyiz. Bundan 
sonra çok daha 
dikkatli olmamız 
gereken maçlar 
oynayacağız. 
Sahamızda 
taraftarımızın desteği 
ile hem güzel bir oyun 
oynamak hem de üç 

puanı almak taraf 
olmak için de 
başlama düdüğünden 
bitişine kadar bütün 
gücümüzle mücadele 
etmemiz şart" dedi.
Hamsik taraftarlara 
söz verdi! 
"Trabzonspor 
şampiyon olursa..." 
Trabzonspor'un yaz 
transfer döneminde 
bonservis bedeli 
ödemeden kadrosuna 
kattığı Marek Hamsik, 
orta sahanın 
vazgeçilmez ismi oldu 
ve tecrübesiyle 
takımın öne çıkan 
yıldızları arasına 
adını yazdırdı. Slovak 

yıldız bordo-mavili 
taraftarların sorularını 
yanıtladı ve şampiyon 
olunması halinde 61 
sayısını dövme 
yaptıracağını söyledi.
“BURADA 
OLMAKTAN 
MUTLUYUM”
Taraarın sevgisinin 
kendisini mutlu 
ettiğini söyleyen 
Hamsik, futbol 
kariyerini 
Trabzonspor'da 
sonlandırmak isteyip 
istemediği sorusunu 
ise "Burada olmaktan 
mutluyum ve futbolun 
tadını çıkarıyorum" 
şeklinde yanıtladı.

VAKFIKEBİR LİDER'İ DEVİRDİ 1-0
İlk yarının ardından perdesi açılan düşler sahnesinin 2. Yarı müsabakaları nefes kesti.
C grubu müsabakasında Vakfıkebir Veteranlar namaglup Of Veteranları 1-0 yenmeyi başardı.  

lusal Veteranlar 

ULigi Karadeniz 
C. Grup'ta 

mücadele eden 
Vakfıkebir Veteranlar 
Futbol Takımı ligin ilk 
yarısını namaglup lider 
tamamlayan Of 
Veteranlar takımını 
kendi saha ve seyircisi 

önünde 1-0 yenerek 
namaglup unvanına 
son verdi. İlk yarının 
ardından perdesi açılan 
düşler sahnesi olan 
Ulusal Veteranlar Ligi 
2. Yarı müsabakaları 
nefes kesti. C grubu 
müsabakasında 
Vakfıkebir İlçe Suni 

Çim Sahasında 
Vakfıkebir Veteranlar'ın 
rakibi ligin ilk yarısını 
namaglup olarak 
tamamlayan Of 
Veteranlar oldu. Maçın 
Başından son 
düdüğüne kadar 
çekişmeli ve bol 
pozisyonları ile 

nefesleri kesen 
müsabakayı Vakfıkebir 
attığı tek golle 1-0 
kazanmayı bildi. Ulusal 
Veteranlar Ligi 
Karadeniz C. Grup'ta 
mücadele eden 
Vakfıkebir Veteranlar 
aldığı bu sonuçla ligde 
2. Sıraya yükseldi. 

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

A
nkara'dan gelen 
profesyonel bir 
ekip Vakfıkebir 

Ekmeğinin ve Vakfıkebir 
Külek Peynirinin yapım 
aşamalarının çekimlerini 

yaptılar. Çekimler hafta 
sonu ve Pazartesi günü 
gerçekleşti. Vakfıkebir 
Ekmeği ekşi maya ile 
yapılarak büyüklüğü ve 
10 günü aşan 

bayatlamam
a özelliği 
tanınıyor taş 
fırınlarda 
pişiriliyor. 
Vakfıkebir 
Külek Peyniri 
ise; peynir ve 
çökelek 
karışımı ile 
ahşap 
küleklere 
basılarak altı 

ay toprak altında 
gömülerek bekletiliyor. 
Altı ay sonra çıkarılarak 
yenen Vakfıkebir Külek 
Peyniri lezzeti ile 
özellikle coğra işaret 

altıktan sonra ülke 
genelinde büyük ilgi 
görüyor. Vakfıkebir 
Ekmeği ve Vakfıkebir 
Külek Peyniri Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın 
yoğun gayretleriyle 
coğra işaret alarak 
tescil edilmişti. TRT 
Belgesel' de yayınlanan 
'Yiyeceğin Serüveni' 
programı adından da 
anlaşılacağı üzere 
yiyeceklerin yapım 
aşamalarını konu alıyor 
ve milyonlarca izleyici 
tarafından beğeni ile 
izleniyor.
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GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

FINDIKTA TARIM SÝGORTASI ÝÇÝN SON GÜN 28 ÞUBAT
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, fındık sigortası
için son gün 28 Şubat 2022 olarak bildirildi diyerek açıklamada bulundu. 
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Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
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