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ESNAFLARIMIZIN FERYADINI

ESNAF ZOR DURUMDAKÝM DUYACAK!

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, zincir marketler yetmiyormuş
gibi birde tarım kredi marketleri açılarak yerel esnafımıza darbe üstüne darbe vuruyorlar dedi.
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Anadolu Lisesi öğrencisi
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Ahmet KAMBUROĞLU

“05 MART”
05 Mart 2004 yılında kurmuş olduğumuz 
Büyükliman Postası Gazetemizin 18. 
Yılını, Cumartesi günü tamamlamış 
olacağız…
İyisiyle, kötüsüyle kocaman 18 yıl…
Doğru, düzgün, tarafsız ve yalansız haber 
anlayışımızı bozmadan yolumuza devam 
ediyoruz…
Bu zor günlerde gazete çıkartmak, 
okuyucularımızla buluşturmak için büyük 
çaba gösteriyoruz. Kimilerine göre bu 
meslek çok basit geliyor ama büyük bir 
meşakkat istiyor.
Haber ve köşe yazılarımızla beraber siz 
değerli okuyucularımıza ulaştırma devam 
edeceğiz…
Yeni bir hafta, yeni gündem demek…
İlçede yapılan bu meslek, hiç kolay değil…
İyiyi yazarız, kötü bir durum yazıldığında 
bizden kötüsü olmaz…
18. yılımızı hep beraber tamamlayıp, 19. 
yılımıza hep beraber girmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz…
Hep beraber daha nice yıllar…
*******************
Vakfıkebir'de yine değişik işler olmaya 
başladı…
Her yerde olduğu gibi Vakfıkebir'de de 
siyasi partiler var. Bu siyasi partilerin ilçe 
başkanları da bu ilçe de mevcut…
Geçen hafta sonu AK Parti Milletvekili 
Salih Cora, Vakfıkebir'deydi…
Anlam verilemeyen bir kahvaltı fotoğrafı 
bizlere ulaştı. Bizlere fotoğrafı ulaştıranlar 
sordular? AK Parti Milletvekili Salih Cora, 
eski ilçe başkanı ve şimdiki belediye 
meclis üyeleri fotoğrafta varken, neden 
Belediye Başkanı ile AK Parti İlçe Başkanı 
yok?
Herhangi bir bilgimiz olmadığı için yanıt 
veremedik…
Düşününce de şöyle sorular akıllara 
gelmiyor değil…
Yeni Belediye Başkanlığı adaylığı mı?
Yeni ilçe başkanlığı mı?
Seçim dönemi yaklaşırken, destek 
mesajları mı verildi?
İlçemizin evladı Milletvekilimiz Muhammet 
Balta'yı, ekarte etme çabalarımı 
gösteriliyor?
Anlayamadık…
*******************
Bir değişik işler daha…
Kaymakamlık o kurumu yok mu sayıyor?
Birkaç hafta önce Vakfıkebir Halk Eğitim 
tarafından, Fen Lisesi Yatılı Pansiyon 
Yurdu Konferans Salonunda bir 
organizasyon düzenlendi. Bu 
organizasyonu düzenleyen Halk eğitim 
Merkezi idi ama Vakfıkebir Kaymakamlığı 
bu organizasyonu duyururken, sadece 
usta öğreticinin ismini kullanarak sosyal 
sayfasından duyurdu…
Halk Eğitim Merkezi'nin bir kurum 
olduğunu ve orada çalışan usta 
öğreticilerinde Halk Eğitim Merkezinin 
çalışanı olduğunu unutmamak gerektiğini 
düşünüyorum…
*******************
Gümbür, gümbür geliyoruz…
O sene, bu sene…
Yavaş, yavaş yolumuzun sonuna 
geliyoruz…
Ben hiç görmemiştim şampiyonluğu…
Acaba bizleri nasıl bir heyecan ve 
şampiyonlu bekliyor…
Ziraat Türkiye Kupasında, çeyrek nale 
çıktık ve oradan da yüzümüzün gülmesini 
bekliyoruz…
Bu sene inandık, bu sene olacak…
İşte bu yüzden “O SENE, BU SENE” 
olacak…
Bizler ne kadar heyecanlıysak, 
çocuklarımız bizlerden heyecanlı. Ama 
çocuklarımız bizlerden şanslı, biz küçük 
yaşta göremediğimiz şampiyonluğu, onlar 
bu sene yaşayacak…
Büyük bir özlemle şampiyonluğumuzu 
bekliyoruz…

TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası 
Trabzon Şubesinin 

Olağan Genel Kurul 
seçimlerinin ardından 
Vakfıkebirli hemşehrimiz 
Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu 
Oda Başkanlığına seçilerek 
görevine başlamıştı. Başkan 
Hacıfettahoğlu nezaket 
ziyaretleri kapsamında 
Gazetemizi de ziyaret 
ederek Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu'na hem seçim 

sonrası yapılan destekler 
için teşekkür etti, hem de 
yapacakları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.
“PEYZAJ MİMARLIĞININ 
OLDUĞU HER YER 
GÜZELLEŞİR”
TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Trabzon Şubesi 
Başkanı Vakfıkebirli 
hemşerimiz Ahmet İhsan 
Hacıfettahoğlu; “Türkiye de 
Belediyelerin %50 işini 
yapan ve karşılığını veren 
peyzaj mimarlardır. Her 

gittiğimiz ziyaretlerde 
bununla alakalı sunum 
hazırlıyoruz. Bunu 
belediyelerden talep 
edeceğiz. Diyeceğiz ki 
peyzaj mimarlığıyla alakalı 
stratejiler belirliyorsunuz 
ama peyzaj mimarlığı 
vermiyorsunuz. Bunun 
karşılığını ancak peyzaj 
mimarları verebilir. Peyzaj 
mimarlarla ilgili İstihdamın 
artırılmasını talep ediyoruz. 
Ruhsat aşamasında peyzaj 
projesine çok önem 

veriyoruz. Parsel büyüklüğü 
yapı büyüklüğünden fazla 
olan her yerde peyzaj 
mimarlığı istenmelidir. Bunu 
planlamalar 
yönetmenliğinde kanun 
açıklamış ama maalesef 
bunu belediyeler 
uygulamıyor. Uygulanmasını 
talep edeceğiz. Peyzaj 
mimarlığının olduğu her yer 
güzelleşir. 1 metrekarede 
bile fark yaratabilir. Yeşil 
alanlarımız ve su kısmı 
gerçekten çok önemli. Gün 
geçtikçe Yeşil alanlarımızda 
kayboluyor. Bununla birlikte 
su da kayboluyor. Temiz 
suyun oluşabilmesinin birinci 
faktörü yeşil alanlardır. Yeşil 
alanın olmadığı yerde temiz 
suyu bulamazsınız. Bunun 
da artırılmasını ve suyun 
korunmasını talep edeceğiz. 
İhalelerde ki o müdahalemiz 
hakkında bir sistem 
oluşturduk. Peyzaj 
mimarlığını ilgilendiren 
ihalelerin hepsini tespit 
ediyoruz. Bununla alakalı 
yazılar yazıyoruz. Bu 
konuda kurumlar bize 
yardımcı olsunlar. Peyzaj 
mimarlığı, anahtar teknik 
personeli olarak yer alsın, iş 

bitirme yerine geçecek 
diplomalarda da peyzaj 
mimarlığı diplomaları 
istensin istiyoruz. Bu 4 ana 
madde olarak kurumlara 
gideceğiz. Peyzaj mimarlığı 
yapmak istiyoruz. Halkın 
yanlış bildiği teknik personel 
tanımına peyzaj mimarlığını 
da ekleyeceğiz. Peyzaj 
mimarlığı ne yapar, hangi 
kısımlar peyzaj mimarlığı 
meslek disiplinini ilgilendirir, 
peyzaj mimarlığı nedir? 
peyzaj Fransızcadan geçen 
manzara anlamındadır. 
Gözle görülebilen her yeri 
düzenleyebilen mimar 
demektir. O yüzden bununla 
insanların bilinçlendirilmesini 
sağlamak istiyoruz dedi. 
Başkan Hacıfettahoğlu,  
TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Trabzon Şubesinin 
olağan genel kurulunun 
ardından oda başkanlığına 
seçilmem hesabiyle 
Büyükliman Postası 
Gazetesinde haberimizi 
yayınlayarak bizlere destek 
veren Sayın Ahmet 
Kamburoğlu'na ve ekip 
arkadaşlarına da verdikleri 
destek için teşekkür 
ediyorum dedi.

Alper Özkan KARAGÖL

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi Başkanı Vakfıkebirli hemşehrimiz Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu, gazetemizi ziyaret etti. 

ŞAMPİYONA TAM DESTEK
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmügülsüm Kılıç, Liselerarası Bilek Güreşi müsabakalarında 70 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

L
iselerarası Türkiye 
Şampiyonu Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun 

Anadolu Lisesi öğrencisi 
Ümmügülsüm Kılıç'a esnaf 
destek çıktı. İskenderoğlu Süt 
Ürünleri adına Hüseyin 
İskenderoğlu, Şampiyonu 
kabul ederek kendisinin de 
Vakfıkebir Lisesi'nden mezun 
olduğunu bu okulun ve 
ilçenin başarıları ile gurur 
duyduğunu ifade etti. 

“Trabzona liderlik, 
öğrencilerimize şampiyonluk 
yakışır. Biz her türlü desteğe 
hazırız dedi.” Kendisini para 
ödülü ile ödüllendirdi. Karanis 
Mobilya sahibi Kemal 
Karanis, Kılıç'ın üzerindeki 
Trabzonspor formasını 
kastederek mücadele 
ederken rakiplerinin 
Trabzonspor'dan korktukları 
için yenildiklerini esprili olarak 
anlattı. Bu başarı hepimizi 

mutlu etti. İnşallah milli 
formayı giyer ülkemizi yurt 
dışında da temsil edersin 
dedi. Şampiyonu para ödülü 
ile ödüllendirdi.  
Bilgin Akü sahipleri, Mehmet 
Ali Bilgin ve Okan Bilgin 
öğrencilerin Uşak iline 
giderken gidiş geliş otobüs 
biletlerini alarak destek 
vermişti. Ziyaret esnasında 
Vakfıkebir'e şampiyonluk 
yakışırdı. Kızımız da 
kendine düşeni yaptı. 
İnşallah Milli olur. 
Desteğimiz devam edecek 
dediler. Bilgin Akü ailesi, 
Şampiyonu para ödülü ile 
ödüllendirdiler. Büyükliman 

Postası Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
ise Şampiyonun haberini 
yapmaktan dolayı büyük bir 
mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Kendisinin de aynı 
okuldan mezun olduğunu 
söyleyen Kamburoğlu, bizlere 
ilimize ve ilçemize yaşattığı 
bu büyük gurur için 
Şampiyona teşekkür etti. Her 
zaman yapacağımız 

haberlerle kendisine destek 
olacaklarını belirterek, milli 
takımda kendisine başarı 
dileklerini iletti. 
“BAŞARI ve AZMİN 
ÖYKÜSÜ” 
Ümmügülsüm Kılıç, 
Vakfıkebir Açıkalan 
Mahallesinden. Ortaokul”dan 
sonra Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi”ni tercih etti. 
9.sınıfta iken Beden Eğitimi 
öğretmenlerinin  bir masanın 
üstüne 3 inşaat süngeri 
koyarak okul bahçesinde 
yaptıkları bilek güreşi 
masasındaki maçları ilgiyle 
seyretti.Bilek Güreşine ilgisi 
vardı fakat kiloları 
yarışmasına engeldi 
Geçirdiği rahatsızlıklar 
dolayısıyla 125 Kiloya  kadar 
çıkmıştı.Sporla gelen sıkı bir 
diyet sonucu 70 kiloya kadar 
düştü.Yarışmalara katılmaya 
başladı ancak okullar 
pandemi nedeniyle tatil 
edilmişti. Hafta sonları kendi 
imkanları ile Trabzon”da bu 
spor için eğitim almaya 
başladı. Trabzon”da yapılan 

müsabakalarda İl Birinciliği, 
Giresun”da Bölge Birinciliği 
ve Uşak”ta yapılan Türkiye 
Şampiyonasında dokuz 
rakibini hem sağ hem sol 
bilekte yenerek 70 kilo”da 
Türkiye Şampiyonu oldu.16 
karşılaşma yapan 
Ümmügülsüm Kılıç hem sağ 
hem sol bilekte hiç 
yenilmedi.13-15 Mart 
tarihlerinde yapılacak Milli 
Takım Seçmelerine katılmak 
üzere Eskişehir”e gidecek.
“TEŞEKKÜR”
Görüşlerini aldığımız 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri 
Alay : “Öğrencimizin ailesine, 
Beden Eğitimi Öğretmenlerim 
Muharrem Yaşa ve Şevket 
Gürdal'a, destekleri için 
Kaymakamımız Dr. Hacı 
Aslan Uzun'a, Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, İlçe Milli Eğitimi 
Müdürü Ahmet Altın'a, 
esnaarımız Hüseyin 
İskenderoğlu, Kemal Karanis 
ve Okan Bilgin'e teşekkür 
ediyorum.” Dedi.

BÜYÜKLİMAN GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA 
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti(BGC), basın açıklaması yaparak Cemiyet üyesi Selçuk Başar ve kameraman
Aleyna Keskin'e Köprübaşı Belediye Başkanı Aydın tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıyı kınadı. 

üyükliman Gazeteciler 

BCemiyeti (BGC) 
Başkanı Aydın Gelleci, 

yayınladığı kınama mesajında 
şu ifadelere yer verdi;  
Cemiyet Üyemiz aynı 
zamanda DHA Trabzon Bölge 
Müdürlüğü'nde görevli 
muhabir Selçuk Başar ve 
kameraman Aleyna Keskin'e 
yapılan çirkin saldırıyı kınıyor 
ve arkadaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz 
dedi. Trabzon'un Köprübaşı 
ilçesinde evi heyelan riski 

altında bulunan vatandaşın 
haberini yapmak üzere 
bölgeye giden DHA Trabzon 
Bölge Müdürlüğü'nde görevli 
aynı zamanda cemiyetimiz 
üyesi muhabir Selçuk Başar 
ve kameraman Aleyna Keskin 
ile mağdur olan vatandaşa 
Köprübaşı Belediye Başkanı 
Ali Aydın tarafından maalesef 
ziki ve sözlü şiddet 
uygulanmıştır.  Başkan Aydın 
aynı zamanda 
meslektaşlarımızın görevlerini 
yerine getirmesine de engel 

olmuştur. Hele de 'Belediye 
Başkanı' gibi önemli bir 
makamda oturan bir şahsın 
bu tarzdaki şiddet eylemi 
kabul edilebilir bir davranış 
değildir. Bağlı bulunduğu 
kurumların da kendisine 
yönelik tutumlarını merakla 
bekliyoruz. Görevlerini her 
şart ve koşulda fedakarca 
yapan meslektaşlarımıza 
yönelik gerçekleşen çirkin 
saldırıyı kınıyor, 
arkadaşlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.



umhuriyet Halk Partisi (CHP) 

CVakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Özdemir Uludüz, 

İktidar mensuplarının son yirmi yılda 
uyguladığı üretime değil tüketime 
dayalı ekonomik politika çökmüştür. 
Bu çöküşü son iki yılda yaşanan 
pandemi süreci daha da 
hızlandırmıştır. Bu süreçten en çok 
etkilenen kesimde esnaarımız 
olmuştur. Vakfıkebir ilçemize 
baktığımızda son zamanlarda 
işyerlerini kapatan esnaf sayısı 
giderek artıyor. Aşırı yükselen elektrik, 
kira, akaryakıt gibi ana giderler 
karşılanamaz hale geldi. Sabah 
işyerinin kapısını açan esnaf tedirgin 
bir şekilde acaba bugün ne kadar 

zarar ederim endişesinde. Vatandaşın 
alım gücünün düşmesi ve piyasadaki 
istikrarsızlık bunun önemli nedeni olsa 
da; Açıldığı dönemde sadece gıda 
satan zincir mağazalar şimdi tüm 
çeşitleri satabiliyor. Böylece piyasada 
dönen para'da nerdeyse tekelleşmiş 
durumda. Türkiye'de inşaat 
sektöründe beş rmaya teslim edilen 
piyasa, diğer sektörlerde de üç zincir 
markete teslim edildi. Dolayısıyla 
bütün bu etkenler direk esnafımızı 
olumsuz etkiliyor. Elektriğin, 
akaryakıtın, vergilerin oranlarını ikiye 
katlayıp sonra bir miktar geri çekmekle 
esnaf nefes alamaz.
“KALICI ÇÖZÜMLER MUTLAKA 
DEVREYE SOKULMALI”

Kalıcı çözümler mutlaka devreye 
sokulmalı. Esnafın krediye ulaşımı 
kolaylaştırılmalı. Mevcut kullanılan 
krediler bir yıl ertelenmeli ve 
ödenebilecek şekilde taksitlendirilmeli. 
Sicil affı çıkarılmalı ve kamu bankaları 
tarafından esnafa faizsiz kredi 
verilerek desteklenmeli. Zincir 
mağazaların sayıları sınırlandırılmalı 
veya hafta sonları tatil edilmeli. 
Belediyeler tarafından vatandaşa 
yapılan yardımlar yerel esnaf 
üzerinden yapılmalı. Ülkemizin ve 
ilçemizin gelişimine büyük oranda 
katkı sağlayan esnaarımız mutlaka 
ayakta tutulmalı. Esnaf toplumun 
temel direğidir. Esnaf kalkınırsa ülke 
kalkınır dedi.

Büyükliman
Postası 3 HABER

ESNAF ZOR DURUMDA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Özdemir Uludüz, İktidar mensuplarının son yirmi yılda
uyguladığı üretime değil, tüketime dayalı ekonomik politika çökmüştür diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. 
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ESNAFLARIMIZIN FERYADINI KÝM DUYACAK!
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, zincir marketler yetmiyormuş gibi birde tarım kredi marketleri açılarak yerel esnafımıza darbe üstüne darbe vuruyorlar dedi.

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet 
etti. Başkan Sağlam ziyareti 
sırasında yaptığı açıklamada; 
yerel esnaarın feryadını hiç 
kimsenin duymadığını dile 
getirerek, zincir marketler 
yetmiyormuş gibi birde tarım 
kredi marketleri açılarak yerel 
esnafımıza darbe üstüne darbe 
vuruyorlar dedi.
“YEREL ESNAFIMIZA DARBE 
ÜSTÜNE DARBE 
VURULUYOR!”

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam; 
“Esnaf Odası olarak daha önce 
bizim defalarca yerel esnafımızı 
ilgilendiren büyük marketler 
noktasında bir sürü feryadımız 
oldu. Zamanla bunların tekel 
oluşturduğunu, tekelden sonra 
artık kontrol edilemez hale 
geldiklerini ve yatların 
yükselme sebeplerinin onlardan 
kaynaklı olduğu bilinmesine 
rağmen bu kadar ön 
verilmemesi gerektiğini 
defalarca söyledik. Çünkü diğer 
rmalar mal temininde sıkıntı 
yaşadığı zaman zincir marketler 
doğal olarak yatları da yukarı 

çekiyorlar. Bu marketler ciddi 
manada her mahalleye 
açıldıktan sonra artık devlette 
yaptığı tespit de bu marketlerin 
devletin de ayağına sıkar 
boyutuna geldiklerini gördü.  
Çünkü yeterince büyüdüler ve 
güçlendiler. Zamanında önlem 
alınmadı. Şimdi aynı noktada 
devlet bir takım gıda ürünlerinde 
özellikle denge kurabilmek ve 
ucuz temin için şimdi de tarım 
kredi marketleri gibi yeni 
marketler piyasaya sürüyor. 
Yani büyük marketlere karşı 
yat dengesi sağlayacak diye. 
Tabi her ikisi de bizim yerel 
esnafımıza darbe üstüne darbe 

vuruyor. Bizim bu konudaki 
önerimizi de ortaya koyduk. 
Bizim aradan çıkardığımız 
mahallelerimizin bekçisi, 
düğünlerimizin, cenazelerimizin 
sahibi, istihdamı sağlayan yerel 
esnafımıza devletin temin ettiği 
o destekler verilirse esnafımız 
kurtulur.  Devletimiz ucuz temin 
ettiği o temel gıda ürünlerini 
bizim yerel esnafımıza dağıtsın, 
yatını da kendi koysun, bizim 
esnafımız da o ürünlerden kar 
marjı yerine bugün özel tüketim 
ürünleri dediğimiz sigara vb 
ürünlerden alınan özel tüketim 
vergilerinden versin. Devletin 
koyduğu yattan esnafımız 
aldığı gıda ürününü o yattan 
satma kaydıyla desin ki sana da 
bunun özel tüketiminden şu 
kadar kar marjı ayırıyorum. 
Burada devlet yatını koyan, 
denetleme meclisi olan, aynı 
anda da bizim bakkalımıza, 
marketimize iş yaptıran 
olmalıdır. Aksi halde devlet 
destekli rmalarla da bizim 
esnafımızın baş etme şansı 
yok. Ayakta kalabilmesi için 
nihayetinde bir yat dengesinin 
oluşması lazım. Birinin 
arkasında devlet, diğerinin 
arkasında binlerce zincir market 
e ne olacak bizim yerel 
esnafımız, mahalle bakkalımız. 

Doğal olarak küçük esnaf 
aradan çıkacak. Bugün dün 
nasıl marketlerin önü böyle 
açılmış, önü alınamıyorsa, 
bugün de onlara karşı çözüm 
önerisi olarak tarım kredi 
marketlerinin böyle desteklenip 
açılması yerel esnafa köstektir 
dedi. “
TARIM KREDİ DE MARKET İŞİ 
YAPACAKSA O ZAMAN 
ONLARIN ASLİ GÖREVİNİ 
KİM YAPACAK
Başkan Sağlam, Nihayetinde 
tarım kredi de market işi 
yapacaksa asli görevi olan 
tarımı destekleme noktasında 
tarımın önünü açma 
noktasındaki görevini 
yapamayacaktır. Yani bu olayda 
biz yerele ciddi manada bir 
darbe olacağını düşünüyoruz. 
Bir çözüm olacağını da 
düşünmüyoruz.  Yabancı 
rmaların şöyle bir durumu var. 
Senin ilçende üç beş istihdam 
sağladığını söylüyorlar. Zaten o 
işin potansiyelini yapan esnaf o 
istihdamı sağlıyor. O nakiti 
akşam olduğu zaman ilçe dışına 
değil de o ilçe içerisinde 
saklıyor ise diyecek bir şey yok.  
Fakat biz ne diyoruz! yurt 
dışından para gelirse cari açık 
kapanır. Sende ilçe de bir takım 
rmaların ilçeye getirdiği 

paraları yani o ilçeden fazlasıyla 
dışarı çıkmazsan o ilçenin 
içerisinde ekonomik dengeler 
sağlanmış olur. Aksi halde üç 
beş istihdamla beraber ilçedeki 
nakiti akşam o ilçe dışına 
çıkardıkları zaman burada diğer 
zincirlemeyi de düşünürsen 
onlara pay kalmayacaktır. Doğal 
olarak bu sektörde her biri 
birbirini etkiler. Nihayetinde 
senin büyük marketlerin bizim 
burada rmamızdan alışveriş 
yapıyordur ama o ölçekte de 
açmalarına müsaade etmek 
lazım. İş yapan insanların 
istihdam sağlaması onlardan az 
mı? Topladıkları nakitlerin 
istihdamına bakalım. Hiç 
kıyaslanamayacak derece de 
bir nakit toplama durumları 
vardır. Piyasaya satış durumları 
vardır. İlçenin dışına taşıdıkları 
para meselesi vardır. Bu 
istihdamın aynısını bizde 
sağlıyoruz. Bu ilçenye mensup 
olan bu ilçenin her şeyinden 
mesuldür. Bu ilçede hizmet alıp 
mensubiyete bağlı olan 
komşuları bu tür insan olanlara 
da bir mesuliyet düşer. Yani o 
insanlar bu yereli görmezse 
yarın öbür gün bu insanlarda 
onları görmeyecektir. Onlarında 
daha duyarlı olması gerektiğini 
düşünüyorum dedi.”

33 ÜRÜNDE ÜRETÝCÝ KAYIT DEFTERÝNÝN TUTULMASI ZORUNLU
Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Remziye Kuleyin, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması
ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile 33 ürün için üretici kayıt defteri tutulması zorunlu hale geldirildi dedi.

V
akfıkebir Tarım ve 
Orman İlçe Müdürü 
Remziye Kuleyin yaptığı 

değerlendirmede; Bitki koruma 
ürünlerinin etiket bilgilerine 
göre kullanımının denetlenmesi 
ile insan sağlığına yönelik 

oluşabilecek risklerin 
önlenmesi, doğal dengenin 
korunması ve bitkisel üretimin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amacı ile her yıl hazırlanan, 
Hasat Öncesi Pestisit Denetim 
Programı uygulama talimatı 

doğrultusunda, Müdürlüğümüz 
teknik personellerince yıl 
boyunca belirli zamanlarda, 
ticari amaçlı üretimi yapılan, 
meyve ve sebzelerden hasat 
öncesi ve hasat esnasında 
numuneler alınmaktadır. 
Geçtiğimiz yıllarda alınan 
numunelerin, ilgili 
laboratuarlarda yapılan analiz 
sonuçlarında, üreticilerimizin 
tavsiye dışı ve yasaklı BKÜ 
kullanmadığı tespit edilmiş.
“33 ÜRÜN İÇİN KAYIT 
DEFTERİ TUTULMASI 
ZORUNLU HALE 
GELMİŞTİR”
Bitkisel üretimde kullanılan bitki 
koruma ürünlerinin etiket 
bilgilerine göre kullanılmasını 
sağlamak, hatalı kullanımından 
kaynaklanan sorunları ve 
kalıntıyı önlemek amacı ile, 
2022 yılı için, Armut, Hıyar, 
Muz, Ayva, Ispanak, Nar, 

Bezelye, İncir, Nektarin, Biber, 
Kabak, Patates, Çilek, Kayısı, 
Patlıcan, Domates, Kiraz, 
Portakal, Elma,
Kültür Mantarı, Şeftali, Enginar, 
Limon, Taze Fasulye, Erik, 
Mandalina, Taze Soğan, 
Greyfurt, Marul, Üzüm, Havuç, 
Maydanoz, Vişne gibi 33 ürün 
için, üretici kayıt defteri tutma 
zorunluluğu vardır. 
Müdürlüğümüzce yapılacak 
olan denetimler neticesinde, 
yukarıda bahsi geçen, ÜKD 
zorunluğu olan ürünleri ticari 
olarak (Pazara, toptancıya, 
markete v.s.) üreten üreticilerin 
ÜKD bulundurmamaları 
durumda, 5996 sayılı kanun 
ilgili, hükümlerince idari para 
cezası uygulanacaktır. Ayrıca 
yapılacak olan Hasat Öncesi 
Pestisit Denetimi Programı 
çerçevesinde, rastgele seçilen 
üreticilerden, numune alımı 

yapılacak ve alınan 
numunelerin ilgili 
laboratuvarlarda yapılan analiz 
sonuçlarında; yasaklı, tavsiye 
dışı, MRL (ürünlerde yasal 
olarak bulunmasına izin verilen 
en yüksek pestisit kalıntı 
limitini,) üzeri v.b. durumlarda, 
5996 sayılı kanun hükümleri 
doğrultusunda cezai işlem 
uygulanacaktır. Üreticilerimizin 
cezai işlemlerle karşı karşıya 
kalınmaması için, yukarıda 
bahsi geçen ürünleri üreten 
üreticilerimiz, Üretici Kayıt 
Defteri tutmaları zorunludur. 
Üretici kayıt defteri bulunmayan 
üreticilerin İlçe 
Müdürlüğümüzden temin 
etmesi, kimyasal mücadele 
yapmadan öncede, 
Müdürlüğümüze, başvurarak 
tavsiyelerini Üretici Kayıt 
Defterlerine yazdırmaları, 
tavsiye edilen BKÜ' yü etiket 

bilgileri ve tavsiyede bulunan 
teknik personellerin vermiş 
oldukları tavsiyeler 
doğrultusunda, tavsiye edilen 
dozda, tavsiye edilen alet 
ekipman ile tavsiye edilen 
zamanda, uygulamaları, 
uygulama ile hasat arasındaki 
süreye muhakkak uyulması 
gerekmektedir.
ZİRAİ İLAÇLAMA 
TEDBİRLERİ ve ARICILIK
İlçemiz arıcılığının zirai 
ilaçlamalar nedeniyle zarar 
görmemesi için, ilaçlamaların 
akşamüzeri veya sabah erken 
saatlerde arıların uçuş 
yapmadığı zamanlarda 
yapılması, tercihen arılara zarar 
vermeyecek ilaçların 
kullanılması, güvenlik 
tedbirlerini alarak ve 
uyarılarının ilgili kişi ve 
kurumlara yapılmasını önemle 
üreticilerimize duyurulur.

“ESNAF
KALKINIRSA

ÜLKE
KALKINIR”

BÜYÜKLİMAN POSTASI          YAŞINDA
05 Mart 2004' ten bu günlere tam 18 yıl önce yayın hayatına başlayan Büyükliman Postası Gazetesi, bölgemizin en güçlü, tarafsız,  sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar  asla taviz vermeyen, bölgemizin gerçek
sesi olan yayın hayatına hiç ara vermeden devam eden, Büyükliman Postası Gazetesi yayın hayatına siz değerli okuyucuları ile devam etmektedir. 19. yaşımıza  girmenin mutluluğunu yaşıyor ve hep birlikte nice mutlu yıllara diyoruz…
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Osman KOYUNCU

RUH VE HAYAT ÜZERİNE BİR YORUM
sıl varlık, soyuttur, bilgi, bilinç yani 

Ailimdir. İlim ve bilinçten oluşan benlik 
ve kişilik, kudretin yansıması ile 

somut(maddi) olarak görünür. Buna Allah'ın 
ehadiyet tecellisi, ilmi tabir ile monad denilir. 
Kısaca ruh somutlaşır benlik ve nefis olur. 
İlim ve kudret bir araya gelir, irade ile gelişir 
varlıklar meydana çıkar.
    İnsanlarda 22 bin dolayında gen vardır ve 
bunların bilgi işlem hacmi kâinatın atomları 
kadardır. Ruh, birlik, düzen ve bilinçli bir 
yasadır. Nasıl ki su buharı yoğunlaşırsa su, 
katılaşırsa buz olarak görünür.  Soyut bir 
yasa olan ruh şekil alınca somut varlık 
olarak görünür. İnsanlık, soyut kavramları 
öğrendiğinde maddi dünyanın ötesinde, 
işleri yöneten, şekil veren bir özün olduğunu 
anladı.
    Araplar, somut düşündüklerinden ruha 
nefis demişler. Kuran'da nefs, ruh ve bilinç 
yerine kullanılmıştır. Aristo, 2300 sene önce, 
her şeyin bir formu var. Yani o şeyi, o şey 
yapan, ona bir kişilik veren bir mana vardır 
der. Varlıkların kendine has hayatı ve ruhu 
vardır, bu DNA ve beyin seviyesinde 
bilgiişlem hacmine sahip olmadığı için biz 
onlara cansız diyoruz. Sinir sistemimiz ve 
bedenimiz, ruhun maddi kılıfıdır. Ölünce, o 
ruh nurani bir beden giyer, yok olmaz.
    Ruhu anlamak için halk(yaratmak) 
kelimesinin manası bilinmelidir. Halk, şekil 
vermek manasında, yoktan yaratma 
manasında değildir. Soyutun şekli olamaz, 
elektronik dosyalar gibi. Hayat, yalnız 
biyosfere ait değildir, nerede varlık varsa 
orada bir çeşit hayat vardır. Maddeyi madde 

yapan bilinç ve manadır, hayatı hayat 
yapan vahiydir. Batılı dindar filozoflar, ruh, 
bir süreçtir, bazıları Tanrı bir süreçtir 
dediler.  Buhari'de “Zamanın sövmeyin, 
zaman Ben'im deniyor”
    Kısaca geçmiş ve geleceği elinde 
tutamayan, atom altı parçacıklarına bilinç 
yerleştiremeyen, her şeye egemen 
olamayan bir güç, hiçbir şey yaratamaz. 
Vahiy, kâinatın doğal yasalarının formülü, 
kaydı, varlığın bilinci ve aklıdır. Sibernetik 
sistemin, Allah'ın Rahmâniyeti'nin(somut 
boyutunun) bir yansımasıdır. Ruh, bilinç 
ve yazılımdır, beyin ve beden onun somut 
şeklidir. Bu yazılım, bedenin çürümesiyle 
kaybolmaz, beyin disketi bozulsa bile 
Allah'ın sonsuz kayıt cihazlarında 
saklanır. Biyolojik ambalajımız ruhun 
evidir, özerktir ve iradeye sahiptir. İnsan 
ruhu kötü olursa, cin ve şeytan olur, ona 
habis ruh denilir. İyi olursa melekleşir halk 
tabiriyle evliya olur.
    Bazen kâinat değerinde olan soyut bir 
hakikat somutlaşınca küçülür, değerini 
yitirir. Ruhun, beden ve nefis olarak 
somutlaşırsa değeri azalır, soyut olan aşk 
ve sevgi cinselliğe indirgenip 
somutlaştığında değeri gider. Hayat bir 
süreçtir, insanın gözü önünden saniyede 
24 resim geçerse, insan bunu hareketli 
olarak algılar. Bizlerde soyut âlemden 
geldik somutlaşarak şekil aldık tekrar 
soyuta dönüyoruz, doğum ve ölüm 
arasındaki hayat safhamızın resimlerini 
diziler halinde yaşıyoruz, yani ondan 
geldik ona dönüyoruz. 
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NESİLLERE İSTİKAMET VEREN ERBAKAN
54'üncü Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yıldönümünde
Vakfıkebir Merkez Yeni Camii'nde düzenlenen Kuran-ı Kerim Programıyla yâd edildi.

E
rbakan Vakfı Vakfıkebir 
İlçe Temsilcisi Ömer 
Faruk Bulut düzenlenen 

programla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, Erbakan Vakfı 
Vakfıkebir Temsilciliği olarak; 
'Milli Görüş' düşüncesinin 
liderliğini yapan 54'üncü 
Hükümet Başbakanı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan hocamızı 
vefatının 11'inci yıldönümünde 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camii'nde düzenlediğimiz 
Kuran-ı Kerim Programıyla yâd 
ettik. Manevi Kalkınma 
söyleminin en yüksek perdeden 
seslendiricisi, Aldanmayan 

Aldatmayan, Konuştuğunu 
Yapan, Nesillere İstikamet 
Veren bir lideri; Erbakan 
hocamızı andık. “İslamsız 
saadet olmaz! Cihadsız 
İslam olmaz” diyen 
Erbakan hocamız bütün 
hayatı boyunca tüm 
milletimiz ve İslam 
alemine pusula gibi yol 
gösterdi. Bazen 

yaşadığımız güne, bazen de on 
yıllar sonrasına ferasetiyle ışık 
tuttu. Bugün bile hocamızın 
internet üzerinden eski 
videolarını izlediğimizde 
hayretler içerisinde kalıyoruz. 
20-30 sene önce sanki bir 
zaman yolcusuymuşçasına 
bugünleri bizlere anlatması ve 
bugün yaşadığımız sorunların 
çözümlerini de sunması takdire 
şayan bir durum. Okul gibi çok 
sayıda insan yetiştirdi. Hidayeti 
ve feraseti ile istikamet üzere, 
dava şuuruna sahip milyonların 
yetişmesine vesile oldu ve çok 

önemli bir çığır açtı. Açtığı bu 
yolda biz dava erleri, Milli Görüş 
erleri olarak yürümeye, 
tamamlayamadığı projeleri 
günümüze uyarlanarak yani 
güncelleyerek tamamlamaya; 
hocamıza verdiğimiz sözdeki 
gibi canla başla çalışıyoruz. 
Hocamızın vuslatının üzerinden 
11 sene geçmiş. Sanki daha dün 
gibi acısı içimizde. Hocamız 
demir çarıklarını giyeli çok uzun 
seneler geçti fakat söylemleriyle 
ve hareketleriyle içimizde 
oluşturduğu o heyecan ilk günkü 
tazeliğiyle benliğimizde ve 
teşkilatlarımızda tazeliğini 
koruyor. Madem yüreğimizde 
dolaşan Milli Görüş kanı var. 
Baş eğmek düşmez bize bu 
kutlu yürüyüşte. Sesin 
kulağımızda hocam iman varsa 
imkan da var. Bir ölür bin 
doğarız kalkarız her düşüşte. 
Hocamızı rahmetle ve minnetle 
anıyor, rabbimden rahmet 
diliyoruz dedi.

ERBAKAN HOCAMIZIN FİKİRLERİNİ
ANLAMAK ÇOK ÖNEMLİ
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, vefat eden milli görüş lideri
Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın seneyi devriyesinde açıklamalarda bulundu.

Y
eniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek yaptığı 

açıklamada; “Gelecek nesillere 
istikamet veren, davasını 
ölümsüz temeller üzerine kuran 
merhum Erbakan hocamızı 
vefatının 11. senesinde rahmetle 
ve minnetle anıyoruz. Bu milletin 
bağrından çıkmış bilim, kir, 
siyaset, devlet ve en önemlisi 
dava adamı 54 hükümetin 
başbakanı Prof. Dr. Erbakan 
hocamızı anmak ve anlamak 
için Vakfıkebir'de çalışma 
yapıyoruz. Erbakan hocamız 
teşkilat ve siyaset hayatında 
zekası, ilmi ve teknik yönü, 
nezaketi, çalışkanlığı, disiplini, 
kararlılığı, devlet adamlığı ile 
gönüllerde taht kurmuştur. Dışa 
bağımlılık yerine somut ve etkili 
plan ve projeler ile üretim ve 
ekonomik alanlara yatırımları 
teşvik ederek, bazı çevrelerce 
kendisi ile dalga geçilerek 

bunlar hayal ürünü diye yafta 
yapılarak, bürokratik yapının 
olumsuzluklarına karşın tesis 
ettiği, temsan, taksan, Tümosan, 
aselsan, roketsan, tusaş, 
havelsan, tüm dünyanın 
imrendiği insansız hava 
araçlarının mimarı olarak 
ülkemizin sanayi ve teknoloji 
alanında gelişmesine vesile 
olmuştur. Aynı kriyat ve 
mücadele ile bugün ikinci 40 
yılda Genel Başkanımız Dr. 
Fatih Erbakan liderliğinde 
Yeniden Refah Partisi çatısı 
altında bu çalışmalara devam 
ediyoruz. Hocamızın hedeeri 
büyüktü bizler de inşallah 
Yeniden Refah Partisi kadroları 
olarak geçmişten aldığımız güç 
ile gelecekte bu hedeeri daha 
ilerilere taşıyacağız dedi. 
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir 
İlçe Kadın Kolları Başkanı 

yaptığı açıklamada ilçemiz 
şadırvan önünde profesör doktor 
Erbakan hocamızın vefatının 11. 
seneyi devriyesinde kadın kolları 
olarak anmak ve anlamak için 
stant çalışması yapıyoruz. 
Standımızı ziyaret edenlere 
genel başkanımız Dr. Fatih 
Erbakan ve partimizi tanıtarak 
davamızı, milli görüşü, kadınlar 
için yapacağımız sosyal ve 
kültürel, ekonomik 
çalışmalarımızı anlatıyoruz. 
Partimize karşı uygulanan 
televizyon ambargolarına 
karşılık bizde kapı taraması, 
stant çalışması yaparak 
bayanlara ulaşıp sorunlarını 
dinliyoruz çözüm önerilerimizi 
söylüyoruz. Çalışmalarımıza il 
kadın kolları yönetim kurulu 
üyelerim Emine Çiçek, Nurcan 
Sak, Semanur Yazıcı da destek 
verdiler dedi.

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2019/48 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1566040

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, 225 Ada, 1 Parsel, ÇARŞIBAŞI Mahalle/Köy, YALI Mevkii, 2. 
KAT 2 NOLU Bağımsız Bölüm, Satışı konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Tapu 
kayıtlarında taşınmaz 96,95 metrekare olup bilirkişi raporuna göre taşınmaz 97 metrekaredir. 
Giresun-Trabzon karayoluna 300 metre, Çarşıbaşı Kaymakamlığına, belediyeye ortalama 300 metre 
mesafededir. Bağımsız bölümün bulunduğu bina zemin kat+4 katlıdır. Binanın içi dışı sıvalıdır. 4 oda 1 
wc 1 banyo 1 mutfak ve 2 adet balkonu bulunmaktadır. Soba ile ısınmaktadır, asansör yoktur, site tarzı 
yapı değildir, alt katında dükkan bulunmaktadır.
Adresi   : Çarşıbaşı Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, No:88B Adresinde Bulunan 
2. Kattaki 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü  : 96,95 m2  
Arsa Payı  : 11/52
İmar Durumu  : Var   , İnşaat tarzı Parsele yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar 
Planında TİCK(Ticaret+Konut) meskun konut alanında, kaks:2,40 BL-6' dır.
Kıymeti   : 200.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 2 nolu odunluk eklentisidir.
1. Satış Günü  : 11/05/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 08/06/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : VAKFIKEBİR HÜKÜMET KONAĞI İCRA DAİRESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, 225 Ada, 1 Parsel, ÇARŞIBAŞI Mahalle/Köy, YALI MEVKİİ, 1. 
KAT 1 NOLU Bağımsız Bölüm. Satışı konu taşınmaz tapuda mesken olarak kayıtlıdır.Tapu 
kayıtlarında taşınmaz 96,95 metrekare olup bilirkişi raporuna göre taşınmaz 97 metrekaredir. 
Giresun-Trabzon karayoluna 300 metre, Çarşıbaşı Kaymakamlığına, belediyeye ortalama 300 metre 
mesafededir, bağımsız bölümün bulunduğu bina zemin kat+4 katlıdır. Binanın içi dışı sıvanmıştır. 4 
oda  1 wc 1 banyo 1 mutfak ve 2 adet balkonu bulunmaktadır, soba ile ısınmaktadır, asansör yoktur, 
site tarzı yapı değildir, alt katında dükkan bulunmaktadır.
Adresi   : Çarşıbaşı Mah. Milli Egemenlik Caddesi No:88/B 1. Kat No:1 Çarşıbaşı / 
TRABZON
Yüzölçümü  : 96,95 m2  
Arsa Payı  : 11/52
İmar Durumu  : Var,İnşaat tarzı PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON 
UYGULAMA İMAR PLANINDA TİCK(TİCARET+KONUT) MESKUN KONUT ALANINDA KAKS:2,40 
BL-6 DIR.
Kıymeti   : 200.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 1 nolu odunluk eklentisidir.
1. Satış Günü  : 11/05/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 08/06/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri  : VAKFIKEBİR HÜKÜMET KONAĞI İCRA DAİRESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/48 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER BELİRLENECEK 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal, tarafından mahalle
muhtarlarına yönelik “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Salonunda Vakfıkebir 

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Ali Bayram 
Tanrıverdi, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı 

Mehmet Olcay Bal, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, 
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir ve 
mahalle muhtarların katılımıyla, 
'Gönüllü İtfaiyecilik Projesi' ile 
ilgili bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. Gönüllü itfaiyeci 
olmak isteyenler mahalle 
muhtarları ile irtibata 
geçebilecekler.
“GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ 
OLMAK İSTEYENLER 
BELİRLENECEK”
Bilgilendirme toplantısında 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığının yapısı ve 
yürüttüğü hizmetler, gönüllü 
itfaiyeciliğin ne olduğu ve 
gönüllü itfaiyeciliğe neden 
ihtiyaç duyulduğu hakkında 
bilgiler verildi. Eğitimlerde 

ayrıca Büyükşehir Belediyesi 
kurulduktan sonra merkezden 
uzak ve itfai olay sayısı daha az 
olan yerleşim yerlerinde, 
yangınla mücadele açısından 
gönüllü itfaiyeciliğin önemi 
vurgulandı. Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezinde 
yapılan toplantıda muhtarlar 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet 
Olcay Bal tarafından 
bilgilendirildi. İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan'da gönüllü 
itfaiyecilik'in önemini 
vurgulayarak muhtarlarımızda 
bu konuda artık özverili 
olacağını vurguladı.
Gönüllü itfaiyeci olmak isteyen 
18-55 yaş arası ilçede ikamet 
eden, vatandaşlarımızın 
muhtarlıklara başvurmaları 
gerekir.

Mehmet Olcay BAL

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİN HER BİÇİMİYLE MÜCADELE
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı, Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan Başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonunda yapıldı.

oplantıya; İlçemiz 

TKaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye 

Başkan Vekili Ali Bayram 
Tanrıverdi, İlçe Jandarma 
Komutanı J.Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ, 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 
Yaşar Saral, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, TSM 
Başkanı Dr. Ozan Önen, Nüfus 
Müdürü Gülizar Ocak, İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, İlçe 
İŞKUR Müdürü Halime 
Bayraktar ve Sosyal Hizmet 
Merkezinde görev yapan 
uzmanlar katıldı.
“KADINA YÖNELİK 
ŞİDDEETİN HER BİÇİMİYLE 
MÜCADELE”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
tarafından yapılan sunumda; 
“Günümüzün en yaygın insan 
hakları ihlallerinden biri olan 
kadına yönelik şiddet; kadınlara 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya 
ekonomik zarar veya ıstırapla 
sonuçlanan ya da 
sonuçlanması muhtemel bir 
ayrımcılık biçimi olarak ülkelerin 
öncelikli çözmesi gereken 
sorunlardandır. Kadına yönelik 
şiddet; kadınların onuruna, 
bedensel ve ruhsal 
bütünlüğüne, ailelere, 
toplumlara ve gelecek nesillere 
ciddi anlamda zarar veren bir 
olgudur. 2021-2025 yıllarını 
kapsayacak Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 4. Ulusal 
Eylem Planı doğrultusunda; 
Önümüzdeki beş yıl boyunca 
kadına yönelik şiddetin her 
biçimiyle mücadelede, mevzuatı 

etkin uygulamayı önleme ve 
erken müdahaleyi ön planda 
tutmamız gereklidir. 
Hizmetlerimizin sunumunda 
mücadeleyi temel yaklaşım 
haline getirmeyi, merkezi ve 
yerel düzeyde erişilebilir hizmet 
sunumunu iyileştirmeyi, çocuk 
yaştan itibaren şiddete yol açan 
tutumları ve davranış kalıplarını 
dönüştürmeyi,  şiddet 
mağdurunu güçlendirmeyi, 
şiddet uygulayanı rehabilite 
etmeyi hedefliyoruz dedi.”
“BU AMAÇLAR 
DOĞRULDUSUNDA 
UYGULAMALARIMIZ” 
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
yaptıkları uygulamalar hakkında 
da bilgi verdi. Müdür Saral, 
SED uygulamalarımız; 
Kuruluşumuzda Sadece Kadın 
olduğu için Kadın Hizmet 
Biriminden aldığı Rehberlik 
hizmetleri, Toplumun tüm 
kesimlerine ulaşabilmek için 
eğitim- rehberlik faaliyetleri, Aile 
ziyaretlerimiz, KADES tanıtımı, 
Elektronik Kelepçe 
uygulamaları, Elektronik İzleme 
gibi uygulamalarımız vardır. 
Elektronik izleme; şüpheli, 
sanık veya hükümlülerin 
elektronik yöntem ve araçlar ile 
toplum içinde izlenmesini, 
gözetim ve denetim altında 
tutulmasını sağlayan, 
mağdurun ve toplumun 
korunmasını destekleyen 
kararların infaz edilmesinde 
kullanılan bir yöntemdir. Alo 183 
Sosyal Destek Hattı, Kadın 
Konuk Evleri, ŞÖNİM 
Hizmetlerimiz vardır. Kadını 
Güçlendirmek ve şiddetle 

mücadelede yaptığımız 
çalışmalardandır. Şiddetle 
topyekün mücadele edilmesi 
amacıyla her birey 
sorumluluğunu yerine 
getirmelidir dedi.
“ŞİDDETE KARŞI SIFIR 
TOLERANS”
Toplantıda konuşan Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan Uzan, aile içi 
şiddetin önlenmesi konusunda 
toplum olarak hepimize büyük 
sorumluluklar düştüğünü 
kaydederek, bu çerçevede 
İlçemiz özelinde çalışmaların 
sürdürüldüğünü söyledi. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Erdoğan tarafından 1 Temmuz 
tarihinde 2021-2025 tarihlerini 
kapsayacak Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 4. Ulusal 
Eylem Planı'nın açıklandığını 
hatırlatan Kaymakam Uzan: 
“Devletimizin bu konudaki 
duruşu şiddete karşı sıfır 
tolerans ilkesidir. Bu doğrultuda 
ülke genelinde benzer 
toplantılar yapılmaktadır. 
Bizlerde Vakfıkebir olarak tüm 
sorunları, mevcut durumu ve 
yapılacak çalışmaları gözden 
geçirerek Kadına Yönelik Şiddet 
ile mücadele edeceğiz. Şiddeti 
önlemenin yollarından birisi de 
aile içi iletişimi güçlendirmek, 
aile bağlarını diri tutmak ve 
huzur ortamını sağlamakla 
mümkün. Bizler bireyi ne kadar 
iyi eğitebilirsek, bu konuda ne 
kadar çok farkındalık 
oluşturabilirsek, şiddeti önleme 
konusunda da o kadar başarılı 
olacağımızı düşünüyorum” 
dedi. Toplantı, görüş ve 
önerilerin değerlendirilmesinin 
ardından sona erdi.

T
rabzon'un düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
104. yıl dönümü çeşitli 

etkinliklerle kutlanmaya 
başlandı. İlk olarak 15 Temmuz 
Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda 
başlayan etkinlikler kapsamında 
Atatürk heykeline, Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ve Garnizon 
Komutanı Albay Erdem 
Canpolat çelenk koydu.
Törene Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Garnizon Komutanı 
Albay Erdem Canpolat, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 
Trabzon Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Emin Aşıkutlu, AK Parti 
İl Başkanı Sezgin Mumcu, CHP 
İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, 
İYİ Parti İl Başkanı Azmi 
Kuvvetli ile askeri erkan, 
öğrenciler, gaziler ve 
vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz 
Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda ki 
programın ardından protokol ve 
vatandaşlar 80. Yıl Çok 
Programlı Anadolu Lisesi'nin 
Hamamizade İhsanbey Kültür 
Merkezinde düzenlediği 
programa katıldı.
“BOZKIRLARIN ÖTESİNE 
TAŞIDIK”
Saygı duruşu ve istiklal 
marşının ardından konuşan 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
“Trabzon'un düşman işgalinden 
kurtuluşunun 104. yılını 
kutladığımız bugün, hepinize 
saygılar sunuyor, sizleri en içten 
duygularımla selamlıyorum. Bu 
vesileyle İstiklal Harbinin 
muazzez ve mukaddes 
hatıralarını hürmetle yâd ediyor; 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere kanlarıyla 
yoğurdukları vatan toprağında 
ebedi uykularına dalmış ecdadı 
rahmet ve minnetle anıyorum. 
Kahraman gazilerimize sağlık 
ve afiyetler diliyorum. 
Trabzon'un, istiklal harbi 
tarihimizde çok önemli bir 
mevkii vardır. Zira bu hayat 
memat mücadelesinin ruhunu 
teşkil eden silah ve cephanenin 
büyük bir bölümü, Trabzon yolu 
ile cepheye nakledilmiştir. Batı 
cephesi kurulur kurulmaz yurdu 
müdafaa eden ordu, topunu 
tüfeğini Trabzon yolundan 
beklemiş, denizden yapılan bu 
zahmetli nakliyat boşalma 
iskelelerinde kağnılara, katırlara 
ve develere yüklenerek 
bozkırların ötesine taşınmıştır” 
dedi.
“ŞEREFLE HATIRLANACAK 
SAYFA AÇILDI”
Zorluoğlu, Trabzon halkı, 
kurtuluş yıllarında da fedakârca 
tarihi rolünü üstlenmiş ve 104 yıl 
önce bugün Türkiye'mizin 
geleceğinde şerefle 
hatırlanacak bir sayfa açmıştır. 
Trabzon'un yiğit ve cesur 
delikanlıları ordunun muhtelif 
sınıflarında nefer olarak 
düşmanla kahramanca 
çarpışmış, Trabzon alayı istiklal 
harbimizin en çetin savaşlarında 
kahramanlıklarıyla temayüz 
etmiştir. Bu millet büyük 
mücadeleler vererek bugünlere 
gelmiş bir millettir. Bugün bu 
salondaki kurtuluş ruhu aynı 
zamanda Malazgirt, Sakarya, 
Çanakkale ve Dumlupınar 
ruhudur. Bu ruh zeybeklerin, 
halayların, barların ve 
horonların ruhudur. Bu ruh, 19 
Mayıs ruhudur. Bu ruh, 15 
Temmuz ruhudur. Ne mutlu bize 

ki, bu birliktelik ruhu yurdun her 
bir zerresini yüzyıllardır 
kuşatmıştır ve inanıyorum ki 
sonsuza dek kuşatmaya da 
devam ediyor.
“YATIRIMLAR HIZLA DEVAM 
EDİYOR”
Ecdadımızın bizlere emanet 
ettiği kadim şehrimizi, Trabzon'u 
her alanda daha da geliştirmek 
ve kalkındırmak için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
ettiklerini belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Gururla ve iddiayla 
bir kez daha ifade etmek isterim 
ki Trabzon tarihinde yerel 
yönetim hizmetleri bakımından 
bu kadar çok yerel projenin ve 
yatırımın aynı anda başlatıldığı 
bir başka belediye dönemi 
bulmak zordur. Ganita'dan, 
Beşirli'ye ve oradan da 
Akçaabat'a kadar yepyeni bir 
sahil düzenlemesi için 
yatırımlarımız hızla devam 
ediyor. Yalıncak sahil 
düzenlemesi bitti ve çok 
beğenildi. Ganita-Faroz çok 
daha muhteşem bir proje. 
İnşallah 2023'ün sonuna kadar 
Çömlekçi'de kentsel dönüşümü 
tamamlanmış yepyeni bir 
mahalleyi şehrimize 
kazandırmayı hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı.
“ULAŞIM MASTER PLANI 
TAMAM”
Ulaşım meselesinin çözümü için 
yeni yollar, tüneller, viyadükler, 
otoparklar yapıldığını belirten 
Zorluoğlu, “Şehrimize yakışan 
yeni otogar inşaatımız devam 
ediyor. Çok uzun bir süredir 
konuşulan dolmuş dönüşümü 
büyük oranda tamamlandı. Ve 
yine uzun zaman hep sözü 
edilen ama hayata 
geçirilemeyen ulaşım master 
planını da geçtiğimiz günlerde 
tamamladık. Kırsal ve kentsel 
alanlarımızdaki yol, içme suyu, 
kanalizasyon ve katı atık 
bertaraf meselelerinin çözümü 
için projeler ürettik, yatırımlar 
yaptık. Yine Şalpazarı'ndan, 
Beşikdüzü'nden, Akçaabat'a; 
Arsin Santa'dan Sürmene 
Araklıya; Of ve Hayrata kadar 
TİSKİ genel müdürlüğümüz 
projelerini yürütüyor” dedi.
“ALTYAPI SORUNU 
OLMAYACAK”
Başkan Zorluoğlu, “Ortahisar'da 
Trabzon tarihinin en kapsamlı 
altyapı çalışmasını başlattık. 
2023 yılı sonunda çalışmalar 
tamamlandığında Trabzon'un en 
az 50-60 yıl daha altyapı sorunu 
olmayacak. Proje kapsamında 
şu ana kadar Ortahisar'da 565 
km'lik içme suyu hattının 200 
km'sini yeniledik. 12 km 
kanalizasyon, 18 km 
yağmursuyu hattı, 140 km 
fiberoptik hat ve 12 km 
doğalgaz gerçekleştirdik. 
Altyapıdan sonra şimdi 
üstyapıyı da yeniliyoruz. İşte 
Uzun Sokak, Maraş, 
Kunduracılar, Cumhuriyet ve 
Gazipaşa caddeleri, Beşirli, 
Kalkınma Mahallelerinde 
yaptığımız yeni cadde 
düzenlemeleri tamamen 
elden geçti. Şehrimizin 
güzelliğine güzellik katacak 
yeni millet bahçeleri, 
meydanlar, ışıklandırmalar, 
sokak sağlıklaştırmaları ve 
cadde düzenlemeleri üzerinde 
duruyoruz. Meydan'dan sonra 
şimdi sıra Uzun Sokak ve 
Maraş Caddesi'nde. Son 
baharda Uzun Sokak ve 
Maraş caddesinde ki tabela 
kirliliğini ortadan kaldıracağız.
“POZİTİF AYRIMCILIK 
YAPIYORUZ”

Avrasya Pazarı, Bilim Merkezi 
ve Kuyumcu Kent yatırımlarıyla 
Pazarkapı'da Selahattin 
camimizin etrafını yepyeni bir 
yaşam alanı olarak şehrimizin 
istifadesine sunuyoruz.
Engelsiz yaşam akademisi, 
engelli araç atölyesi ve engelsiz 
taksi gibi hizmetlerimizle engelli 
kardeşlerimize; kadın yaşam ve 
istihdam merkezi gibi 
projelerimizle kadınlarımıza; 
millet kıraathaneleri, sporda 
performans ve yetenek merkezi, 
üniversite hazırlık kursları 
projelerimizle de gençlerimize 
pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve 
gönül belediyeciliğinin en güzel 
örneklerini sergiliyoruz.
“TRABZON'A YAKIŞIR 
ŞEKİLDE KUTLUYORUZ”
Bu yılki kurtuluş programımızı 
geçen sene olduğu gibi 
kapsamlı ve halkımızın hoşuna 
gidecek pek çok etkinlik 
içerecek şekilde hazırladıklarını 
belirten Başkan Zorluoğlu 
“Konserler, gösteriler, sergiler, 
konferanslar, kurtuluş 
turnuvaları, özel radyo 
programları ile kurtuluşun 104. 
yılına yakışır dolu dolu bir 
haftayı geride bıraktık. Ulusal ve 
uluslararası düzeyde büyük bir 
katılımla gerçekleştirdiğimiz 42. 
uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu'na ayrı bir parantez 
açmak istiyorum. Bildiğiniz 
üzere ülkemiz su kaynakları 
bakımından kendi kendine 
yetebilen ülkeler kategorisinden 
çıkarak, su kıtlığı çeken ülkeler 
kategorisine girmiştir. Yapılan 
tüm araştırmalar, kişisel su 
tasarrufu ve toplumsal 
hassasiyetle kuraklığın hasarını 
ciddi anlamda azaltabileceğimizi 
göstermektedir. Bu noktada 
tehlikenin farkında olmak çok 
önemlidir. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi olarak çok yüksek bir 
çevreci hassasiyetle çalışıyor ve 
iklim değişikliğine bağlı yaşanan 
ve yaşanması muhtemel 
olumsuz senaryolara karşı 
mücadele ediyoruz. Bu anlamda 
farkındalık projelerini çok 
önemsiyoruz. Tam da bu 
anlayışla 42. Yarı Maratonu'nu, 
iklim değişikliği konusunda 
farkındalığı artırmak ve kişisel 
su tasarrufunun önemine dikkat 
çekmek amacıyla koştuk. Bu 
akşam değerli sanatçımız 
Cengiz Özkan'ın bir konseri 
olacak. Tüm türküseveleri de 
buradan konsere davet emiş 
olalım. Bu duygularla 
Trabzon'umuzun işgalden 
kurtuluşunun 104. yıl dönümünü 
tekrar kutluyorum” ifadelerini 
kullandı.
“TARİHİ VİDEO GÖSTERİLDİ”
Başkan Zorluoğlu'nun 
konuşmasının ardından ise 80. 
Yıl Çok Programlı Anadolu 
Lisesi Okul öğrencileri 
tarafından hazırlanan ve 
Trabzon'un Kurtuluş savaşı 
yıllarına ait tarihi videolarının 
gösterildiği bir video gösterildi.

TRABZON'DA KURTULUŞ COŞKUSU
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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SAADET PARTİSİ TÜRKİYE'NİN MANEVİ SİGORTASIDIR
Saadet Partisinin 7. Olağan Vakfıkebir İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede konuşan İl Başkanı Kurt ve İlçe Başkanı Yavuz,
Saadet Partisi olarak emin adımlarla her gün daha büyüyerek geliyoruz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, bu düzen değişecek dediler. 

D
ivan Başkanlığına 
Cevat Ustaalioğlu'nun 
yaptığı Saadet Partisi 

Vakfıkebir İlçesi 7.olağan 
kongresi saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Faaliyet ve hesap 
raporunun okunup aklanması 
ve yönetim kurulunun 
ibrasından sonra siyasi 
konuşmalara geçildi. Kongreye 
Sadet Partisi İl Başkanı Cevat 
Kurt, CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet keskin, İYİ 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Erdinç Kayhan, 
STK temsilcileri ve partililer 
katıldı. 
“SAADET PARTİSİ 
TÜRKİYE'NİN MANEVİ 
SİGORTASIDIR”
Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol 
Yavuz yaptığı açılış 
konuşmasında; “Milli Görüş 
Ertuğrul Gazinin dediği gibi 
davamız kuru bir dava değil, 
Dünya'ya İslam'ı hakim kılma 
davasıdır. Milli Görüşçüler 
önlerine konulan tün 
engellemelere rağmen millet 
yolunda mücadelesini 
sürdüren yiğitlerdir. Dünya da 
en acınacak insan ise idealini 
bırakmış davasından 
vazgeçmiş insandır. Müslüman 
münafıka boyun eğmez, onlara 
uymaz, onlarla bir olmaz. 
Mazlumlar ayağa kalkmadıkça 
zalimler diz çökmez. İslam'ın 
düşmanlarıyla bir olmamız 
mümkün değildir. Saadet 
Partisi Türkiye'nin manevi 
sigortasıdır. Benim ülkem 
İslam düşmanlarından medet 
ummamalıdır. Saadet Partisi 
var olduğu müddetçe büyük 
İsrail kurulamayacaktır. 
Mücadelemiz hak batıl 
mücadelesidir. Ülkemizde ise 
yapılan yanlış yönetimler 
sonucu ekonomi duvara 
tosladı. Şükürler olsun asgari 
ücrete zam geldi. Ocak 2021 
de asgari ücret 385 dolar iken 
bu sene asgari ücret 275 dolar 
olarak zamlandı. E şimdi 
burada yanlış bir hesap var. 
Hanı asgari ücrete %50 zam 
gelmişti. Hani diyorlardı ki? 

Son 50 yılın en yüksek asgari 
ücret zammını biz yaptık. 
Buyurun görün daha önce 
1996 yılında Refah-Yol 
döneminde kim % kaç zam 
yapmış. Erbakan hocamız o 
dönem asgari ücrete %101 
zam yaptı. Gelelim 
esnafımıza, bendeniz 40 yıldır 
esnaflık yapıyorum. Ticarette 
büyük sıkıntılar oluştu. 
Elektrikten TRT payını iptal 
ettiler. Tarifeleri %130 
artırdılar. Cumhuriyet tarihinde 
böyle bir zam fahiş fiyat tarifesi 
görülmemiştir. İktidardan bu 
zammın geri alınmasını talep 
ediyoruz. Son iki aydır gelen 
elektrik faturaları işyerleri 
kirasından daha fazla 
olduğundan dolayı işyerleri 
maalesef kapatmaya 
başlamıştır. İşyerlerini kapatan 
esnaf alacağını alamadığından 
dolayı perişan bir vaziyettedir. 
Esnafı ayakta duramayan bir 
ülke ayakta duramaz ve 
yıkılmaya mahkumdur. 
Akaryakıta gelen zamlardan 
sonra vatandaşlarımız artık 
trafiğe çıkamıyor. Bütün 
araçların üzerinde 1 parmak 
toz birikti. Türkiye de araçlar 
kullanılamadığından dolayı 
trafik sorunu da halledilmiş 
oldu. Saadet Partisi olarak, 
emin adımlarla her gün daha 
büyüyerek geliyoruz. 
Türkiye'nin çözülemeyecek 
hiçbir sorunu yok. Kimse 
umutsuzluğa kapılmasın. Bu 
düzen değişecek, mazlumlar 
mutlu olacak. Emeklilikte yaşa 
takılanlar mutlu olacak. Sandık 
gelecek, biz geleceğiz ve 
halkımızın yüzünü 
güldüreceğiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle kongremize 
katılan, bizlere şeref veren, 
onurlandıran herkese teşekkür 
ediyorum dedi.”  
“İKTİDARIN ÖNGÖRDÜĞÜ 
POLİTİKALARIN SIKINTISINI 
YAŞIYORUZ”
SP Trabzon İl Başkanı Cevat 
Kurt ise yaptığı konuşmasında, 
“Bizim hareketimizde görev 
süreleri ile çalışmalar bitmiyor. 
Doğuşta başlıyor, nefes 
bittiğinde bitiyor. Bugün 
itibariyle ilçe kongrelerimizi 
tamamlamış oluyoruz. Bundan 
sonra seferberlik zamanı. İl 
divan toplantılarını ilçelere 
aldık. Trabzon'da Saadet 
rüzgarı estireceğiz. Bugün 
ülkenin geldiği nokta vatan 
evlatları olarak üzüldüğümüz 
bir hadisedir. Biz Milli 
Görüşçüler, Saadet Partililer 
olarak siyasi partilerimizin 
yöneticilerini, temsilcilerini, 
seçmenlerini, hepimizi hiç 
ayrım yapmadan bu ülkenin 
asli evlatları olarak okuyoruz. 

Hepimizin kardeş olduğuna 
inanıyoruz. Hepimiz farklı 
bakış acılarıyla bu ülkeye 
hizmet etmek istiyoruz. Hukuk 
karşısında şiddeti reddeden, 
fikri açık olan her partiyle 
saadet partisi olarak diyalog 
kurmayı, müzakere etmeyi 
kardeşlik hukukumuzu 
geliştirmeyi bir amaç 
ediniyoruz. Hepimiz kardeşiz. 
Hiçbir tanemizi 
ötekileştirmemeliyiz, 
kutuplaştırmamalıyız. 
Düşüncelerimizden dolayı 
birbirimizi çok ağır ithamlarla 
mahcup etmemeliyiz. Son 
zamanlarda bizi çok üzen 
ihanet sözcüklerini de siyaset 
dilinden uzaklaştırmamız 
lazım. Bu vatanın evladı kendi 
vatanına bilerek düşmanlık 
yapmaz. Bugün iktidarın 
öngördüğü politikaların bir 
neticesini yaşıyoruz. Nerede? 
Dış politikada. Nerede? 
Ekonomide. Nerede? Hukukta. 
Bu politikalar iflas etmiş. Şimdi 
yeniden bunları imara 
ihtiyacımız var. Ülkenin dağılan 
yapısını toparlamaya 
ihtiyacımız var. Bu iktidarın en 
iyi dedikleri sağlık politikasına 
da itirazımız var. Bizim 
savunduğumuz adil düzende 
hastane olmaz. Çünkü insanlar 
hasta olmazlar. Siz insanlara iş 
verirseniz insanlar stres 
yapmaz, siz insanlara  iş 
verirseniz işsizlik sebebinden 
bunalıp hastaneye düşmez. 
Hapishane sayılarını artırmak 
bu ülkede ne demek? Bir 
ülkede hapishane sayısı 
artıyorsa, bir ülkede hastane 
sayısı artıyorsa o ülkede işler 
iyi gitmiyor demektir. Ahlaki 
çöküntü var demektir, sağlık 
sorunu var demektir” şeklinde 
konuştu. Tek liste ile gidilen 
seçimlerde Birol Yavuz 
Başkanlığında yeni oluşan 
yönetim Osman Bulut, Şenol 
Erenay, Muhammet Gül, İsmail 
Hakkı Birinci, Hüseyin Baki, 
Abdulkadir Garip, Mustafa 
Karadeniz, Hayri Bulut, Şahin 
Bitiş ve Şeker Yahyaoğlu'ndan 
oluştu. 

Birol YAVUZ
İlçe Başkanı

Cevat KURT
İl Başkanı

ÖĞRENCİLERDEN SOSYO/KÜLTÜREL FAALİYETLER
Tonya İlçesi Karaağaç İlkokulu Öğrencileri, bir dizi etkinlik yapmak için çevreyi tanıma etkinliği yaptılar. 

3.sınıf öğretmeni Seher 
Alsancak ve 1. Sınıf öğretmeni 
Oya Kandemir 
organizatörlüğünde Sosyo 
/kültürel faaliyetlerde bulunmak 
için ile dışına çıktılar.  İlk olarak 
Vakfıkebir Halk Kütüphanesini 
gezen öğrenciler daha sonra 
Vakfıkebir Milletbahçesi'nde 
okuma etkinliği ve temiz çevre 
bilincini oluşturmak için çöp 
toplama etkinliği yaptılar. 
Öğretmenler Seher Alsancak 
ve Oya Kandemir etkinlik ile 
ilgili yaptıkları ortak 
açıklamada; Çocuklara kitap 
okuma bilincini oluşturmak 
hem de her yerde kitap 
okunabilir bilincini aşılamak 
amacıyla Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan, Millî Eğitim 

Bakanlığınca hazırlanan 
"Kütüphanesiz Okul 
Kalmayacak" projesi 
kapsamında amacımız 
çocuklara kitap okuma bilincini 
oluşturmak hem de her yerde 
kitap okunabilir bilincini 
aşılamak. Bununla beraber 
sosyo kültürel faaliyetlerde 
bulunmak ve çevre temizliği 
bilinci oluşturmakta diğer bir 
amacımızdır. Bu kapsamda 
yaşadığımız dünyada gelecek 

nesillerimize temiz bir toplum 
bırakmak amacıyla 
öğrencilerimizle çöp topladık.   
Hem eğlendik hem de 
yaşayarak bazı değerlerimizi 
öğrencilerimize öğretmeye 
gayret ettik. Eğlenerek bu 
amaçlarımıza ulaştığımızı 
düşünüyoruz. Ayrıca okul 
müdürümüz Ömer Dede'nin bu 
etkinliklerde destek ve 
yardımları için de kendilerine 
teşekkür ediyoruz dediler.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN SON GÜN CUMA
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, Vakfıkebir Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumunda
kalan öğrencilere yönelik, ödüllü "Dini Bilgiler ve Siyer Yarışması" düzenlenecek.

Ü
niversite öğrencilerin din 
ve siyer bilgilerini 
artırmayı amaçlayan 

yarışmaya Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan öğrenciler 
katılabilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen 
öğrenciler, en geç 04 Mart 
2022 Cuma gününe kadar 

KYK'da görevli manevi 
danışmanlar aracılığıyla ilçe 
müftülüğüne müracaat 
edebilecekler. Ayrıca ilçe 
müftülüğünce hazırlanan 100 
adet soru manevi danışmanlar 
aracılığıyla öğrencilere 
dağıtılarak, bu sorulara ve 
kendilerine verilen "Siyer" 
kitabına çalışmaları teşvik 
edilecektir.
Üç aşamadan oluşacak 
yarışmanın çeyrek nali 31 
Mart Perşembe günü saat: 
19.00'da KYK'da yazılı olarak 
yapılacak ve 15 soru dağıtılan 
sorulardan, 5 soru da 
Peygamberimizin Hayatından 
sorularak, ilk 20'ye giren 
öğrenciler tespit edilecektir.
20 öğrencinin katılabileceği 
yarı nal ise; 21 Nisan 2022 
Perşembe günü saat: 19.00'da 
yine KYK'da yazılı olarak 
yapılacak ve 10 soru dağıtılan 
sorulardan, 10 soru da 
Peygamberimizin Hayatından 

sorularak, ilk 10'a giren 
öğrenciler tespit edilecektir.
10 öğrencinin katılmaya hak 
kazanacağı nal yarışması ise; 
26 Mayıs 2022 Perşembe günü 
saat: 20.00'de Hikmet Kaan 
Hafızlık Proje İmam Hatip 
Ortaokulu Konferans 
Salonunda HALKA AÇIK olarak 
yapılacaktır. Final 
yarışmasında öğrencilere 5 
soru dağıtılan sorulardan, 15 
soru da "Peygamberimizin 
Hayatı" adlı kitaptan şık 
verilmeden sorulacak. Eşitliğin 
bozulmaması durumunda 
yedek sorulara geçilerek, 1., 2., 
3.,4. ve 5. öğrenciler tespit 
edilecek ve ödülleri verilecektir.
ÖDÜLLER:
1. Olan Öğrenciye  700 TL.
2. Olan Öğrenciye  600 TL.
3. Olan Öğrenciye  500 TL.
4. Olan Öğrenciye  400 TL.
5. Olan Öğrenciye  300 TL.
Ayrıntılı Bilgi ve İletişim:
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü

İ L A N
T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  
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ESAS NO : 2021/582 Esas
KARAR NO : 2022/69
Davacı YEŞİM KARADENİZ'in davalı VAKFIKEBİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde 
açılan Nüfus (Soyadı Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesi Cilt: 3, Hane: 26, BSN: 78'de 
nüfusa kayıtlı, Tayyar ve Fatma kızı, 17/09/1975 Vakfıkebir doğumlu, 35072231700 TC Kimlik 
numaralı Yeşim Karadeniz'in "KARADENİZ" olan soyadının "SEVGİ" olarak DÜZELTİLMESİNE, 
karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

TGC'DEN KINAMA
Trabzon Köprübaşı ilçesi Belediye Başkanı Ali Aydın'ın, DHA Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabirler Selçuk BAŞAR
ve Aleyna KESKİN'e yapmış olduğu fiziki ve sözlü şiddetten dolayı, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti bir kınama mesajı yayınladı.  

rabzon'un Köprübaşı ilçesi 

TBelediye Başkanı Ali AYDIN, 
evi heyelan riski altında 

bulunan bir vatandaşa, DHA 
Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde 
görevli muhabirler Selçuk BAŞAR 
ve Aleyna KESKİN'e açıklama 
yaptığı sırada ziki ve sözlü şiddet 
uygulamıştır.  AYDIN, aynı 
zamanda meslektaşlarımızın da 
görüntü çekmesine engel 
olmuştur. Görevlerini her şart ve 
koşulda fedakarca yapan 
gazetecilere yönelik gerçekleşen 
çirkin saldırıyı kınıyor, 
arkadaşlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
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edical Park 

MStadyumu'nda oynanan 
zorlu mücadelede 

bordo-mavililer 2-0 geriye düşse 
de sahadan 3-2 galip ayrıldı. 
Konuk Kayserispor 24. dakikada 
Gavranovic ve 45. dakikada 
Thiam'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 
önde tamamladı. Karşılaşmanın 

ikinci yarısına baskılı başlayan 
ve rakibine baskıyı hissettiren 
bordo-mavililer 49. dakikada 
Edin Visca ve 59. dakikada 
Djaniny'nin golleriyle durumu 2-
2'ye getirdi. Mücadelenin son 
dakikalarında Trabzonspor 
penaltı kazandı ve Nwakaeme 
topu ağlara göndererek skoru 

belirledi: 3-2. Bu sonuçla bordo-
mavililer puanını 66'e çıkarttı, 
Kayserispor ise 38 puanda 
kaldı.
TRABZONSPOR 
KAYSERİSPOR MAÇI 
SONRASI NWAKAEME 
KONUŞTU! 
Spor Toto Süper Lig'in 27. 

haftasında Trabzonspor, 
sahasında Kayserispor'u 3-2 
mağlup etti. Karşılaşmanın 
ardından bordo mavili yıldız 
Nwakaeme açıklamalarda 
bulundu. Nwakaeme, "İyi 
başlayamadık ancak geçen 
hafta da söylemiştim. Kupa 
elimizde yükselene dek 

mücadeleyi bırakmayacağız." 
ifadelerini kullandı.  Spor Toto 
Süper Lig'in 27. haftasında 
Trabzonspor, sahasında 
Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. 
Karşılaşmanın ardından bordo 
mavili yıldız Nwakaeme 
açıklamalarda bulundu. İşte 
Nwakaeme'nin açıklamaları: İyi 

başlayamadık ancak geçen 
hafta da söylemiştim. Kupa 
elimizde yükselene dek 
mücadeleyi bırakmayacağız. 
Kayserispor maça iyi başladı 
ama başlangıçlardan öte önemli 
olan şey, sondur. Biz de bitişi iyi 
yaptık. Tüm takımı tebrik 
ediyorum.

04.03.2022

TÜRKİYE ŞAMPİYONUNA
KAYMAKAM UZAN'DAN KUTLAMA 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmügülsüm Kılıç, okul sporları Türkiye finallerinde bilek güreşi dalında Türkiye Şampiyonu oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA
TRABZONSPOR YARI FİNALDE
Süper Lig lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda
Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.

Süper Lig'de en yakın rakibine 
17 puan fark eden Trabzonspor, 
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek 
nalinde Fraport TAV 
Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-
Mavililer, 12'de Edin Visca, 
89'da Berat Özdemir'in attığı 
gollerle tur biletini kaptı. 90 
dakikada sessizlik iki kez 

bozuldu. Trabzonspor'un 
Boşnak futbolcusu Edin Visca, 
12. dakikada takımını 1-0 öne 
geçirdi.  Orta alandan aldığı top 
ile ceza alanına doğru 
hareketlenen Visca, Djaniny'in 
ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza 
alanı içinde yerden vuruşla 
meşin yuvarlağı lelere 

gönderdi: 1-0. 89'da kontratağa 
çıkan Trabzonspor Berat 
Özdemir farkı 2'ye çıkardı. 
Mücadeleyi 2-0 kazanan Bordo-
Mavililer yarı nale yükseldi. 
Lider Trabzonspor'un yarı 
naldeki rakibi ise Beşiktaş'ı 2-1 
yenmeyi başaran Yukatel 
Kayserispor oldu. 

FIRTINA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede
bordo-mavililer 2-0 geriye düşse de sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Visca, Djaniny ve Nwakaeme (p) kaydetti.

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU
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19-20 Şubat tarihlerinde 
Uşak'ta gerçekleştirilen 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul 
Sporları Gençler A Kızlar Bilek 
Güreşi Türkiye Final 
Müsabakaları sonunda 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi öğrencisi 
Ümmügülsüm Kılıç bütün 
rakiplerini yenerek Türkiye 
Şampiyonu oldu.
Vakfıkebir kaymakamlığı sosyal 

medya hesabı üzerinden 
yapılan kutlamada şu ifadelere 
yer verildi;  Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi öğrencisi 
Ümmügülsüm Kılıç'ı tebrik 
ediyoruz ve Dünya 
Şampiyonasında başarılar 
diliyoruz.
Uşak'ta yapılan Liselerarası 
Bilek Güreşi Türkiye 
Finallerinde Türkiye Şampiyonu 
olan Ümmügülsüm Kılıç 

beraberinde İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, Okul 
Müdürü Kadri Alay ve Beden 
Eğitimi Öğretmeni Muharrem 
Yaşa, Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan' ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Kaymakam Dr. Uzan, 
başarılarından ötürü okul 
müdürü ve öğretmenlerine 
teşekkür ederek, başarılarının 
devamını diledi.

3-2

2-0
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...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON 0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

SATILIK LÜX DAİRELER -  ADADÜZÜ EVLERİ

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
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BAYILSA 
İNŞAAT

Anahtar Tesl�m �nşaat,

Yapım - Onarım ve Tad�lat İşler�

Ahşap ve Taş Ev Yapımı

İnşaat ve Taahhüt İşler�

Proje İşler�

Her Türlü Bağ, Bahçe, Yol

ve Çevre Düzenleme İşler�

Taş Duvar Yapımı

Arsa Yer� Açma

Nakl�ye İşler� İle H�zmet�n�zdey�z

BAYILSA

BAYILSA

ERBAKAN HOCAMIZIN FÝKÝRLERÝNÝ
ANLAMAK ÇOK ÖNEMLÝ
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, vefat eden milli görüş
lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın seneyi devriyesinde açıklamalarda bulundu.


