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KARADAÐ YAYLA YOLU ÝHALEYE ÇIKIYOR!

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 2'de

“ABART EGZOZA” EMNÝYET’TEN GEÇÝT YOK

SAÐLAM; “FINDIK FÝYATI
YÜZLERÝ GÜLDÜRDÜ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 54 lira olarak açıklanan fındık
fiyatları bölge çiftçisinin de yüzünü güldürdü. Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, "Son derece güzel, herkes memnun, bu yıl üretimde artış bekliyoruz" dedi.

Bir süredir gündemi meşgul eden Karadağ Yayla yolu ile ilgili olarak yaşanan son gelişmeler hakkında
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun açıklama yaparak, yolun ihaleye çıkacağını belirtti.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş ekipleri halkın huzur
ve güveni için yaptıkları denetimlerde abart egzozlu araçlara geçit vermediler.

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mehmet Keskin, son aylarda hastaneye gelen hastaların
doktor bulup tedavi olamadıklarını söyleyerek, Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin kaderine terk edildiğini söyledi. 

> Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBÝR DEVLET HASTANESÝ
KADERÝNE MÝ TERK EDÝLDÝ!

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

V
akfıkebir Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, son 

aylarda Vakfıkebir Devlet 

Hastanesine gelen hastaların 
doktor bulup tedavi olamadıklarını 
söyleyerek, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinin kaderine terk 

edildiğini söyledi. Başkan 
Keskin, AKP'nin en çok övündüğü 
sağlık sistemimizde büyük sorunlar 
yaşanıyor dedi.

AKP'NİN EN ÇOK ÖVÜNDÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİMİZDE

BÜYÜK SORUNLAR YAŞANIYOR

“

“



C
umhurbaşkanımız 
Erdoğan Ordu'da 
Fındık alım yatını 

açıkladı. Erdoğan “İktidara 
geldiğimizde alım yatı 1 
doların altındaydı. Şimdi 3 
doların üzerine çıkardık. 
2022 alım sezonunda 
kabuklu fındığa, kilogram 

başına alan destekli olarak 
Levant ve Giresun kalite 
ortalamasını 54 lira olarak 
açıkladık. Küresel krize ve 
ülkemizin yaşadığı sıkıntılara 
rağmen üreticilerimize 
emeklerinin karşılığı olacak 
bir alım yatı vermek için tüm 
şartları zorladık. İnanıyorum 

ki sizler de kabul 
edeceksiniz. Bereketli olsun.” 
dedi. Erdoğan'ın bu sezonun 
fındık yatını 54 lira olarak 
açıklaması bölgede de geniş 
yankı buldu. Vakfıkebir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam 
açıklanan rakamı "Son 

derece güzel" diye 
yorumladı.
"ÜRETİCİ BAHÇESİNE 
GİRECEK"
Üreticinin açıklanan 
rakamdan son derece 
memnun olduğunu belirten 
Başkan Sağlam, "Ayrıca 
buna sadece rakam olarak 
da bakmamak lazım. Bunu 
ürün artırımı olarak da 
yorumlamak lazım. Bu 
yatlar üreticiyi bahçesine 
sokacak. 3 dolar seviyesinde 
açıklanan fındık yatı bizler 
açısından son derece 
memnuniyet verici bir rakam 
oldu. Fındığın özellikle iç 
piyasadaki tüketimini göz 
önüne aldığımız zaman 
fındık ile birlikte üretilen 
bütün ürünlerde son derece 
ciddi oranda fındık 
tüketimimiz var.  Fındık 
yatının çok yüksek olması 
daha sonra tüketiciye 
yansıyacak yüksek bedeller 
oluyor. Örneğin tatlı ve 
çikolata sanayisine etkisi çok 

fazla oluyor. Elbette ki fındık 
üreticisi yani çiftçi 
vatandaşımızın cebine 
girecek rakamın çok yüksek 
olmasını, emeğinin karşılığını 
almasını bizde çok isteriz. 
Ancak bu anlamda tüketimi 
de göz önüne aldığımız 
zaman şuan verilen rakam 
hem vatandaşımızı memnun 
edecek hem de bahçesine 
girmesini sağlayacak. Hem 
de fındığın geri dönüşteki 
tüketim noktasında tüketiciye 
çok fazla yük binmeyecek bir 
yat olduğunu düşünüyoruz. 
Bu konuda son derece makul 
bir yat açıklandığına 
inanıyoruz. Bundan sonraki 
yıllarda fındık yatları 
açıklanırken üreticinin gider 
maliyetleri de hesaplanarak 
açıklanmalıdır. Yada en 
azından bir kilo fındık 3 
dolara endekslenmelidir. Bu 
vesile ile açıklanan fındık 
yatından memnunuz. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza 
teşekkür ediyoruz" dedi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“DENÝZÝMÝZ KÝRLÝ”
Denizdeki kirlilik devam ediyor…
Bu bölge de denize giden çocuklarımız da 

belli başlı hastalıklar beliriyor. Çocukların 

gözlerinde enfeksiyon görülmeye 

başlandı…
Bazı yıllar da, bazı hastalıklar beliriyordu, 

şimdi ise denize girilebilecek yerler de 

hastalık var…
Bu kirlilik neden?
Bu kirliliği yol açan sebep ne?
Bir önlem alınıyor mu?
Bu bölge de kurulan havuz balıkçılığından 

sonra bu kirlilik daha da arttı…
Bu kirlilik havuzlardan mı?
Bu soruların cevap bulması gerekir ki, bir 

sonuca bağlanabilsin ve insanlar da 

bilinçlensin…
Yetkililer suskun…
*******************
Mahallelerdeki su problemleri devam 

ediyor…
Bazı mahalleler de köy suyu kullanımına 

devam ediliyor.
Birkaç yıl önce bir su projesi yapılmıştı.
Hayata geçirildi.
Bu su projesi, bazı mahallelere 

gitmediğinden, kendi köy suları 

kullanılmaya devam ediliyor…
Büyükşehir olduğumuzdan beri, yer 

altından çıkan bütün sulara, su saati 

takılması yönünden bir karar alınmıştı. Bu 

kararın ardından bazı mahalleler su 

saatlerini taktırdı. Bir arıza gibi durumlar da 

TİSKİ müdahale yapabiliyor. Bazı 

mahalleler de su saati taktırmadığından 

herhangi bir arıza da TİSKİ müdahale 

etmiyor…
Muhtar, TİSKİ sularımızı yapsın su 

saatlerini takalım…
TİSKİ, mahalleler su saatlerini taksın, biz 

gelelim…
Bu karmaşa nasıl atlatılacak bilinmiyor…
Vatandaş su saatlerini taktırmıyor, 

herhangi bir ücret ödemeden bahçe ve vb. 

yerleri sulama yapıyor. Sonrasın da köy 

suları insanların kullanımına yetmiyor.
Yaz ayının gelmesiyle fındık toplama 

sezonu yaklaştı…
İnsanlar fındıklarını toplamak için 

bahçelerinde ot biçmeye başladı. 
Gün boyu bahçelerin de çalışan insanlar 

evlerini döndüğün de, su olmadığından 

banyo bile yapamaz duruma geldiler…
Hani Trabzon'da hiçbir mahallelerimiz de 

su problemi yoktu?
Elektriksiz bir yaşam olabilir ama susuz bir 

yaşam düşünülemez…
Bu mahallelerdeki su problemlerini 

çözebilecek, ilçe yöneticileri nerde…
*******************
Yıllardır Karadağ Yayla yolunun yapılması 

için birçok mücadele verildi…
En son çıkan habere göre yakında 

yapımına başlanılacak…
Deregözü mahallemizden yukarı doğru 

asfalt dökümü yapılacağından, alt yapı 

iyileştirmesi ağustos ayının ortasında 

başlanılacağını, AK Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun duyurdu…
İnsanlar bekliyor?
Yıllardır, sürekli yapılacağı duyurulmuştu 

ve sonunda yapılacak…
Vakfıkebir'in yaylası ve Deregözü 

mahallemizin sonuna kadar dökümü 

yapılmış yol, Karadağ yaylasına kadar 

(yan yollar dahil) 20 km yolun dökümü 

gerçekleştirilecek, insanlar da yaylalarına 

araçlarıyla giderken artık hiç düşünmemiş 

olacak…

Alper Özkan KARAGÖL
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SAĞLAM; “FINDIK FİYATI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatları bölge çiftçisinin de yüzünü güldürdü.
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, "Son derece güzel. Herkes memnun. Bu yıl üretimde artış bekliyoruz" dedi.

KARADAĞ YAYLA YOLU İHALEYE ÇIKIYOR!
Bir süredir gündemi meşgul eden Karadağ Yayla yolu ile ilgili olarak yaşanan son gelişmeler hakkında
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun açıklama yaparak, yolun ihaleye çıkacağını belirtti.

Vakfıkebir - Karadağ 
Yaylası bağlantı 
yolunda Trabzon 

Orman Bölge Müdürlüğü, 
Orman İşletme Şeiği, 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ve Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından 
ortaklaşa malzemeli bakım 
onarım ve asfalta hazırlık 
çalışması yapılacak. 

Deregözü Mahallesinden, 
Karadağ Yaylasına kadar 
olan yol güzergahı ve ara 
oba yollarını kapsayacak 
olan 20 kilometrelik 
malzemeli bakım onarım ve 
asfalta hazırlık çalışması için 
1 Ağustos tarihi itibariyle 
Trabzon Orman Bölge 
Müdürlüğü, Orman İşletme 
Şeiği tarafından ihale ilanını 
çıkılarak 15 Ağustos 
itibariyle ihalenin yapılması 
planlanıyor. İhalenin 
kesinleşmesiyle birlikte 
Ağustos ayı sonu itibariyle 
başlayacak olan çalışmalar 
en geç iki ay içerisinde 
tamamlanacak. Vakfıkebir 
Belediyesi çalışmalara 
malzeme kırıp hazırlayarak 
destek olacak. 
Konu ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan AK Parti 

Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, “Karadağ 
Yayla yolumuz, hem 
Karadağ Yaylamıza hem de 
çevre obalara ulaşım için 
büyük önem taşıyor. Bizler 
belediyemiz imkanlarımız ile 
geçmiş dönemde yol 
güzergahında önemli bir 
harcama yaparak genişleme, 
yol bakım ve onarım 
çalışmaları yapmıştık. Daha 
sonra çeşitli nedenlerle 
yolun zemini yeniden 
bozuldu. Geçtiğimiz 
günlerde Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta ve yetkili 
arkadaşlarımızla birlikte yol 
güzergahında incelemelerde 
bulunarak neler 
yapabileceğimizi konuştuk, 
planladık. Bu planlama 
doğrultusunda Deregözü 

Mahallemizden Karadağ 
Yaylamıza kadar olan 
güzergahı ve ara oba 
yollarını kapsayacak olan 20 
kilometrelik malzemeli bakım 
onarım ve asfalta hazırlık 
çalışması gerçekleştireceğiz. 

Çalışmalar tamamlandığında 
yolumuz hem sağlam bir 
altyapıya kavuşarak kullanım 
için hazır hale gelecek hem 
de planladığımız asfaltlama 
çalışması için düzenlenmiş 
olacak” dedi.

“ABART EGZOZA” EMNİYETTEN GEÇİT YOK
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş ekipleri halkın huzur ve güveni için yaptıkları denetimlerde abart egzozlu araçlara geçit vermediler.

V
akfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Trak ve Asayiş 

ekipleri halkın huzur ve 
güveni için yaptıkları 
denetimlerde abart egzozlu 
araçlara geçit vermediler. 
Yapılan denetimlerde abart 
egzozlu 6 adet araca gerekli 
işlemler yapıldığı belirtildi. 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri ilçe 
genelinde her gün, farklı 
saatlerde halkımızın huzuru 
ve güvenliği için 
denetimlerde buluyor. 
Yapılan bu denetim ve 
kontrollerde egzozunda 
aşırısı yüksek ses çıkan ve 
çevreye rahatsızlık verdiği 
tespit edilen 6 adet aracın 
abart egzozlu oldukları 
tespit edilmiş ve gerekli 
işlemleri yapılmıştır. 
Emniyetten yapılan 
açıklamada; Halkımızın 
huzur ve sükununu temin 
etmeye yönelik çalışmalar, 
denetim ve kontroller İlçe 

Emniyet Müdürlüğümüzce 
devam edecektir denildi. 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, asayiş 
olaylarını en aza 
indirebilmek adına, huzur ve 
güvenirliği üst konumda 
olan ilçe algısını 
güçlendirmek ve olaylar 
olmadan engellemek 
amacıyla ilçe merkezindeki 
çeşitli noktalarda çok sayıda 
personelin katılımıyla farklı 
noktalarda genel asayiş 
uygulaması gerçekleştiriyor. 
Trak ve Asayiş ekiplerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
uygulama ilçe merkezinde 
değişik noktalarda farklı 
zamanlarda yapılmaya 
devam ediliyor. Durdurulan 
araç sürücüleri polis 
tarafından kontrol edildi. 
Yapılan uygulamada ekipler 
tarafından araçların trak 
yönünden genel durumu ve 
Genel Bilgi Taraması (GBT) 
sorgusu yapıldı.
“VATANDAŞLARIN 

HUZUR VE GÜVENLİĞİ 
İÇİN UYGULAMALAR 
DEVAM EDECEK”
Uygulama hakkında bilgi 
aldığımız İlçe Emniyet 
Müdürlüğündeki 
yetkililer,"Yaptığımız 
uygulama şok uygulama ne 
zaman nerede 

yapacağımıza önceden 
karar vermeden aniden 
yapıyoruz. Özellikle 
motosikletler, sahte plakalar 
ayrıca abartı egzoz bunları 
kontrol ediyoruz. Özellikle 
araçların belgeleri, 
sürücülerin ehliyetlerinin 
olup olmadığı, araç 

muayenesi, evraklarında bir 
eksiklik olup olmadığı, 
plakalar ve sürücülerin 
alkollü olup olmadıklarını 
denetliyoruz. Vatandaşların 
huzur ve güvenliği için 
asayiş ve trak 
uygulamalarının devam 
edeceği belirtildiler.”



Vakfıkebir Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, 

son aylarda Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine gelen hastaların 
doktor bulup tedavi 
olamadıklarını söyleyerek, 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinin 
kaderine terk edildiğini söyledi. 
Başkan Keskin, AKP'nin en çok 
övündüğü sağlık sistemimizde 
büyük sorunlar yaşanıyor dedi.

AKP'NİN EN ÇOK 
ÖVÜNDÜĞÜ SAĞLIK 
SİSTEMİMİZDE BÜYÜK 
SORUNLAR YAŞANIYOR
Başkan Mehmet Keskin, 
AKP'nin en çok övündüğü 
sağlık sistemimizde büyük 
sorunlar yaşanıyor. İktidarın 
hekimlere dayattığı yoksulluk 
sınırında ücret, ağır çalışma 
koşulları, karşılanmayan 
talepler, sağlıkta durmayan 
şiddet son dönemde kamu 
hastanelerinde çalışan doktor 
istifalarını artırdı. Türkiye 
genelinde son iki yıl içerisinde 
yaklaşık dokuz bin hekim istifa 
etti. Bir kısmı da başka ülkelere 
göç ediyor. Hekim eksiği ise, 
diğer hastanelerden geçici 
görevlendirmelerle giderilmeye 
çalışılıyor. Bunun sonucu olarak 
ülke genelinde hastalar 
hastaneden randevu alamıyor, 
bilinçli bir şekilde özel 
hastanelere yönlendiriliyor, 
buralara gidildiğinde de yüksek 
faturalarla karşılaştıklarını 
belirten vatandaşların sayısı 
hızla artıyor. Ülke genelindeki 
bu olumsuzluktan ilçemizi de 
fazlası ile etkiledi.

İLÇEMİZDE DURUM DAHA DA 
VAHİM!
Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Tonya, 
Beşikdüzü, Şalpazarı, Eynesil, 
Çavuşlu, Görele, Tirebolu 
ilçelerinin tamamına sağlık 
hizmeti veren Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi'nde KBB, Kardiyoloji, 
Nöroloji branşlarında ne yazık 
ki doktor yok. Diğer branşlarda 
da doktor sayılarının 
yetersizliği, yaz aylarında 
ilçenin nüfusundaki artışın da 
etkisiyle vatandaşlar hiçbir 
bölüme artık randevu alamıyor, 
doktora ulaşamıyor. 
*CHP olarak yetkililere 
sesleniyoruz; Bu dokuz ilçenin 
vatandaşları nörolojik bir sorun 
yaşadığında, kulak, burun, 
boğaz rahatsızlığında, kalp krizi 
geçirdiğinde onlara kim ilk 
müdahaleyi yapacak?  
*Parası olmayan, özel 
hastanelere gidemeyenleri 
ölüme mi mahkûm 
ediyorsunuz?
*Oy isterken vatandaş çok 
değerli, oyunu aldıktan sonra 
boş ver gitsin öyle mi?
*Az kaldı gideceksiniz, bu 
zulüm bitecek ama insan 

sağlığının bir saniye bile 
ihmalini kabul etmiyoruz!
*Nerede bu iktidarın yetkilileri,  
milletvekilleri?
*Sahipsizlik bu ilçelerin kaderi 
midir?
*Yeter artık! Her şey bir yana, 

insan sağlığı bir yana!
*Bütün yetkilileri göreve 
çağırıyoruz.
En kısa zamanda bu 
mağduriyete, çileye son verin! 
Bütün bu olumsuzluklara 
karşın, yaşadığı bütün sorunları 

bağrına basarak görevini can 
siperane yapan hastanemizin 
bütün yöneticilerine, doktor ve 
hemşirelerine, tüm çalışanlarına 
en içten teşekkürlerimizi, saygı 
ve sevgilerimizi gönderiyoruz. 
Onlara minnettarız dedi.

Büyükliman
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VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ KADERİNE Mİ TERK EDİLDİ!
Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mehmet Keskin, son aylarda hastaneye gelen hastaların doktor bulup tedavi olamadıklarını söyleyerek, Vakfıkebir Devlet Hastanesinin kaderine terk edildiğini söyledi. 

CUMHURBAŞKANI FINDIK FİYATINI 54 TL OLARAK AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan, diğer
projeler ile birlikte 223 projenin toplu açılış törenine katıldı. Merakla beklenen fındık fiyatını Erdoğan, 54 TL olarak açıkladı.

erakla beklenen fındık 

Myat açıklamasında 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, "Fındık lafını 
duyunca hepinizin 
heyecanlandığını biliyorum. 
İhracatta fındığın önemli bir yeri 
var. Sadece geçen yıl dünyanın 
122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 
milyon dolara yakın bedelle 344 
bin tondan fazla fındık sattık. Hem 
üretim alanı hem de rekolte ile 
Ordu fındığın 3'te birini 
gerçekleştiriyor. Rekolte 
bakımından Samsun, Giresun, 
Sakarya, Düzce, Trabzon ve 
Zonguldak illeri Ordu'yu takip 

ediyor. Biz iktidara geldiğimizde 
fındık 1 doların altındaydı. Bu 
yüzden çoğu bahçe bakımsız 
kalmış insanlar üretimi 
küstürülmüştü. Şimdi bu rakamı 3 
doların üzerine çıkıyoruz. Bu yolda 
küresel ekonomik krize ve 
ülkemizin yaşadığı sıkıntılara 
rağmen fındık üreticilerimize 
emeklerinin karşılığı olacak bir 
alım yatı vermek tüm şartları 
zorladık. İnşallah temennimiz, 
rekoltemiz geçen yılın da üzerine 
çıkmasıdır. Bugün 
açıklayacağımız yat ile hem 
üreticinin gelirini artıracağımıza, 
hem de ihracatımızı 

yükselteceğimize inanıyorum. 
TMO 2022 alım sezonunda yüzde 
50 sağlam iç esasına göre 
kabuklu fındığa kilogram başında 
levant kalite için ve bu arada 
Giresun kalite için alan destekli 
olarak ben burada rakam bir 
açıklıyorum. İnanıyorum ki; sizler 
de kabul edeceksiniz ve 
ortalamalısını 54 TL olarak 
açıkladım. İnşallah hayırlı olsun 
bereketli olsun. Rabbim yar ve 
yardımcınız olsun. Alan bazlı 
ödeme, gübre destekleri inşallah 
54 TL'ye çıkıyor. Bu yılın fındık 
alım yatının ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum" diye konuştu.

HABER 05.08.2022

AYŞE NUR İLE MURAT DÜNYA EVİNE GİRDİLER

akfıkebir ilçesi 

Vesnaflarından olan ve 
ilçede herkes 

tarafından sevilen sayılan 
Necati Sarı ve Zehra Sarı'nın 
oğlu Murat ile Vakfıkebir 
İlçesi Yalı Mahallesinden Oto 
Galerici esnaflarından İhsan 
ve Aslı Musaoğlu'nun kızları 
Ayşe Nur dünya evine 
girdiler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda yapılan 

muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Nikahları Belediye 
Evlendirme memuru Ayşe 
Şentürk tarafından kıyılan 
Ayşe Nur ile Murat'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin hem 
kendilerine hemde ailelerine 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

BEYZANUR İLE ÖMER FARUK EVLENDİ

rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı 

Muharrem Çimşit ve eşi Emine 
Çimşit'in oğlu Ömer Faruk 
Çimşit, hayatını Necmettin - 
Nuray Tiryaki çiftinin kızı 
Beyzanur Tiryaki ile dünya evine 
girdiler. 
Aşiyan Bahçe Düğün Salonunda 
yapılan düğün töreninde, genç 
çiftin nikahını Trabzon 
Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Murat Zorluoğlu 
kıyarken, nikah şahitliklerini; 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta, 
AK Parti Trabzon 
Milletvekillerimiz Salih Cora ve 
Bahar Ayvazoğlu, Sayıştay 
Üyesi İdris Bulut, AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Sezgin 
Mumcu, Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 

Muhammet Balta, Düzköy 
Belediye Başkanı Yılmaz Ankara 
ve AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun yaptılar. 
Beyzanur ile Ömer Faruk'un 
düğün törenine eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerle 
Beyzanur ile Ömer Faruk'un 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

NİMET İLE BARIŞ'IN EN MUTLU GÜNÜ

V
akfıkebir İlçesi Demirci 
Mahallesinin sevilen, 
sayılan ve değerli 

simalarından Milliyetçi Hareket 
Partisi Vakfıkebir İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi Ahmet Firinci ve 
Gönül Firinci'nin kızı Nimet 
hayatını Vakfıkebir İlçesi 
Hamzalı Mahallesi eşraflarından 
Fatma ve Ahmet Durum'un oğlu 
Barış ile birleştirdi. Vakfıkebir 

Altın Köşk Düğün Salonunda 
yapılan muhteşem düğün 
töreninde Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
tarafından nikahları kıyılan genç 
çiftlerin nikah şahitliklerini ise 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız, 
Murat Aksoy ve Mahmut Bilgin 
tarafından yapıldı. Mutlu 

beraberliklerini evlilikle 
noktalayan Nimet ve Barış çiftini 
kutluyor ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz.

YAĞMUR İLE VOLKAN BİR ÖMÜR MUTLULUĞA EVET DEDİLER

akfıkebir ilçesinin sevilen 

Vsayılan değerli 
simalarından ilçede 

esnaflık yapan Gözde Petrol'ün 
sahibi Osman Türker ve Havva 
Türker'in oğlu Volkan ile 
Zonguldak İli eşraflarından 

Hayriye ve Yüksel Malkoç'un 
kızı Yağmur bir ömür mutluluğa 
evet dediler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının 

yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Bizlerde Yağmur ile 
Volkan'a evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu beraberliklerinin hem 
kendilerine hemde ailelerine 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.
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Osman KOYUNCU

KURAN ÜZERİNE BİR YORUM
ocuklara bir mesele anlatılacağı Çzaman, çocuğun anlayış seviyesine 

inilir, aksi halde çocuk bir şey 

anlamaz. Büyük ilmi bir meseleyi çocuk 

seviyesine indiremeyen de, o konuyu tam 

olarak anlamamıştır. Bir topluma bir konu 

anlatılacağı zaman, toplumun genel 

seviyesi dikkate alınır, yoksa dinleyen çok 

az olur veya çoğunluk istifade edemez. 

Maharet, geniş bir yelpazeden meseleye 

bakarak, hem âlim hem de cahillere bir 

şeyler verip çoğunluğu eğitmektir. Kuran, 

okuma yazma bilmeyen, putlara tapan, 

geçmişlerini şiirle muhafaza eden, bir 

şairin sözü ile savaşan veya barış yapan, 

kız çocuklarını canlı toprağa gömen, vahşi 

bir topluma indi. Elbette Kuran, onları 

eğitmek için o cahillerin duygu ve 

düşüncelerini okşayacak, onların alışık 

olduğu bir lisanla yanaşıp, seviyelerine 

inerek onlara hitap edecektir.  Âlimlerin de 

anlaması için, belagat, tevil ve teşbihlerle 

onlara mesajlar verecektir. Allah, kendini 

cahil topluma anlatırken, bir damla suya, 

mikroskopla bakarak milyonlarca canlının 

yaratılışını görün ve benim büyüklüğünü 

anlayın demiş olsa idi, o cahiller için çok 

anlamsız olup, Kuran'ı kabul etmez, Hz. 

Muhammet'e şiddetle karşı çıkarlardı. 

    Dışarıdan dine bakan ilim ehli, Kuran'a 

muhalif kişilerin sözlerine inanarak, 

Kuran'ın basit olduğunu, Allah kelamı 

olamayacağını söylüyorlar ve Hz. 

Muhammed'in Kuran'ı yazdığını iddia 

ediyorlar.  Kuran'da çok çeşitli, ilmi 

mucizeler vardır, fen ilimlerinin ilerlemesi 

ve tevil ilmi ile bir kısmı meydana çıkmaya 

başlamıştır. Bunlardan biri 19 mucizesidir.  

İlk defa Dr. Reşat Halife bunu fark etti 

sonra E. Yüksel bu konuda kitaplar yazdı, 

19'a uymayan ayetleri inkâr ettiler. B. 

Sağlam hoca bu konuda kitap yazarak 

yanlışları düzeltmeye çalıştı. 

    Rakamlar bulunmadan evvel her harfin 

bir rakam değeri vardı. Kuran'daki 

ayetlerin büyük bir kısmında harflerin 

rakam değerleri toplamı 19 ve katları 

şeklindedir. Mesela, Arapçada demire 

hadid denir. Ha 8, iki dal 8 eder sonra 'i' 

diye okuduğumuz 'ye' harfi 10, toplamı 26 

ediyor, bu da demirin periyotlar 

cetvelindeki kimliği yani atom numarasıdır. 

Arapçada belirli kelimelerin başına el takısı 

gelir, el hadid birlikte olursa 57 yani 19 un 

3 katı ediyor bu da tabiatta bulunan 

demirin en değerli izotoplarından biridir. 

Kuran'ın büyük bir kısmı bu şekildedir, 

bütün insanlık İbni Sina zekâsında olsa, 

birlikte çalışsalar ve bilgisayarları 

kullansalar bile bu mucizeleri taklit 

edemezler. Kuran'da bu şekilde çok çeşitli 

mucizeler vardır. Fen ilimleri Allah'ın 

isimleridir fenler bilinmeden Allah tam 

olarak bilinmez.  Allah çok uzaklarda, 

maddi bir kral gibi hayal edilir. insanların 

çoğu soyut sonsuz bir Allah varlığına 

inanamıyor. Peygamberimiz döneminde, 

ilim sahibi insanlar inanmak için mucizeler 

istemediler. Gerçekten bu anlatılanlar akla 

mantığa uygundur ve doğrudur dediler, 

inandılar. O zamanın ilim yoksunu kişiler 

ille de bir mucize göreceğim, görmeden 

inanmam dediler. 

    Üç kitap tam anlaşılırsa, Allah sonsuz 

soyut olarak bilinebilir. Bunlar; Kuran, onun 

açılımı olan kâinat kitabı ve Kuran'ın 

muallimi olan Hz. Muhammed'dir. 

TRABZON'UN EĞLENCEYE
DOYDUĞU FESTİVAL SONA ERDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından “61 Ülke El Ele Hayde Horona” sloganıyla düzenlenen '2. Uluslararası
Horon Festivali' sona erdi. Festival alanı 4 gün boyunca dolup taşarken, katılımcılar doyasıya eğlendi.

rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi ev sahipliğinde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ile Trabzon Valiliğinin 
destekleriyle düzenlenen 
'Uluslararası Horon Festivali' ilk 
günkü coşkusunu bir an olsun 
kaybetmeden sona erdi. 
Dünyanın dört bir yanından 
gelerek horona ve kemençeye 
doyan misafirler, dört gün süren 
festival boyunca unutulmaz 
dakikalar yaşadı.
HORON GÜZELLİK 
YARIŞMASI DÜZENLENDİ 
Ortahisar Millet Bahçesi'nde 
gerçekleştirilen festivalin son 
gününde öncelikle 'Trabzon 
Horon Güzellik Yarışması' 
düzenlendi. Yarışma sonucunda 

Gürcistan'dan Nino 
Darakhveiıdze 1., 
Endonezya'dan Nalita Wildan 2. 
ve Kosova'dan Esin Kosova 3. 
oldu. 
İSMAİL TÜRÜT KONSER 
VERDİ
Güzellik yarışmasının ardından 
sahne alan Cemile Kara ve 
Adem Ekiz, Karadeniz türküleri 
seslendirdi. Son olarak sahneye 
çıkan Karadenizli ünlü sanatçı 
İsmail Türüt'ün söylediği 
türkülerle '2. Uluslararası Horon 
Festivali' sona erdi.
HEMŞEHRİLERİNDEN 
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR
Festivalin son gününde de alanı 
hınca hınç dolduran binlerce 

Trabzonlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu'na 
teşekkür ettiler. 4 gün boyunca 
kemençeye ve horona 
doyduklarını dile getiren 
vatandaşlar, “Trabzon'da 
özlemle beklediğimiz günleri 
yaşıyoruz. Kültür-sanat 
etkinliklerinin ve konserlerin her 
geçen gün artmasından büyük 
mutluluk duyuyoruz. Birbirinden 
değerli sanatçıların verdiği 
konserlerle doyasıya eğlendik. 
Şehrimizin bu tür etkinliklere 
ihtiyacı vardı. Bizleri bu festivalle 
buluşturan Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu 
başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür  ederiz” 
ifadelerini kullandılar.

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
bahçesinde portatif 

yüzme havuzu yapıldı. 
Türkiye'de sadece beş ilde, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından yaptırılan portatif 
havuzu çocuk ve gençlerin yanı 
sıra yetişkinlere de hizmet 
verecek. AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, İlçe 
Başkan Yardımcısı Cemil 
Albayrak ve Gençlik Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil ile 
birlikte portatif yüzme 
havuzunun yapım çalışmalarını 
yerinde incelediler. 
Yaptığı incelemelerin ardından 
bir açıklama yapan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, “İlçemizde önemli bir 
ihtiyaca cevap verecek olan 
portatif yüzme havuzumuzun 
yapım çalışmaları önümüzdeki 
hafta tamamlanacak. Duş 

kabinleri, lavaboları ile birlikte 
16 metre uzunluğunda, 8 metre 
genişliğinde, 1 metre yirbeş 
santim derinliğinde havuzu 
olacak. Portatif havuzlarda sıva 
ve seramik kullanılmıyor. 
Sadece çelik panel ve uzun 
ömürlü PVC liner kaplama 
malzemesi kullanılarak imal 
ediliyorlar. Bu özellikleri 
sayesinde kesinlikle su 
sızdırmıyorlar. Ayrıca kullanılan 

liner gözeneksiz olduğu için 
üzerinde bakteri üremesi 
azalıyor. Havuzumuzda 
çocuklarımız ve gençlerimiz 
ücretsiz, hijyenik şartlarda, 
uzman eğitmenler eşliğinde 
yüzme dersi alma olanağı 
bulacaklar. Yüzme kurslarından 
artan zamanlarda 
yetişkinlerimizde 
faydalanabilecekler. İlçemize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ÇOCUKLARLA CAMİDE BİR GÜN”
PROGRAMI DÜZENLENDİ

D
iyanet İşleri Başkanlığı 
Din Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 

"Çocuklarla Camide Bir Gün" 
projesi kapsamında Kirazlık 
Mahallesi Sahil Camii'nde 
düzenlenen etkinliğe, Kur'an 
kursu öğreticilerinin 
rehberliğinde 60 öğrenci katıldı. 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda yaz Kur'an kursuna 
gelen öğrenciler, günlük 
derslerinin ardından öğle 
namazı öncesi Kirazlık 
Mahallesi Sahil Camii'ni ziyaret 
ettiler. Burada öğrencilere İmam 
Hatip Ali Civil ve Müezzin 
Kayyım Muhammet Fil 
tarafından caminin bölümleri 
(kürsü, mihrap, minber, müezzin 
mahfili) tanıtıldı. 'Cami'nin 
anlamı, camilerin dini ve sosyal 
hayatımızdaki yeri ve önemi, 
niçin namaz kılmalıyız?, namaz 
bize neler kazandırır?, 

camilerde cemaatle kılınan 
namazın fazileti konularında 
öğrencilerle yapılan sohbetin 
ardından bir kaç vatandaşın da 
katılımıyla birlikte cemaatle öğle 

namazı kılındı. Daha sonra 
oyunlar ile devam eden 
etkinlikte birlikte eğlenmenin 
tadını çıkaran öğrenciler manevî 
heyecan dolu bir gün yaşadılar.

HABER

TÜRKİYE'DE SADECE 5 İLDE VAR
Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi bahçesinde portatif yüzme havuzu yapıldı.

05.08.2022

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda yaz Kur'an kursuna gelen
öğrencilerle birlikte Kirazlık Mahallesi Sahil Camii'nde "Çocuklarla Camide Bir Gün" etkinliği düzenlendi.
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V
akfıkebir Fen Lisesi 
2022-2023 eğitim 
öğretim yılında 

üniversiteye hazırlık 
kapsamında okullarda açılan 
destekleme ve yetiştirme 
kursları merkezi olarak kurslara 
01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle 
başladı. Açılan kurslarda 
Vakfıkebir ilçesindeki liselerde 
eğitim öğretim gören tüm 
öğrencilerimize yönelik 
10.ve11.sınıflarda yaz okulu, 

12.sınıf öğrencilerine yönelik 4 
sayısal ve 1 eşit ağırlık sınıfı 
oluşturulmuştur.
“KURSLAR BAŞLADI”
Vakfıkebir Fen Lisesi Müdürü 
Cengiz Kasımay konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “Bu 
yıl 2022-2023 eğitim öğretim 
yıllarında ilçe genelinde tüm 
liselerde açılması planlanan 
yetiştirme ve destekleme 
kursları İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından 

yapılan çalışmalar sonucunda 
tek merkez çatısı altında 
toplanması kararı sonrası 
okulumuz kurs merkezi olarak 
seçildi. Bu yıl yetiştirme ve 
destekleme kursları sadece 
bizim okulumuzda olacaktır. 
Kurs öğretmenlerimizi ise 
ilçedeki diğer liselerde görev 
yapan arkadaşlarımızdan 
oluşturduk. 1 Ağustos tarihi 
itibari ile kurslarımız başlamıştır. 
Bu yıl üniversite sınavına 
girecek olan tüm 
öğrencilerimizin kurs kayıtlarını 
yaptırmalarını istiyoruz. Konular 
fazla ilerlemeden muhakkak 
kurslara katılsınlar. Bu konuda 
velilerimizin de öğrencilerini 
yönlendirmelerini talep 
ediyoruz. Açılan kursların 
ilçemize hayırlı olmasını diliyor 
tüm öğrenci, idareci ve 
öğretmenlerimize başarılar 
diliyoruz dedi.”

VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
KURS MERKEZİ OLDU
Vakfıkebir Fen Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversiteye hazırlık kapsamında liselerde
açılan destekleme ve yetiştirme kursları merkezi olarak kurslara 01 Ağustos 2022 tarihinde başladı.

OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı,
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

rabzon valiliğinde 

Tyapılan toplantıya Vali 
İsmail Ustaoğlu, 

Vakfıkebir kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, OSB 

Müdürü Duygu Sağlam ve 
müteşebbis heyet üyeleri 
katıldı. Toplantıda, Organize 
Sanayi Bölgesi yüklenici 
firmalar tarafından devam 
eden altyapı, yol ve elektrik 

şebekesi çalışmalarının son 
durumu hakkında 
bilgilendirmeler yapılarak, 
yapılması planlanan 
çalışmalarla ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu.

V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
beraberinde Kaymakam 

Adayı Muhammet Furkan 
Bektaş ile birlikte Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesine 
giderek alt yapı ve elektrik 
yapım işlerine ilişkin Organize 
Sanayi Müdürü Duygu Sağlam' 

dan çalışmalar hakkında bilgiler 
aldılar.
3 BİN KİŞİ İSTİHDAM 
EDİLECEK  
Vakfıkebir OSB'nin ilçe için 
büyük bir hayal olduğunu şimdi 
ise bu hayalin gerçekleşeceğini 
belirten Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, “İlçemiz 

için büyük önem taşıyan bu 
yatırımın gerçekleşmesi uzun bir 
süreç aldı. Bugüne gelmek kolay 
olmadı. Bizim için büyük bir 
hayaldi. Artık hayal gerçek 
haline geldi. OSB'nin 1-2 yıl 
içerisinde faaliyete geçeceğini 
düşünüyorum. Altyapı yapılırken 
tahsis yapacağımız iş 
adamlarımız da fabrikalarını 
yavaş yavaş kuracak. Yol 
bittiğinde inşallah fabrikalarda 
hazır olacak. Bu bölgede 2.500 
ile 3.000 kişi istihdam edilecek. 
Bu bölge için işsizliğin çözümü 
için büyük bir katkı sağlayacak” 
dedi. OSB Müdürü Duygu 
Sağlan, Kaymakam Uzan'a alt 
yapı ve elektrik yapım işlerine 
ilişkin ve bu güne kadar yapılan 
çalışmalarda gelinen noktayı 
anlattı.
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HAÇKALI HOCA DUALARLA ANILDI 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.'si düzenlenen
'Haçkalı Hoca'yı Anma Etkinliği' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

üyükşehir Belediyesi ile 

BHaçkalı Baba Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği iş 

birliğiyle Düzköy ilçesine bağlı 
Haçka Yaylası'nda 'Haçkalı 
Hoca'yı Anma Etkinliği' 
düzenlendi. 25.'si 
gerçekleştirilen etkinlikte, 
Trabzon'un manevi 

önderlerinden Haçkalı Hoca 
dualarla anıldı. Yaylada 
konuşlu Haçkalı Hoca 
Külliyesi ve Camii önündeki 
alanda icra edilen anma 
programı, öğle namazının 
ardından Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi mehter takımının 
gösterisiyle başladı. Protokol 

konuşmalarının ardından 
Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın dua programı 
gerçekleştirdi. Programın 
devamında mehter takımı 
tarafından ilahiler okundu. 
'Haçkalı Hoca'yı Anma 
Etkinliği' yemek ikramının 
ardından sona erdi.

KAYMAKAM DR. UZAN,
OSB'DE İNCELEME YAPTI
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Organize Sanayi Bölgesine giderek
alt yapı ve elektrik yapım işlerine ilişkin yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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rabzon Büyükşehir 

TBelediyesi ev sahipliğinde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ile Trabzon Valiliğinin 
destekleriyle '61 Ülke El Ele 
Hayde Horona' sloganıyla 
düzenlenen '2. Uluslararası 
Horon Festivali' coşkuyla 
sürüyor. Dünyanın dört bir 
yanından gelerek festivale 
katılan misafirler, horon ve 
kemençe eşliğinde doyasıya 
vakit geçirirken, kendi kültürlerini 
de sahnelemeye devam ediyor.  
CEMAL KAYGUSUZ KONSER 

VERDİ 
Ortahisar Millet Mahçesi'nde 
gerçekleştirilen festivalin 3. 
gününde Cemal Kaygusuz 
sahne aldı. Kaygusuz çok 
sayıda türküyü birbiri ardına 
seslendirirken, alanda 
bulunanlar doyasıya eğlendi. 
SÜPER KUPA HEYECANI 
YAŞANDI 
Konserin ardından saat 20.45'i 
gösterdiğinde alanda bulunan 
herkesin kalbi Trabzonspor için 
attı. Trabzonspor-Sivasspor 
arasında oynanan Süper Kupa 

maçı için Büyükşehir Belediyesi 
festival alanına dev ekran kurdu. 
Maçı 4-0 kazanan Trabzonspor 
Süper Kupa'nın sahibi olurken, 
alanda bulunan binlerce taraftar 
maç boyunca tezahürat yaptı. 
DJ PERFORMANS 
SERGİLENDİ 
Maçın ardından Hakan Kurbetli 
ve Aslan Kar sahne alarak dj 
performans sergiledi. 'Süper 
Kupa'yı almanın mutluluğunu 
yaşayan taraftarlar, gecenin geç 
saatlerine kadar doyasıya 
eğlendi.

Ü
reticilerin fındıkta rekolte 
ve kalite kaybı 
yaşamamak için erken 

hasat yapmaması gerektiğini 
aktaran Müdür Remziye 
Kuleyin, hasadın sahil 
kesiminde 13 Ağustos, orta 
kesimde 18 Ağustos, yüksek 
kesimlerde ise 25 Ağustos'ta 
yapılacağı kaydedildi. Müdür 
Kuleyin yaptığı açıklamada, 
bölgenin yağışlı olması ve buna 
bağlı olarak da yabancı ot ve 
dikenlerin bol ve hızlı gelişme 
göstermesinin, fındık hasadını 
güçleştirdiğini ve yere düşen 
fındıkların kaybolmasına neden 
olduğunu belirterek, üreticilere 
hasattan 5-10 gün önce fındık 
bahçelerinde ot temizliği 
yapmayı önerdi.
“ÜRÜNÜN TAM 
OLGUNLAŞMASI 
BEKLENMELİDİR”
Müdür Kuleyin, Vakfıkebir 
İlçemiz sahil kesiminde (0-250 
metre arası rakım) 13 Ağustos 
2022, Orta Kesiminde (251-500 
metre arası rakım) 18 Ağustos 
2022, Yüksek kesiminde (500 
metre ve üzeri rakım) 25 
Ağustos 2022 tarihlerinde fındık 
hasadının yapılması 

kararlaştırılmıştır. Fındık 
yöremiz için vazgeçilmez bir 
tarım ürünü. Ancak fındık 
hasadında uymamız gereken 
bazı kurallar var. Üreticilerimizi 
bu konuda uyarmak istiyoruz. 
Teknik ekibimiz bu konuda saha 
çalışmalarına devam ediyor. 
Hasat öncesi mutlaka 5-10 gün 
önceden motorlu tırpan gibi 
aletler ile bahçe temizliği 
yapılmalı. Fındıkları daldan 
değil de yere döküldükten sonra 
yerden toplamaya dikkat 
edilmelidir.  Ürünün tam 
olgunlaşması beklenip fındıkları 
silkeleyerek tüm fındık 
toplanmalı. Bu şekilde hem 
işçilikten kar edilmiş olur hem 
de erken hasadın önüne 
geçilmiş olur. Unutulmamalıdır 
ki zamanında ve tekniğine 
uygun hasat yapılmadığı 
takdirde erken yapılan hasatta 
kilo, kalite ve randıman 
kayıplarına sebep olmakta ve 
daldan toplanan ürünlerde nem 
oranı yüksek olacağından 
zararlı aflatoksin oluşumuna 
neden olmaktadır. Fındık 
hasadını daldan değil yerden 
yaparsak işçilik maliyetini 
düşürür ve gelecek yıl ki meyve 
sürgünlerinin zarar görmesini 
engellemiş oluruz. 
“FINDIK HASADINDA 
BELİRTİLEN KRİTERLER 
DİKKATE ALINARAK 
YAPILMASI ÖNEMLİDİR”
Fındık hasadında aşağıda 
belirtilen kriterler dikkate 
alınarak yapılması önemlidir: 
Fındık zuruflarının 
(çotanakların) iyice sararıp, 
kızarıp kahverengileşmeye 
başlaması, Fındığın sert 
kabuğunun %75 oranında 
kızarması, Danelerin sert 
kabuğunun içinden kolayca 

çıkabilmesi, İç fındık zar 
renginin koyu krem rengine 
dönüşmesi, Dalda bulunan 
fındığın nem oranının % 30'un 
altına düşmesi, Sağlam ve 
dolgun meyveleri taşıyan 
dalların sallandığı zaman 
mevcut meyvelerin % 75' inin 
daldan döküldüğü belirlenince 
hasadın başlaması gerekir. 
Hasat olgunluğuna ulaşmadan 
toplanan fındıklarda birçok 
sorunlar meydana gelir. Meyve 
kalitesi düşer. İç buruşuk 
miktarı artar. Randıman düşük 
olur. Kurutulmuş tanelerde tane 
rengi donuk kalır. Ürünün 
depolanmasında sorunlar 
meydana getirir.  Hasadı 
yapılan fındıklar harman 
yerlerinde ince serilmeli ve iyice 
kurutulmalıdır. Üst üste yığınlar 
halinde bırakılmamalıdır. Çok 
kalın serilen ya da yığınlar 
halinde bırakılan fındıklarda 
sıcaklığın yükselmesi ile 
fındıkta acılaşmaya; nispi nem 
oranının artması da kızışmaya, 
küflenmeye yol açabilir. 
Özellikle insan ve hayvan 
sağlığı için zararlı olan 
Aflatoksin adı verilen tanınmış 
kanserojen madde meydana 
gelir. Naylon ya da bez 
brandalar ürüne temas 
etmeyecek şekilde yağışlı 
havalarda üzeri örtülmelidir. 
Fındıklar kurutulduktan sonra 
naylon çuvallara 
konulmamalıdır. Gözenekli ya 
da jüt çuvallara konulmalıdır. 
Depo olarak kullanılacak yerin 
serin kuru ve havalanabilir 
nitelikte olması gerekir. Bu 
şartlarda fındıklar 1 yıl 
muhafaza edilebilir. Bunun için 
depo içi sıcaklığının 2-4,5 ºC' 
de ve nispi nemin % 55-60 
arasında olması gerekir.
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V
akfıkebir Fen Lisesi 
üniversiteye hazırlık ve 
kariyer planlama 

sürecinde yapılan çalışmalar 
neticesinde geçen yıl olduğu 

gibi bu yılda YKS'de büyük 
başarılar elde etmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Vakfıkebir 
Fen Lisesi kazananların okulu 
olmaya devam ediyor. 2022 yılı 
YKS sınav sonuçlarına göre 
Vakfıkebir Fen Lisesinde İlk 10 
binde 2 öğrenci, ilk 20 binde 4 
öğrenci, ilk 30 binde 3 öğrenci, 
ilk 40 binde 3 öğrenci, ilk 50 
binde 3 öğrenci olmak üzere ilk 
50 bine girme başarısı 15 
öğrenci gösterdi. Ayrıca 50 bin 
ile 100 bin aralığına girme 
başarısı gösteren 16 öğrenci ile 
toplamda ilk 100 binde 31 
öğrenci ile Vakfıkebir Fen Lisesi 
büyük bir başarıya imza attılar.  
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul 
Müdürü Cengiz Kasımay yaptığı 
açıklamada, “Her geçen yıl 
başarısı katlanarak artan 

okulumuzun bu başarısında 
emeği geçen idarecilerimize, 
üniversiteye hazırlama kurs 
ekibimize, tüm 
öğretmenlerimize, velilerimize 
ve bu başarıda en büyük pay 
sahibi olan öğrencilerimize 
gayretli çalışmaları ve özverili 
tutumlarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Üniversiteyi kazanan 
bütün öğrencilerimize üniversite 
hayatlarında başarılar diliyorum. 
Fen Lisesi olarak hedeflerimize 
emin adımlarla ilerliyoruz. 
Öğrencilerimizin gelecekle ilgili 
yaptıkları palanlarına katkı 
sunarak onların akademik 
anlamda başarı 
sağlayabilmeleri için gerekli 
çalışmaları yaparak, aldıkları 
başarılar karşısında bizlerde 
mutlu oluyoruz dedi.”

VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir Fen Lisesi üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan
çalışmalar neticesinde YKS'de büyük başarılar elde etmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR SÜPER KUPAYI ALDI
FESTİVAL COŞKUSU İKİYE KATLANDI 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Horon Festivali'  devam ediyor. Festival
alanında toplanan binlerce kişi, Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda Trabzonspor-Sivasspor
maçını izledi. Maçı 4-0 kazanan Trabzonspor'un 'Süper Kupa'yı müzesine götürmesi, festival coşkusunu ikiye katladı.   

VAKFIKEBİR'DE FINDIK
HASADI TARİHİ BELLİ OLDU
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, arazi çalışmaları
sonucunda ilçe genelinde 2022 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

TRABZONSPOR 55 YAŞINDA
Trabzonspor'un 55. kuruluş yıl dönümü bugün 15 Temmuz
Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda yapılan törenle kutlandı.

tkinliğe Trabzon Valisi 

Eİsmail Ustaoğlu, 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Trabzonspor 
Yöneticileri, sporseverler ve 
vatandaşlar katıldı. Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu 
konuşmasında; Trabzon 
halkının bir sevdası, aşkı, 
adeta tüm hayatını 
bütünleyenin Trabzonspor 
olduğunu vurgulayarak, “Bugün 
burada Trabzonspor'umuzun 
55. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyoruz. Bu 55. yılı çok daha 
mutlu kutluyoruz. Sağımda ve 

solumda iki kupa arasında bu 
konuşmayı yapmak benim için 
ayrı bir heyecan verici. Bize bu 
mutluluğu ve güzel günleri 
yaşatan Trabzonspor'umuzu 
başta olmak üzere kulüp 
başkanımız, yönetim ve teknik 
heyeti canı gönülden tebrik 
ediyorum. Trabzonspor demek 
bir Anadolu takımının, şehir 
takımının neler yapabileceğini 
bu millete göstermek demek. 
Türk milletinin, bir şehir 
takımının bu kadar ulusal ve 
uluslararası düzeyde gösterdiği 
başarı hikayesi Anadolu 
insanımıza ciddi özgüven 
verdi. Kurulduğu günden 12-13 

yıl sonra gösterdiği 
şampiyonluk hikayeleri ve 
başarıları Anadolu insanın, 
takımının neler yapabileceğini 
göstergesi oldu. Bu şehre 
kattığı marka değer ile 
dünyanın her yerinde bilinen 
bir Trabzon oldu. Bunun 
sektörel bazda büyük faydasını 
görüyoruz. Yaptığımız 
kutlamalarla, gösterdiğimiz 
huzur iklimi ile adeta parmakla 
gösterilen, gıpta edilen bir şehir 
haline geldik. Bundan sonra 
zannediyorum ki bu başarı 
alışkanlık haline geldi. O sene, 
bu sene, diyorduk. Artık her 
daim, her sene diyoruz.” dedi.
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DÜNYA FINDIK ÜRETİMİNİN 
YÜZDE 75-80'İNİ TÜRKİYE 
VERİYOR
Balta, “Biz fındığın milli bir ürün 
olduğunu söylüyoruz. Hiçbir 
katkısı olmadan Türkiye'de son 
5 yıldan beri her yıl 2 milyar 
doların üzerinde ihracat 
yapıyoruz. Özellikle 
makineleşme ile tarım 
yapılamayan yerlerde çok fazla 
alternatifi yok fındık olarak. 
Samsun, Sinop, Zonguldak, 
Düzce, Sakarya… Bunlar da 
katıldı fındık üretimine. Türkiye, 

dünya fındık üretiminin yüzde 
75-80'ini veriyor. Türk fındığının 
aroması da farklı. Çikolatanın 
vazgeçilmezi Türk fındığı” dedi.
ÇALIŞMA GRUBUNUN 
AMAÇLARINI SIRALADI
Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Fındık fiyatlarıyla ilgi her yıl 
sezon başlıyor, fındık fiyatı 
konuşuluyor. Yaklaşık 5 yıl önce 
Karadeniz milletvekilleriyle 
birlikte fındık çalışma grubu 
kurduk. Fındığın olduğu illerin 
milletvekilleriyle ilgili çalışma 
grubu oluşturduk. Bizim 
önceliğimiz şuydu; fındık fiyatı 
sezona başlamadan önce 
açıklanmalı. Sezon başladıktan 
sonra fındık fiyatı açıklanırsa kış 
sezonu gariban insanlar 
fındığını piyasa oluşmadan 
düşük fiyata satıyor. Bunları 
koruma amaçlı bizim ilk 
hedefimiz sezon açılmadan fiyat 
açıklansın.”
1 DOLARIN ALTINDAYDI 
ŞİMDİ 3 DOLARIN ÜZERİNDE
“Fiyat 3 doların üzerinde olsun. 
Destekleme devam etsin. 
Bunları söyledik. Biz 4 seneden 
beri bunu başardık. 4 yıldan beri 
sezon başlamadan önce 

fındığın fiyatı açıklanıyor. TMO 
da easında tansiyon ilacı 
vazifesi görüyor. Piyasayı 
dengeliyor. Devletin müdahale 
etmesi lazım serbest piyasaya 
çok bıraktığın zaman iş 
değişiyor. Buradaki esas amaç 
fındık üreticisiniz ezdirmemek, 
devletin kar elde etmesini 
sağlamak. Fiyat düşük olunca 
ihracat rakamları da düşüyor 
yüksek olduğunda rakamlar da 
yükseliyor. Fındığın geçmişine 
baktığımız zaman 1 doların 
altındaydı. En yüksek rakam 2 
doların üzerinde 1996 yılında 
verilmişti. Bugün baktığımız 
zaman fındık 3 doların üzerine 
çıktı. 55 randıman fındığı 
yaklaşık 60 liraları buluyor 
desteklemeyle birlikte”
100-150 LİRA OLMASINI 
İSTERİZ AMA…
“Bu sene açıklanan fiyat geçen 
seneye göre yüzde 100'ün 
üzerinde. Biz isteriz ki fındık 
fiyatı 100 lira 150 lira olsun. 
Türkiye şartlarına baktığımız 
zaman, piyasa şartlarına 
baktığımız zaman alacaksın 
satacaksın sonuçta. Dengeli 
olması lazım. Sayın 

cumhurbaşkanımız çiftçimizin 
yanında olduğunu gösterdi. Bu 
rakamları itibarsızlaştırmaya 
çalışan siyasi anlayış var. 
Köklerine baktığımız zaman 
kendileri ülkeyi yönettiği zaman 
fındık üreticisine 1 doların 
altında fiyat veriyorlardı. Biz 3 

doların üzerinde bir fiyat verdik. 
Eleştirmek çok kolaydır. 
Üzerinde yük taşıyan insanlar 
çok daha farklı düşünmesi 
lazım. Yönetmek ayrı bir şeydir.”
FINDIK ÜRETİCİSİNE 
UYARILARDA BULUNDU
“Fındık üreticimize 

söyleyeceklerimiz var. Fındık 
toplama zamanlarına uysunlar. 
Fındığı iyi kurutsunlar ve 
ihtiyaçları olduğu kadar pazara 
indirsinler. Bir anda indirirsen 
eğer arz talep meselesi 
nedeniyle fiyat düşecek. Bu üç 
maddeye dikkat etmemiz lazım.”

VEKİL BALTA'NIN FINDIK FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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“TRABZONSPOR OLİMPİYAT’TA SÜPER KUPA’NIN SAHİBİ OLDU” 

Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen
Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.

ordo-mavili takım, 

BSüper Kupa'yı son üç 
organizasyonun ikisinde 

kazanmayı başardı.TFF Süper 
Kupa organizasyonunun 
16'ncısına İstanbul'daki 
Atatürk Olimpiyat Stadı ev 
sahipliği yaptı. Süper Lig 
şampiyonu Trabzonspor, 
Ziraat Türkiye Kupası 
şampiyonu Demir Grup 
Sivasspor'u Cornelius (2), 
Jens Larsen ve penaltıdan 
Anastasios Bakasetas'ın 
golleriyle 4-0 mağlup etti. 
Larsen, bordo-mavili takımla 
çıktığı ilk resmi maçta gol 
sevinci yaşadı.Trabzonspor 
90+5. dakikada Emrehan 
Gedikli ile bir penaltı atışından 
da yararlanamadı.
Trabzonspor, karşılaşmanın 
ardından düzenlenen törenle 
kupasını havaya kaldırdı.
SÜPER KUPA'DA İLK 
GOLLER CORNELİUS'TAN

Trabzonspor ile Demir Grup 
Sivasspor'u karşı karşıya 
getiren Turkcell Süper Kupa 
maçında bordo-mavili takımın 
ilk iki golü Danimarkalı forveti 
Andreas Cornelius'tan 
geldi.Danimarkalı golcü, 37. 
dakikada Edin Visca'nın sol 
kanattan kullandığı kornerde, 
altı pas önünde yaptığı vuruşla 
takımını 1-0'lık üstünlüğe 
taşıdı. Cornelius, 51. dakikada 
yine Visca'nın sağ kanattan 
altı pas içine yaptığı ortada bu 
kez kaleci Ali Şaşal Vural'dan 
seken topu ağlara yolladı.
KUPAYI MEHMET 
BÜYÜEKŞİ VERDİ
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 
oynanan karşılaşmanın 
ardından gerçekleştirilen kupa 
seremonisinde Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Süper Kupa'yı 
Trabzonspor kaptanı Uğurcan 
Çakır'a verdi.

SÜPER
ŞAMPİYONA
SÜPER KUPA 4 - 0
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

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

I GAS ZA ET TS ESO İP   vN e A M

M Aİ TL BK AÜ AY SÜ IB

1978

B M
0 462 841 56 00

0 533 419 53 15

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA


