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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

VAKFIKEBÝR MODERN BÝR
HUKUK BÜROSUNA KAVUÞTU
Trabzon'un ve Büyükliman bölgesinin tanınmış avukatlarından Av. Gürbüz Kamburoğlu, yeni hukuk
bürosunu Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi 14 Şubat Caddesi Eski Cami Karşısında hizmete açtı.

SARAL, “GAZÝLERÝMÝZ MÝLLETÝMÝZÝN
ONUR VE GURUR KAYNAÐIDIR”
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde görevi sırasında terör örgütü mensuplarınca
yerleştirilen EYP tipi bombanın patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi devam
eden Komando Er Bünyamin Kocaman'ın ağabeyi Müdür Saral'ı ziyaret etti. 

HELAL OYLARLA ÝKTÝDARA GELÝP,
HELAL OYLARLA HALKIMIZA HÝZMET EDECEÐÝZ

> Sadık AYDIN 3'de

YÜKSEL YENÝ GÖREVÝNE BAÞLADI
Vakfıkebir İcra Müdürü Seyfi Kabadayı'nın Uşak iline tayininin çıkması ile boşalan
İcra Müdürlüğü görevine hemşehrimiz İsmail Yüksel atanarak görevine başladı. 

Vakfıkebir İYİ Parti 3. olağan Genel kurul kongresi Vakfıkebir ilçesinde bulunan Büyükliman
Aile Çay Bahçesi Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Başkan Alpaslan Beşli güven tazeledi.  

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

akfıkebir İYİ Parti'nin 

V3.olağan genel kurul 
kongresi Vakfıkebir ilçe 

parkında bulunan Büyükliman 
Aile Çay Bahçesi Düğün 
Salonunda gerçekleştirildi. Tek 
liste ile gidilen seçimlerde 
Başkanlığa mevcut Başkan 

Alpaslan Beşli, tüm delegelerin 
oylarını alarak yeniden 
Vakfıkebir İYİ Parti ilçe başkanı 
olarak seçildi. Kongreye İYİ 
Parti İstanbul Milletvekili Yavuz 
Ağıralioğlu, İYİ Parti Trabzon İl 
Başkanı Azmi Kuvvetli, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Beşikdüzü 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Kamuran Kahyaoğlu,Vakfıkebir 
CHP ilçe Başkanı Mehmet 
Keskin, Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkan Yrd. 
Oğuzhan Yılmaz, Saadet 
Partisi İlçe Başkanı Birol 

Yavuz, Demokrat Partisi İlçe 
Başkanı Muharrem Somoğlu, 
diğer ilçelerden gelen ilçe 
başkanları, STK temsilcileri, 
Muhtarlar ve birçok il ve ilçe 
yöneticileri, parti üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

Yavuz AĞIRALİOĞLU
İstanbul M�lletvek�l�

> Abdulkadir AYNACI 2'de

Alpaslan BEŞLİ
İlçe Başkanı

Yusuf HACIAHMETOĞLU
İlçe Başkan Yardımcısı
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YÜKSEL YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Vakfıkebir İcra Müdürü Seyfi Kabadayı'nın Uşak iline tayininin çıkması ile boşalan İcra Müdürlüğü görevine hemşehrimiz İsmail Yüksel atanarak görevine başladı. 

B
ir süre önce 2022 yılı 
yaz kararnamesi 
kapsamında 

Vakfıkebir İcra Müdürü Sey 
Kabadayı'nın Uşak iline 
tayininin çıkması ile boşalan 
İcra Müdürlüğü görevine 
Tonya ilçesi nüfusuna kayıtlı 

hemşehrimiz İsmail Yüksel 
atanarak görevine başladı. 
Erbaa, Espiye ve Ankara 
İcra Müdürlüğü görevlerini 
başarılı bir şekilde sürdüren 
İsmail Yüksel, Hukuk 
Fakültesinden mezun 
olmasının yanı sıra 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Yönetimi 
alanında Yüksek Lisans 
yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk 
babası olan hemşehrimiz 
İcra Müdürü İsmail Yüksel'e 
yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. 
“GÖREVİMİ EN İYİ 
ŞEKİLDE YERİNE 
GETİRMEK İÇİN 
ÇALIŞACAĞIM”
Kanunlar çerçevesinde 4 
ilçe halkına en iyi hizmeti 
vermek için çaba 

göstereceğini belirten 
Yüksel, “Vakfıkebir'i ve 
Büyükliman halkını 
tanıyorum. Zaten ilk memur 
olarak görev yerim Tonya 
ilçemiz olmuştur. Kendi 
bölge insanıma hizmet 
edecek olmam beni son 
derece mutlu ediyor. 
Halkımızla iyi ilişkiler 
içerisinde olmaya, görevimi 
en iyi şekilde yapmaya 
çalışacağım. Devletimiz yeni 
görev yerimizi doğup 
büyüdüğüm topraklar olarak 
uygun gördü. Hayırlı 
olmasını dilerim. Uzun 
süredir başka illerde görev 
yaptım. Geleli kısa bir süre 
olmasına rağmen gördüğün 
kadarıyla Vakfıkebir her 
zamanki gibi bölgenin 
ağabeyisi konumunda şirin, 
sakin ve insanları cana 

yakın bir ilçe olarak 
konumunu halen daha 
sürdürüyor. Umut ediyorum 
ki, bu güzel ilçede uzun süre 
kalır ve görevimi en iyi 
şekilde yerine getirebilirim” 
dedi.
“MÜDÜR İSMAİL YÜKSEL 
KİMDİR?”
İsmail Yüksel, 1982 yılında 
Trabzon İli Tonya İlçesinde 
doğdu. İlk, Orta ve Lise 
öğrenimini Tonya İmam 
Hatip Lisesinde 
tamamladıktan sonra, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Adalet 
Meslek Yüksekokulundan 
2003 yılında, Anadolu 
Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümünden 2006 yılında, 
Atılım Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden 2022 yılında 
mezun oldu.  Halen 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Yönetimi 
alanında Yüksek Lisans 
Yapmaktadır. Ayrıca 
Trabzon Barosunda 
Avukatlık stajına 
yapmaktadır. Mesleğe, 2004 
yılında Tonya Adliyesinde 
Zabıt Katipliği ile göreve 
başlamış, sırasıyla Adalet 
Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü Taşra Atama 
Şubesinde memur, Erbaa 
İcra Müdür Yardımcılığı, 
Espiye İcra Müdürü, Ankara 
İcra Müdürü görevlerinde 
bulunmuştur. 2022 yaz 
kararnamesi kapsamında 
talebi üzerine ve İcra İşleri 
Başkanlığının tensipleriyle 
Vakfıkebir İcra Müdürü 
olarak tayin oldu. Vakfıkebir 
İcra Dairesi olarak 4 ilçe 
halkına hizmet verecekler.

SARAL, “GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZİN
ONUR VE GURUR KAYNAĞIDIR”
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde görevi sırasında terör örgütü mensuplarınca
yerleştirilen EYP tipi bombanın patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi devam
eden Komando Er Bünyamin Kocaman'ın ağabeyi Müdür Saral'ı ziyaret etti. 

Ahmet KAMBUROĞLU

SAHÝPSÝZ MÝYÝZ?
Hu huuuu kimse var mı?
Birkaç haftadır, birkaç aydır yazıyoruz, 
ilçenin Kaymakamı ve Belediye Başkanı 
hiçbir girişimde bulunmuyor…
Hani Kaymakam bey, her hafta birilerini 
dinleyip, sorunları olanları çözüme 
kavuşturuyordu?
Vakfıkebir'in sorunu sokak köpekleri…
Kaymakam bey, Vakfıkebir'in en büyük 
sorunu sokak köpekleri…
Şuanda Vakfıkebir'in inanın bundan büyük 
sorunu yoktur…
Kimse rahat değil…
Yolda yürüyen kadınlar, çocuklar sokak 
köpeklerinin yanlarından bile geçemiyor…
Bu ilçe bu kadar sahipsiz mi?
Söylenilen bir kulağınızdan girip, öteki 
kulağınızdan çıkmasın…
*************************
Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin yazmış 
olduğu proje ile İçişleri Bakanlığımızın 
desteklediği 34 Gazeteci 
meslektaşlarımızla beraber bir gezi 
düzenledik…
Anadolu'yu gezme fırsatı yakaladık…
Güzel Anadolu'muz…
Geçen hafta Pazar günü başlayan 
seyahatimizin ilk durağı Sivas oldu sonrası 
ise Hatay, Adana, Mersin, Nevşehir 
Kapadokya ve Ankara oldu…
Güzel Anadolu'muzun her köşesinde bir 
güzellik var…
Yıllar önce yapılmış onca eser ve halen 
daha çıkartılmaya devam eden eserler…
O zamanlar bu tarihi eserler ellerle beraber 
yapılmış, hiçbir makine olmadan çalışmaya 
devam etmişler.
Bıkmadan/usanmadan o eserleri yapıp, 
onlarda yaşamışlar…
Bizim değerlerimiz bunlar, onlara sahip 
çıkma görevi ise yine bizim…
O eserleri en güzel şekilde 
koruyup/kollamak görevimizdir…
En son durağımız Ankara idi…
Ankara'ya ayak basar basmaz Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
misari olduk…
Bir Trabzon'lu olarak bizlerle bir kez daha 
gurur duydu…
Sohbet ettik, Trabzon'u ve Trabzonspor 
konuşuldu.
En son Havalimanına sıra geldi ve yeni 
havalimanı yapılacak dedi ama biraz 
zaman lazım diyerek altını çizdi…
Trabzon Havalimanının, Trabzon'a 
yetmediğini iyi biliyor ve bunun çözümünü 
de en yakın zamanda yapacaklarını dile 
getirdi…
Sonraki gün İçişleri Bakanlığına gidildi…
Bakan Süleyman Soylu, İzmir'de yaşanan 
depremden dolayı programa katılamadı 
ama Bakanlık Danışmanları Mazhar 
Yıldırımhan ve Ali Faik Hacıoğlu bizleri 
Bakan beyin adına en güzel şekilde 
ağırladılar…
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon 
Merkezi (GAMER) ziyaret ettik…
Çok çok muazzam bir merkez…
Gözlerimize inanamadık…
Kolluk kuvvetlerimizin tek bir merkezden 
kontrol ve koordine edildiği yeri gördük ve 
hayretlerle izleme şansı bulduk…
Dedikleri kadar varmış, gerçekten 
Türkiye'nin kalbi GAMER'miş…
Bu merkezinin olmuşumun da emeği 
geçenleri yürekten tebrik ediyorum…
Son durak Anıtkabir oldu…
Herkes tekrar tekrar görmek için yarışta…
Hiçbir zaman ne özlem bitecek nede 
saygı…
İnsanlar her yerden akın akın gelmeye 
devam ediyor…
Turistler, otobüsler Anıtkabirin çevresi 
araçlarla dolu…
Türkü, yabancısı herkes orada…
Hiçbir zaman ne özlem bitecek nede saygı.

P
ençe Kilit Harekatı 
Bölgesinde görevi 
sırasında terör örgütü 

mensuplarınca yerleştirilen 
EYP tipi bombanın 
patlaması sonucu yaralanan 
Çarşıbaşı ilçemizin Yavuz 
Mahallesinden sözleşmeli 
Komando Er Bünyamin 
Kocaman'ın tedavisi 
GATA'da devam ediyor. 
Yapılan tüm müdahalelere 
rağmen sol ayağı diz 
altından ampüte olan 
kahramanımıza acil şifalar 
diliyoruz.
“GAZİLERİMİZ 
MİLLETİMİZİN ONUR VE 
GURUR KAYNAĞI 
OLACAKLAR”
Gazimizin ailesiyle ilk 
günden itibaren iletişim 
halinde olan ve Büyükliman 
Bölgesinde şehit 
yakınlarının ve gazilerin her 
türlü ihtiyaç ve taleplerinde 
yanlarında olan Vakfıkebir 

Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral'ı gazinin 
ağabeyi Samet Kocaman 
ziyaret etti. Müdür Saral; 
şehit yakını ve gazilerimizin 
her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 
devletimizin tüm kurun ve 
kuruluşlarının seferber 
olduğunu söyledi. Gazimiz 
Bünyamin Kocaman'ın 

ağabeyi Samet Kocaman' la 
istişare yaptıklarını belirtti.
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral;  Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü ile 
milletimizin huzur ve 
güvenliği uğruna “Ölürsem 
Şehit, kalırsam Gazi” 
inancıyla ülkemizin istiklalini 
ve istikbalini savunan 
kahraman gazilerimiz bugün 
olduğu gibi bundan sonra da 
milletimizin onur ve gurur 
kaynağı olacaklar dedi. 
Kahraman gazimizin 
ağabeyi Samet Kocaman,  
ilk günden beri bizleri yalnız 
bırakmayan Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral'a ve Çarşıbaşı İlçe 
Kaymakamımız İsmail 
Koçdoğan'a teşekkür ederim 
dedi.

VAKFIKEBİR ZİRAAT ODASINDAN
ÇİFTÇİLERE TARIM KİRECİ 

akfıkebir Ziraat Odası 

VBaşkanı Muhammet 
Kılıç yaptığı 

açıklamada; “Her yıl hasat 
sonrası çiftçilerimizden gelen 
toprak numunelerinin 
analizlerini yaptırmaktayız. 
Çıkan sonuçlara göre ziraat 
mühendisimiz gübreleme 
programlarını yapmaktadır. 
Karadeniz bölgesi 
topraklarımız asit karakterli 
olduğundan kireç ihtiyacı 
duymaktadır. Laboratuar 
sonuçlarına göre ilçemizde 
ortalama 200-300 kg dönüme 
kireç ihtiyacı çıkmaktadır. 
Bunun için toprak tahlili 
üretim sezonunun en 
başında gelmelidir. Tahlil 
sonuçlarına göre kireç, 
hayvan gübresi ve kimyasal 
gübre ihtiyaçlarını görebilirler. 
Tahlil sonuçlarını gören 
çiftçilerimizin hatalı 
uygulamalarından daha 
erken vazgeçmiş olacaktır 
dedi”. 
“TARIM KİRECİ SİPARİŞİ 

ALMAYA BAŞLADIK”
Başkan Kılıç, “Vakfıkebir 
Ziraat Odası olarak bu üretim 
sezonu için tahlillerini 
yaptıran üreticilerin talepleri 
doğrultusunda ''Tarım Kireci' 
siparişi almaya başladık. 
Fabrikadan direk 
çiftçilerimizin kireç 
ihtiyaçlarını karşılayacağız. 
Çiftçilerimizin artan üretim 
maliyetlerine katkı olmak 
düşüncesinde olduk. 
Çiftçilerimize tedarik 
edeceğimiz TARIM KİRECİ 
çalışmamızda bir kısım 
nakliye ve hamaliye 
maliyetlerinde oda desteği 
sağlayarak çiftçimize ucuz 
tarımsal girdi sağlamış 
olacağız. Kılıç, Tarım kireci 
topraklarımızın verimini 
artıracak, su tutma 
kapasitesini artıracak, tava 
getirerek, topraktaki 
mikroorganizmalara yaşama 
imkanı sağlayacak ve atılan 
kimyasal gübrelerin alınımını 
sağlayacaktır dedi. 

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, Ziraat
odası olarak çiftçilerimizin ihtiyacı olan Tarım Kireçlerini
artık oda olarak maliyet fiyatına biz veriyoruz dedi.

ATATÜRK ORTAOKULU DİYARBAKIR'DA TRABZON'U TEMSİL ETTİ 
"16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni" Diyarbakır da yapıldı. Trabzon'u Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

31 bin projenin başladığı 
Tubitak 2204 B ortaokullar 
arası proje yarışması 
sürecinde son aşama olan 
ve 180 projenin yarıştığı 
Türkiye nalinde okulumuz 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Trabzon'u temsil etmenin 

gururunu yaşadı. 
Öğrencilerimiz Sena Semin 
Yıldız, Alara Şafak ve 
danışman öğretmenleri 
Adem Albayrak ile beraber 
bir haftalık nal sürecinde 
Diyarbakır da yarıştılar.  
Ortaokul öğrenimine devam 

etmekte olan öğrencileri 
temel, sosyal ve uygulamalı 
bilim alanlarında çalışmalar 
yapmaya teşvik etmek, 
çalışmalarını yönlendirmek 
ve bilimsel gelişmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı'nca 
Biyoloji, Coğrafya, Değerler 
Eğitimi, Fizik, Kimya, 
Matematik, Tarih, Teknolojik 
Tasarım, Türkçe ve Yazılım 
alanlarında Ortaokul 
Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması 
düzenlenmektedir.  Bu yıl 
yarışmaya 4 bin 583 farklı 
okuldan 17 bin 416'sı kız 
toplam 31 bin 1 öğrencinin 

hazırladığı 23 bin 968 
projenin başvurusu yapıldı 
ve nalde 180 proje yarıştı. 
“TÜRKİYE FİNALLERİNDE 
YARIŞMAK BİZLER ADINA 
GURUR VE ONUR VERİCİ”
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
ve proje danışman öğretmeni 
olan Adem Albayrak yaptığı 
değerlendirmede; “Ülke 
derecesi alamadıklarını 
üzülerek belirten Albayrak, 
çocukların bu deneyimleri 
yaşamaları onların hayata 
atılıp sorumluluk almaları 
açısından son derece önemli 
bir etken. Albayrak, Türkiye 
nallerinde yarışmak ilçemiz 
adına ilk deneyim olmasının 

gurur verici olduğunu 
belirterek bundan sonraki 
yıllarda ilçemize ülke 
derecesi getirebilmek için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını söyledi. 
Albayrak, kendilerine bu 
süreç boyunca teknik 
anlamda her türlü desteği 
veren Veito Ar-Ge sorumlusu 
Melih Lutoğlu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Ahmet 
Altın, Okul Müdürümüz Çetin 
Zaim, Veito yönetim kurulu 
Osman Albayrak ve Cemil 
Albayrak başta olmak üzere 
bizlere destek olan dua 
eden, tüm ilçemize sonsuz 
teşekkürlerimi iletiyorum 
dedi.”



Büyükliman
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HELAL OYLARLA İKTİDARA GELİP, HELAL
OYLARLA HALKIMIZA HİZMET EDECEĞİZ
Vakfıkebir İYİ Parti 3. olağan Genel kurul kongresi Vakfıkebir ilçesinde bulunan Büyükliman Aile Çay Bahçesi Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Başkan Alpaslan Beşli güven tazeledi.  

V
akfıkebir İYİ Parti'nin 
3.olağan genel kurul 
kongresi Vakfıkebir ilçe 

parkında bulunan Büyükliman 
Aile Çay Bahçesi Düğün 
Salonunda gerçekleştirildi. Tek 
liste ile gidilen seçimlerde 
Başkanlığa mevcut Başkan 
Alpaslan Beşli, tüm delegelerin 
oylarını alarak yeniden 
Vakfıkebir İYİ Parti ilçe başkanı 
olarak seçildi. Kongreye İYİ 
Parti İstanbul Milletvekili Yavuz 
Ağıralioğlu, İYİ Parti Trabzon İl 
Başkanı Azmi Kuvvetli, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Beşikdüzü 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Kamuran Kahyaoğlu, Vakfıkebir 
CHP ilçe Başkanı Mehmet 
Keskin, Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Birol Yavuz, Demokrat 
Partisi İlçe Başkanı Muharrem 
Somoğlu, diğer ilçelerden gelen 
ilçe başkanları, STK 
temsilcileri, Muhtarlar ve birçok 
il ve ilçe yöneticileri, parti 
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
''TRABZON ZOR BİR KENT, 
VEFALI BİR ŞEHİRDİR”
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından Vakfıkebir 
ilçe kongresini yürütmek üzere 
divan başkanlığına Trabzon İYİ 
Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli 
seçilerek kongreyi yönetti. 
Trabzon İl Başkanı Kuvvetli 
yaptığı konuşmasında şu 
ifadeleri kullandı: ''Trabzon zor 
bir kenttir. Biz Trabzon'da İYİ 
Parti'yi kurarken bir çok 
zorluklar çektik. Aynı zamanda 

Trabzon vefalı bir şehirdir. 
Siyaseti en son Trabzon terk 
eder. Önümüzdeki seçimlerde 
Trabzon'da İYİ Parti birinci parti 
olacaktır. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.''ifadelerinde 
bulundu.  İYİ Parti İstanbul 
Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 
kongreye katılan üye ve 
delegelere hitaben bir konuşma 
yaptı.
“HELAL OYLARLA İKTİDARA 
GELİP, HELAL OYLARLA 
HALKIMIZA HİZMET 
EDECEĞİZ”
Ağıralioğlu konuşmasında, ''Zor 
günlerden geçtik. Aynı 
zamanda Türkiye de olduğu 
gibi Trabzon da iktidara 
yürüyen bir parti olduk. 
Kamuoyu yoklamalarında 
kimilerine göre 19,5, kimilerine 
göre ise %20 üzerinde oy 
alacağımız söyleniyor. Fakat 
kim ne derse desin bizler İYİ 
Parti ve millet ittifakı olarak 
iktidara yürüyoruz.''dedi. 
Ağıralioğlu, Al bayrağı şere ve 
izzeti ile dalgalansın diye, Al 
bayrağın altında insanlar 
huzurla yaşayabilsin diye umut 
bu toprakları terk etmesin 
çocuklarımız yurdunda kurduğu 
hayallere kavuşabilsin diyedir 
bizim mücadelemiz. Biz Türk 
Milletiyiz. Çok uzun sürdü 
fetihlerimiz. Bunca zamandır 
kürsülere çıkıyoruz 
şöhretimize, şanımıza ve 
tarihimize yakışmayan sözler 
ediyoruz. Biz 2023 yılında 
Müslüman Türk Milletine 

utanmadan adalet vaat 
ediyoruz. Biz Türk Milletiyiz 
zaten adiliz, bizim devletimiz 
zaten adaletli olmak 
zorundadır. Tasarruf vaat 
ediyoruz utanmadan, torpilin 
olmadığı bir ülke vaat ediyoruz, 
eğitim kalitesi vaat ediyoruz, 
gelir gider adaletsizliği vaat 
ediyoruz kaç yıldır utanmadan. 
Çözemediğimiz problemleri 
Milletin umudu haline getirip, 
onlardan oy alıyoruz. Sizi 
kurtaracağız diyerek, yıllarını 
sıkıntı içerisinde geçirmiş 
Milletin huzuruna başka bir 
partinin onların umutlarından 
faydalanıp maalesef onların 
iktidara gelmesine sebep 
oluyoruz. Bu sefer sizi 
kurtaracağız deyip mağduriyeti 
oynayıp halkımızı 
kandırmayacağız. Bizim 
partimiz değil Türk Milleti iktidar 
oldu diyen bir parti olacağız. 
Herkesin gözü kulağı açık 
olsun. Bizi çalışırken 
görürsünüz, hata da yapabiliriz 
ama devlet millet düşmanlarına 
tebessüm ederken 
görmeyeceksiniz İYİ Partiyi. 
Rekabet edeceğiz ama 
başkalarına iftira atıyorken 
görmeyeceksiniz bizi. 
Mücadele edeceğiz iktidar 
olmak için, fakat çocuk, devlet, 
millet düşmanlarıyla beraber 
olmayacağız. PKK dan medet 
ummayacağız umulmasına 
müsaade etmeyeceğiz. İktidar 
olmak için her yolu mübah 
görmeyeceğiz. Helal oylarla 

iktidara gelip, helal oylarla 
halkımıza hizmet edeceğiz. 
PKK, şer odakları ve 
arkalarındaki iş birlikçilerine 
itibar edip, medet umup iktidar 
olmaktansa bin defa seçim 
kaybetmeyi göze alacağız dedi.
“İYİ PARTİ TÜRK MİLLETİNİN 
UMUDU OLMUŞTUR”
“Bütün engellemelere, bütün 
kirli oyunlara, bütün iftiralara 
rağmen, bundan beş yıl evvel 
inadına adalet, inadına 
demokrasi, inadına Atatürk ve 
inadına Meral Akşener diyerek 
yola çıkan cesur yürekler, 
Allah'ımıza hamd olsun ki Türk 
milletinin umudu olmuştur. 
Türkiye'nin ve elbette 
Vakfıkebir ilçemizin iyi ve cesur 
insanlarını, bu haklı 
mücadelede birlikteliğe davet 
ediyorum. Samimiyetle 
belirtmek isterim ki! Gönlünde, 
vatan ve millet sevgisi olan her 
vatandaşımıza partimizde yer 
vardır. Çünkü İYİ parti, 
ayrıştırıcı değil kucaklayıcıdır. 
Kimseyi ötekileştirmemek, 
partimizi diğer partilerden farklı 
kılan en önemli özelliktir. 
Partimiz ilk seçimlerde meclise 
girerek mahalli seçimlerde 
millet ittifakı ile büyük 
şehirlerde yıkılmaz denilen 
kaleleri yerle bir ederek çok 
şükür rüştümüzü ispat etmiş, 
önümüzdeki ilk seçimde 
hedeni iktidar olarak 
koymuştur. Partimiz, 

kalkınmacı, demokrat ve 
milliyetçiliği ilke olarak kabul 
etmiş, siyasi yelpazede sağ sol 
kavramlarını aşarak merkeze 
oturmuştur. Kurucu lidere ve 
kurucu iradeye saygılı, her türlü 
terör örgütünü reddeden ve 
Türkiye'nin üniter yapısını 
savunan tüm vatandaşlarımızı 
kucaklıyoruz.  Çok değerli 
Vakfıkebir'li hemşehrilerim, 
bizler bu ilçenin evlatları olarak 
genel başkanımız Sayın Meral 
Akşener'e bağlı iyiler 
hareketine katıldık. Bundan da 
gurur duyuyoruz. Hiç bir siyasi 
beklenti ve rant peşinde değil, 
ülkemizin ve çocuklarımızın 
aydınlık geleceğine karınca 
misali katkı verebilmek için bu 
kervana katıldık. Bu 
yolculuğumuzda bizimle 
beraber olan tüm üyelerimize 
sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sizleri temsil 

etmek onurunu bana verdiğiniz 
için hepinizden Allah razı olsun. 
Cenabı Allah beni sizlere 
mahcup etmesin. Kongremizin 
partimize, ilçemize ve ülkemize 
hayırlar getirmesini niyaz eder, 
hepinizi saygılarımla 
selamlarım dedi.”
İYİ Parti Vakfıkebir ilçe yönetim 
kurulunda şu isimler yer aldı; 
Vakfıkebir İYİ Parti İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli, Ali Eyüboğlu, 
Yusuf Hacıahmetoğlu, Tuncay 
Tahmazoğlu, Ömer Faruk 
Kuleyin, Hasan Akagündüz, 
Göksal Bak, Aytaç Alp, Adem 
Yıldız, Oğuzhan Bahadır, Ali 
Yavuz Sivri, Burak 
Yavuzyılmaz, Ali Ouoğlu, 
Emirhan Alp, Erdinç Kayhan, 
İlhan Gül, Fatih Birinci, 
Abdulkerim Baş, Tayfun Başar, 
Mustafa Bekci, Cansu 
Çobanoğlu, Ayşe Bilgin, 
Gamze Kamali olarak yer aldı.

VAKFIKEBİR MODERN BİR HUKUK BÜROSUNA KAVUŞTU
Trabzon'un ve Büyükliman bölgesinin tanınmış avukatlarından Av. Gürbüz Kamburoğlu, yeni hukuk
bürosunu Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi 14 Şubat Caddesi Eski Cami Karşısında hizmete açtı.
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Yusuf HACIAHMETOĞLU
İlçe Başkan Yardımcısı

Alpaslan BEŞLİ
İlçe Başkanı

Yavuz AĞIRALİOĞLU
İstanbul M�lletvek�l�

Trabzon'un ve Büyükliman 
bölgesinin tanınmış 
avukatlarından Av. 

Gürbüz Kamburoğlu, yeni 
hukuk bürosunu Vakfıkebir 
İlçesi Çarşı Mahallesi 14 Şubat 
Caddesi Eski Cami Karşısında 
hizmete açtı. Vakfıkebir İlçesinin 
tarihi taş binasında bölgenin en 
güzel ve modern hukuk 
bürosunu müvekkillerinin 
hizmetine sunun Av. Gürbüz 
Kamburoğlu, kazandığı büyük 
davalarla adı Trabzon 
gündeminden hiç düşmeyen 
tecrübeli avukat olarak ön plana 
çıkan önemli bir isim. 3 yılı 
İstanbul Barosunda olmak 
üzere 12 yılını Trabzon 
Barosuna kayıtlı Avukat olarak 
geçiren Kamburoğlu, 15 yıllık 
avukatlık tecrübesini kazandığı 
büyük davalara yansıtan 
bölgenin en güçlü avukatı 
olarak ön plana çıkıyor. Yeni 
hizmete sunduğu modern hukuk 
bürosunun hayırlı olmasını 

diliyoruz. 
“AVUKATIN OLMADIĞI 
YERDE ADALET OLMAZ”
Avukat Gürbüz Kamburoğlu 
yaptığı açıklamada; “Yasalara 
ve mesleki etik değerlere saygılı 
davranarak, güven ortamı 
içerisinde temsil ettiğimiz kişi ve 
kurumların haklarını korumaya 
çalışıyorum. İşlerimi şeffaık ve 
güven ortamında yürütmeyi 
kendime prensip edindim. 
Güvenirlilikten asla taviz 
vermem. Her davanın 
kazanılması gibi bir olasılığın 
olmadığı ancak herkesin hukuki 
temsile ihtiyaç duyduğu bilinci 
ile hareket ediyorum. Avukatlık 
mesleği bilindiği üzere yargının 
3 erkinden biri olan savunma 
ayağını oluşturuyor. Savunma 
kutsaldır. Bundan en ufak bir 
şüphemiz yok. Mesleğimizin 
kutsallığı da bu savunma 
hakkının kutsallığından 
kaynaklanıyor. Mesleğimizin her 
gün her an hepimize lazım 
olacağını 
belirtmeden 
geçemeyeceği
m. Savunmanın 
en kutsal hak 
olması 
sebebiyle 
savunma 
mesleğine 
mensup olan 
kişiler hukukun 
üstünlüğü 
yargının 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı, 
insan hakları, adalet, 
günümüzde kadın hakları, çevre 
duyarlılık konularında da söz 
sahibidirler. Hukukçuların 
konuşması lazım. Toplumda 
hukukçular konuşmazsa kimse 
konuşamaz. Avukatın olmadığı 
yerde adalet olmaz. Hukukun 
gidesi adalet-*, ilahi 
hakkaniyettir.” 
“UNUTMAMAK GEREKİR Kİ 
HUKUK BİR GÜN HERKESE 
LAZIM OLUR”
Adaletin savunulması 
noktasında üzerine düşeni en 
iyi şekilde yapmaya gayret 
ettiğini ifade eden Kamburoğlu, 
“Adaleti sağlamak için çalışmak 
kutsal savunmanın temsilcisi 
olan biz avukatların en önemli 
vazifesidir. Unutmamak gerekir 
ki hukuk bir gün herkese lazım 
olur. Avukatlar, iddia ve 
savunmanın hukuki yönü ile 
ilgilidir. Taraar arasında 
anlaşmazlığın doğurduğu 

düşmanlıkların dışındadır ve biz 
Avukatlık mesleğine başlarken 
ettiğimiz yemine her zaman 
bağlı kalacağız. Bu uğurda 
üzerimize düşeni en iyi şekilde 
ifa edeceğiz” dedi.
“BÜROMUZ BÖLGEMİZE 
HAYIRLI OLSUN”
Av. Kamburoğlu, “Yeni açmış 
olduğumuz hukuk büromuzu 
müvekkillerimize temiz, güzel 
ve rahat bir ortamda güvenilir 
bir hizmet sunmak amacı ile bu 
tarihi binayı yeniden restore 
edip, hiçbir şekilde eski 
taşlarına dokunmadan modern 
bir yapıya kavuşturmak için 
çaba harcadık. Güzel olup 
olmadığına değerli halkımız 
karar verecektir. Hukuk 
hizmetini en güzel ve olumlu bir 
şekilde müvekkillerimize 
sunabilmenin huzur ve 
mutluluğu için uğraşıyoruz. Yeni 
hukuk büromuz ilçemize ve 
bölgemize hayırlı olur inşallah 
dedi.”

TAŞLIYATAK GÖLETİ
BÜYÜLÜYOR
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Fotoğraf Kursu kursiyerleri Karadağ
Yaylasında bulunan Taşlıyatak Göletinde çekim yaparak gölün
yansımasını fotoğrafladılar. Doğa harikası olan gölet insanları büyülüyor.

urs eğitmeni Fatih 

KMuhammet Topal, 
başkanlığında 22 kişilik 

kursiyerlerin katılımıyla 
Akçaabat Hıdırnebi 
Yaylası'ndan başlayan gezi, 
Vakfıkebir Karadağ yaylasına 
Bağlı Taşlıyatak Gölü'nde 
gölün yansımasını ve değişik 
güzergâhlarda derslerde 
öğrendikleri teorik bilgileri 
pratik olarak uyguladılar. Kurs 
öğretmeni Fatih Muhammet 
Topal, gezi ile ilgili yaptığı 
açıklamada; kursumun birkaç 
dönemden beri devam ediyor. 
Amacımız fotoğraf sanatını 
tam manasıyla öğretmek ve 
öğrendiklerimizi pratikte 
uygulamak. Bu gün ise 
Taşlıyatak Yaylasında bulunan 
Taşlıyatak Gölü'nü 

fotoğraamak için 
öğrencilerimizle beraber 
uygulamaya çıktık. Sanırım 
kursiyerlerimizde ben de çok 
memnun kaldık. Gezilerimiz 
rutin olarak değişik yer ve 
bölgelere olacak. Ayrıca 
kursiyerlerimizden Dr. Erol 
Kurt'un Aile Hekimleri 
Dernekleri Federasyonu'nun 
(AHEF) Türkiye genelinde 
düzenlediği “Aile Hekiminin 
Objektinden Geleneksel 
Fotoğraf Yarışması”nda 
birincilik ödülü kazanması 
bizleri gururlandırdı. 
Kursiyerlerimizin katılacağı 
yarışmalarda bir değil birkaç 
ödül alabilecek kapasite de 
kursiyerlerimiz var. 
Yönlendirerek derece elde 
edeceğimize eminim dedi.



E
tkinliğe Tonya 
Kaymakamı Muhammet 
İkis, Tonya Belediye 

Başkanı Osman Beşel, 
Jandarma Komutanı Musab 
Mutlu, Emniyet Amiri Osman 
Ersen Yılmaz, Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ziya 
Durmuş, kurum amirleri, 
Yüksekokulun akademik-idari 
personelleri ve öğrenciler 
katıldı. 
“YARDIMSEVER OLMAK 
KANIMIZDA VAR”
Üniversite kampüsünde 
gerçekleşen etkinliğin 
başlangıcında Kızılay yetkilileri 
tarafından, bağış yapmak 
isteyen kişilere kan bağışı 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 
İlgili formu dolduran ve kan 

vermeye müsait olan kişilerden 
kan bağışı gerçekleşti.
Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün, “Trabzon 
Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu olarak, düzenli 
kan bağışı yapmak ve zor 
zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olabilmek adına kan 
bağışında bulunduk. Kan 

bağışı, bir sosyal sorumluluktur, 
bizler şuanda bağış yaparak 
tanımadığımız ihtiyaç sahibi 
hastaların hayatlarını kurtarmış 
oluyoruz ve büyük mutluluk 
duyuyoruz. Kan bağışında 
bulunan herkese teşekkür 
ediyorum. Yardımsever olmak 
kanımızda var” dedi.
Etkinlik sonunda toplam 88 
ünite kan bağışlandığı belirtildi.

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

 ALLAH HEM GÖRÜNMEK HEMDE PERDELENMEK İSTER
llah'ın İzzet ve azameti Aperdelenmek istiyor, görünmek 
istemiyor; tevhit ve celâli dahi 

ortaklığı reddediyor, tesiri sebeplere 
vermek istemiyor. Burada Allah'ın izzet ve 
azameti perdelenmeyi, gizli kalmayı istiyor, 
buna karşılık celâl ve tevhit ise 
perdelenmemeyi istemiyor aksine 
görünmek istiyor. Hem görünmek hem de 
görünmemek zahiren birbirine zıt gibi 
görünüyor. Devletin istihbaratla ilgili gizli 
bilgileri olur, bunların gizli kalması lâzımdır, 
buna mukabil, devlet dışa karşı güçlü ve 
kuvvetli gösterilmesi gerekir. Demek ki 
devletin bir birimi bilgilerin gizli kalmasını 
isterken diğer bir birimi de kendini büyük 
ve güçlü göstermeyi istiyor. Aynı şekilde 
Allah'ın bazı isimleri kendisinin 
gizlenmesini, bazıların da görünmesini 
istiyor. Dolaylı olarak, görünmek isteyen de 
O, gizli kalmak isteyen de O. Allah'ın izzeti 
denince, kudretinin asıl olduğu, ilminin ve 
iradesinin ikinci planda olduğu hâle izzet 
denir. Allah'ın isim ve sıfatlarını, Allah'ın 
zatı gibi düşünülmez. Lailahe illallah veya 
lailahe illa hu diyoruz. Burada Allah yerine 
yalnız Hu ve hüve kullanıyoruz. Hu, hüve 
veya Allah yerine diğer isim ve 
sıfatlarından koyarsak, mesela Rezzak 
koysak bir nevi şirk gibi olur. Allah, 
Rahman ve Rahim isimleri sonsuzdur, 
diğer isimleri de sonsuz olmasına rağmen, 
imtihan sırrı ve hikmetleri gereği, diğer 
isimlerinde ve sıfatlarında sınırlılık 
çağrışımı vardır. 

   İşaratül İcaz tefsirinde belirtildiği gibi, 
Allah'ın isimleri iki guruba ayrılır. Birisi 
celâlî isimleri diğeri ise cemâlî isimleridir. 
İsra 110'da Allah ve Rahman iki özel 
ismidir ki bunlar doğrudan insana verilmez. 
Celâlî isimlerinin başı Allah, cemâlî 
isimlerinin de başı Rahman'dır. Yaratılan 
şeyler genelde iki guruba ayrılırlar, maddî 
ve manevî veya somut, elle tutulan gözle 
görülen şeyler, birde soyut şeyler ki 
düşünce ve hayal gibi bunlar gözle 
görülmezler. Allah sonsuz soyuttur, maddî 
bir varlık değildir çünkü maddeyi O 

yaratmıştır, yaratan yarattıklar cinsinden 
olamaz. İnsan gözü ise maddî varlıkları 
görmek için yaratılmıştır. Onun için Allah, 
maddî varlık olmadığından gözle 
görülemez, aksi halde hâşâ Allah'ın 
maddesi olsa o zaman mekânı da olması 
lâzım, bu durum tevhit inancına zıttır, 
bundan dolayı perdelenmek istemesi 
maddî gözler için değildir, zaden maddi 
gözle O görülemez. Peygamberimiz (asm) 
Mi'rac'da Allah'ı gördü O'nunla konuştu 
şeklinde akla bir soru gelebilir. Allah'ın iki 
türlü tecellisi vardır, biri Vahdaniyet diğeri 
Ehadiyet tecellisi. Vahdaniyet tecellisine 
güneşi misal olarak verebiliriz, güneşin 
ışık, ısı ve renk gibi özellikleri cam veya su 
damlasındaki yansımasında da vardır. 
Güneşteki yansıma Vahdaniyetse cam 
veya su damlasındaki yansıması Ehadiyet 
tecellisidir. Peygamberimiz (asm) Allah'ı 
sonsuz Vahdaniyet tecellisi ile değil de 
ehadiyet tecellisi ile gördü. Çünkü 
peygamberimiz bir insandır, ne kadar 
büyükte olsa Vahdaniyetteki sonsuzluğu 
kavrayamaz. Yaratılan her şey, maddî 
olsun manevî olsun Rahman'ın tecellisidir. 
Yaratılan her şey ya doğrudan veya 
sonuçları itibari ile rahmettir. Bu noktadan 
bakıldığından şeytan imtihan için, 
insanların yükselmesi veya alçalmasına 
neden olduğu için yaratılması rahmettir, 
yoksa Allah mutlak manada şerleri 
yaratmamıştır. Ya kıyaslama yapılması 
veya iyilik ve güzelliklerinin derecesini 
daha iyi göstermek için yaratmıştır. 

   Allah'ın sonsuzluğu, Rahman ve Rahim 
olarak, gözlere görünür. Onun için 
Rahman Rezzak manasındadır denir, 
çünkü O'nun sonsuzluğunu âciz kullara 
göstermek için bu kulların en fazla ihtiyaç 
duyduğu rızık ile kendini gösteriyor. Akıl 
aynasında fikirler, kalp aynasından zikirler, 
nefis aynasından şükürler yansır. Onun 
için, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir 
denir. O Allah, gözlere sonsuz tecellisi olan 
Rahman ve Rahim olarak görülür, basiretle 
Allah olarak hissedilir. Gözler O'nu 
görmez, fakat O gözleri görür Enam 103. 

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kongreye katılan 1225 delegenin
tamamının oyunu alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir kez daha genel başkanlığa getirildi.

ongrede konuşma yapan 

KErbakan, siyaseti makam 
için değil, Allah rızası için 

yaptıklarını söyledi. “Yeniden 
büyük Türkiye öncülüğünde, 
yeryüzünde adil bir nizamı 
hakim kılmak için siyaset 
yaptıklarını” ifade eden 
Erbakan, “Erbakan Hoca'mızın 
vefatı sonrasında yaşanan 
gelişmeler neticesinde ortaya 
çıkan Milli Görüş'ün siyasi 
alandaki temsil sorunu, bundan 
4 sene önce, 23 Kasım 2018'de 
Yeniden Refah Partimizin 
kurulmasıyla sona ermiştir” diye 
konuştu.
“81 İL VE 900'DEN FAZLA 
İLÇEDE TEŞKİLAT”
Seçimlere 1 yıldan az süre 
kalmasına rağmen 81 il ve 
900'den fazla ilçede teşkilat 
kurup kongre süreçlerini icra 
ettiklerini ve 100 bin sandık baş 
müşahidi belirlediklerini anlatan 
Erbakan, tüm illerde kadın, 
gençlik, köy ve mahalle 
teşkilatları kurduklarını 
vurguladı. “Biz parti olarak bu 
noktaya medya rüzgarıyla, 
holding patronlarının desteğiyle, 
iktidar gücüyle, Hazine yardımı 
alarak veya dış güçlerin 
desteğiyle gelmedik; Cenabı 
Allah'ın yardımıyla, davamızın 
bereketiyle, fedakar dava 
erlerimizin gayreti ve 
terlemesiyle geldik” diyen 
Erbakan, 81 ildeki 681 refah 
projesi, ekonomik bağımsızlığı 
sağlayacak “milli kaynak 

paketleri”, katma değeri yüksek 
milli teknoloji hamleleri, “ilk 100 
gün icraat planlaması” ile yol 
haritası belli, deneyimli, ehliyetli 
ve liyakatli kadrolarıyla 
yaşanabilir ve yeniden büyük 
Türkiye'yi inşa etmeye hazır 
olduklarını anlattı.
“HEDEFİMİZ TEK BAŞINA 
İKTİDAR OLMAK”
Kendilerine her fırsatta hangi 
ittifakta yer aldıklarının 
sorulduğunu aktaran Erbakan, 
şöyle konuştu: “Ne ittifakı yahu. 
Milli Görüş yanardağ olmuş 
patlıyor. Milletimiz 'Yeniden 
Refah' diyor, akın akın Yeniden 
Refah'a koşuyor. Yeniden Refah 
Partisi olarak ittifakımız 
milletimizledir. Partimizin 
Amerikalarda, İngilterelerde 
icazet arayışı olmamıştır. 
Partimiz, milletimizden hariç gizli 
görüşmeler yapmamış, pazarlık 
masalarına oturmamıştır. 
Gücünü yalnız Allah'tan ve aziz 
milletimizden almaktadır. İktidarı 
Washington'dan, Londra'dan 
değil, aziz milletimizden 
istemektedir. Hedefimiz tek 
başına iktidar olmak, Milli Görüş 
prensipleri ve projeleri ile 
milletimizin derdine derman 
olmaktır.” Refah Partisi 
Vakfıkebir ilçe başkanı Sadettin 
çiçek yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin 81 ilinden on 
binlerce kişinin katıldığı 
kongreye Vakfıkebir ilçemiz 
olarak2 otobüs ve 85 kişiyle 
destek verdik. Büyük bir gurur 

ve heyecan ile 2. Olağan Büyük 
Kongremizi geride bıraktık. 
Ülkemizin dört bir yanından 70 
bini aşkın insan adeta salona 
akın etti. Biz de ilçe 
teşkilatımızın katkılarıyla 
partilimiz ve gönüllümüzle 
Ankara'daydık. İktidar 
yürüyüşümüze bir kez daha 
şahitlik ettik. Bu uğurda 
üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız. Genel Başkanımız Fatih 
Erbakan'ın emrinde 
yönetimimizin yanındayız” dedi. 
2. Olağan Kongre ile Genel 
Başkanları Fatih Erbakan'ın 
seçim startını da verdiğini 
hatırlatan Çiçek, “Hayallerimiz, 
icraatlarımız, Milli Görüş'ün 
bugüne kadar ortaya koydukları 
ve gelecek perspektifimizle 
milletimizin teveccühüyle 
ülkemizin geleceğine imza 
atmak için geliyoruz. Bizler 
ittifakı vatandaşlarımızla 
yapacağız” ifadelerini kullandı. 
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir 
ilçe başkanı çiçek sözlerini şöyle 
tamamladı; “Muhteşem 
kongremize biz de Vakfıkebir 
teşkilatı olarak muhteşem bir 
şekilde hazırlandık. Ben, 
Vakfıkebir farkını en güzel 
şekilde ortaya koyan başta 
Yönetim Kurulumuz olmak 
üzere, teşkilatımıza ve katılım 
gösteren tüm partililerimize, 
halkımıza teşekkür ediyorum. 
Bu şuur ve samimiyetle inşallah 
bundan sonra çok daha güzel 
işleri hep birlikte başaracağız.”

HABER

İTTİFAKIMIZ MİLLETİMİZLEDİR

TONYA MYO'DAN KIZILAY
KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ
Düzenli kan bağışı yapmak ve zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olabilmek adına Trabzon
Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu tarafından Kızılay Kan Bağışı Etkinliği gerçekleştirdi. 

11.11.2022

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI 
21 Kasım Dünya Balıkçılık günü dolayısı ile Vakfıkebir Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü ve S.S. Büyükliman Su ürünleri Kooperatifi tarafından ortaklaşa etkinlik düzenlenecek. 

21 Kasım Dünya Balıkçılık 
günü dolayısı ile Vakfıkebir 
Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve S.S. 
Büyükliman Su ürünleri 
Kooperatifi tarafından 
ortaklaşa düzenlenecek 
etkinlik kapsamında “Oltamı 
Atıyorum Balıklarımı 
Tutuyorum” ödüllü resim 
yarışması gerçekleştirilecek.  
21 Kasım Dünya Balıkçılık 
Günü münasebeti ile 
çocuklarda sağlıklı beslenme, 
denizlerimizdeki canlıları 
tanıma ve balık tüketimi 
konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
ilçemizdeki ilköğretim 
öğrencileri arasında “Oltamı 
Atıyorum Balıklarımı 
Tutuyorum” ödüllü resim 
yarışması düzenlenecektir. 
Dünya Su Ürünleri 
Yetiştiricileri ve Balıkçılar 
Forumu'nun 1997'de Yeni 
Delhi'de aldığı bir kararla her 
yıl 21 Kasım'da kutlanan 

Dünya Balıkçılık Günü'nü, 
Vakfıkebir Kaymakamlığı, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 
S.S.Büyükliman Su Ürünleri 
Kooperatifi ile birlikte çeşitli 
etkinlikler ile kutlama 
yapılacak. “Oltamı Atıyorum 
Balıklarımı Tutuyorum” odak 
noktası çerçevesinde 
gerçekleştirilecek olan 
etkinliklerde denizleri koruma, 
bilinçli avlanma, denizlerdeki 
canlıları tanıma ve doğru 
tüketim konularına dikkat 
çekilecek.
“ÖDÜLLÜ RESİM 
YARIŞMASI”
21 Kasım Dünya Balıkçılık 
günü dolayısı ile Vakfıkebir 
Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve S.S. 
Büyükliman Su Ürünleri 
Kooperatifi tarafından 
düzenlenen organizasyonda 
“Oltamı Atıyorum Balıklarımı 
Tutuyorum” ödüllü resim 
yarışmasının yanı sıra çeşitli 
etkinlikler düzenlenecek. Konu 

hakkında açıklamada bulunan 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan; “21 Kasım 
Dünya Balıkçılık günü 
münasebeti ile çocuklarda 
sağlıklı beslenme, 
denizlerimizdeki canlıları 
tanıma ve balık tüketimi 
konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
ilçemizdeki ilköğretim 
öğrencileri arasında “Oltamı 
Atıyorum Balıklarımı 
Tutuyorum” ödüllü resim 
yarışması düzenlenecektir. 
Başvurular okul 
müdürlüklerine 17 Kasım 
2022 tarihine kadar yapılacak 
olup dereceye giren 
öğrencilerimize ödüller 
verilerek, tüm katılımcılara 
katılım belgesi verilecektir. 
Belirlenen resimler 21 Kasım 
Dünya Balıkçılık gününde 
hükümet konağında 
sergilenecektir. Programı 
organize eden paydaşlarımıza 
teşekkür ediyorum dedi.”
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KARADENİZ SAHİL DEVLET YOLU VAKFIKEBİR ŞEHİR GEÇİŞİ 4 ADET HEMZEMİN KAVŞAK 
YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İKN :2022/1197727
1-İdarenin
a) Adı:KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
b) Adresi:KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 
AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı:KARADENİZ SAHİL DEVLET YOLU VAKFIKEBİR ŞEHİR GEÇİŞİ 4 ADET HEMZEMİN 
KAVŞAK YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:8.000 m³ Ocak Ariyet Kazısı, 17.500 m³ sanat yapıları kazısı, 430 m³ 
demirsiz beton, 45 ton nervürlü çelik temini ve işçiliği, 500 m³ drenaj bacası yapılması, 9.200 m 
prefabrik beton bordür, 1.750 m³ beton kaldırım, 41.060 ton plentmiksalttemel ve temel yapılması, 
33.822 m2 bitümlü sıcak karışım
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Karadeniz Sahil Devlet Yolu Vakfıkebir Şehir Geçişi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 
İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare 
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI 
TEBLİĞİNDE (19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı Resmi, Gazete ) yer alan    A.V. 
GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İş deneyim belgesi yerine 
diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü 
Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yatla birlikte yat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) 
+ Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif yat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami 
oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklier, isteklinin 
kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem 
için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen yat dışı 
unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi 
yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere 
istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam 
teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile 
azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen yat dışı unsur puanını alacaktır. Bu 
işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme 
ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından 
otomatik olarak yapılacak ve toplam yat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

1- TOPRAK İŞLERİ- Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı
yapılması ve kullanılması (Dolguya gidecek her cins ve klastaki kazı
malzemesinin sulanması, sıkıştırılması ve malzemenin iş başına nakli
dahil)

Asgari
Oran

Azami
Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Her platform ve genişlikte)

1,376% 2,064% 0,86

0,104% 0,156% 0,07

Her cins ve klâstaki zeminde toprak işleri kazısı yapılması ve kullanıl-
ması (Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması,
sıkıştırılması, dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve
oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması, heyelan
eden her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması, dolgu veya
depoya gidecek malzemenin nakli dahil)

0,136% 0,204% 0,09

2-SANAT YAPILARI - Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı
kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Yol kaplamaları, yaya
caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alan-
ları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı
minimum Ø 600mm) (Grup 4 En düşük D 400 sınıfı) (Nakliye dahil)

0,912% 1,368% 0,57

Çapı 300 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve
boru bedeli, nakliye dâhil)

0,056% 0,084% 0,04

Çapı 600 mm HDPE koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru
bedeli, nakliye dâhil)

3,96% 5,94% 2,47

Her türlü inşaat temelllerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda
her dozda demirsiz beton (C16/20 hazır beton harcı ile)

2,074% 3,05% 1,22

Prefabrik drenaj bacası yapılması ve yerine konulması (C30/37 hazır
beton harcı ile) (Her ebat ve kalınlıkta) (Nakliye dahil)

4,616% 6,788% 2,71

Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına
kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanla-
rında kırmataş dolgu yapılması (Ocak-konkasör arası taş nakli ve
kırmataş nakli dahil)

1,76% 2,64% 1,1

Prefabrik beton bordür yapılması, iş başına nakli ve yerine döşenmesi
(0,15*0,30)

2,736% 4,104% 1,71

Her renk ve desende baskı beton kaldırım yapılması(C30/37 hazır beton
harcı ile)

15,717%23,113% 9,24

Şevlerde, refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz
sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzeme-
sinden veya mevcut ve bitkisel toprak kazısından) (Bitkisel toprağın
nakli ve suyun temini dahil)

1,352% 2,028% 0,85

Kompozit malzemeden ızgara kapak temini (460*660 ebatlarında)
(Nakliye dahil)

0,512% 0,768% 0,32

Sanat yapılarında betonarme için Q8 - Q32 mm. lik nervürlü çelik temini
ve işçiliği (Nervürlü çeliğin yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılma-
sı ve istifi dahil)

2,423% 3,563% 1,43

Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj,
kanalizasyon hendeği, duvar temeli kutu menfez, gido mahmuz, taş
dolgu ve tahkimat işleri temellerinin, tabliyeli veya kemer menfez
kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar
temelinin kazılması hariç) (Makine ile)(Dolgu veya depoya gidecek
kazının nakli dahil) 

4,768% 7,152% 2,98

3- ÜSTYAPI İŞLERİ - Plent-miksalttemel ve plent-miks temel yapılması
(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Ocak-konkasör arası taş nakli,
agreganın plente nakli, karışımın serim yerine nakli ve su nakli dahil)

20,48% 30,72% 12,8

19 cm sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile temel üzerine
1 m² bitümlü sıcak karışım [8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (TİP-A),
6 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. asfalt betonu aşınma
tabakası (TİP-1)] yapılması (İDARE MALI BİTÜM İLE) (Sıvılaştırılmış
doğal gaz (LNG) dahil) (Ocak-konkasör arası taş nakli, agreganın
plente nakli, asfalt katkı malzemesi (Soyulmayı önleyici granül) temini
ve iş yerine naklli, bitümlü malzemenin nakli, bitümlü yapıştırıcının nakli,
bitümlü sıcak karışımın iş başına nakli dahil)

18,464%27,696% 11,54

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KARADENİZ SAHİL DEVLET YOLU VAKFIKEBİR ŞEHİR GEÇİŞİ 4 ADET HEMZEMİN KAVŞAK YAPILMASI İŞİ
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

KALİTE VE VERİMİ ARTIRMAK İÇİN TOPRAK ANALİZİ ÖNEMLİ
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, çiftçilerimizin ürünlerinde kalite ve verimi artırmaları için toprak tahlillerini yaptırmalarının önemli olduğunu söylerdi.

akfıkebir Ziraat Odası 

VBaşkanı Muhammet 
Kılıç, çiftçilerimizin 

ürünlerinde kalite ve verimi 
artırmaları için toprak tahlillerini 
yaptırmalarının önemli 
olduğunu söylerdi. Başkan 
Kılıç, toprağı analiz ettirmeden 
gübre kullanımı çeşitli sorunlar 
yaratır.
“TOPRAĞI ANALİZ 
ETTİRMEDEN GÜBRE 
KULLANIMI ÇEŞİTLİ 
SORUNLAR YARATIR”
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç 
yaptığı açıklamada; “Yeni 
dönem için çiftçinin kafasında 
hangi gübreyi ne kadar, ne 
zaman ve nasıl kullanacağına 

dair sorular vardır. Çünkü karlı 
bir gübreleme ancak; bitkinin 
isteği olan gübreleri en uygun 
zaman ve şekilde toprağa 
uygulamakla yapılabilir. Bu 
sebepten toprağı analiz 
ettirerek gübre kullanımı çiftçi 
için en ekonomik yoldur. 
Böylece hem bitkide toksit etki 
yapmayacak, doğru miktarda 
gübre kullanılmış olur, hem de 
bol ürün elde edebileceği gibi 
gübreye de gereğinden fazla 
para harcamamış olur. Bu 
sebeple laboratuvarda 
yapılacak analiz sonucunda 
toprakta yetişecek bitkinin iyi 
bir şekilde büyümesi ve kaliteli 
ürün alınması için toprak ve 
yaprak örneklerinde hangi 

besin maddelerinin eksik 
olduğu belirlenmiş olacaktır. 
Çünkü toprağı analiz 
ettirmeden gübre kullanımı 
çeşitli sorunlar yaratır. Bitkinin 
ihtiyacından daha az gübre 
verildiğinde, bitkiler yeterince 
beslenemediklerinden iyi 
gelişememektedirler. Alınan 
ürün miktarı da buna bağlı 
olarak düşük olur. Gereğinden 
fazla kullanılan gübre ise; Hem 
toprağı hem de ürünü olumsuz 
yönde etkiler. Bütün bu 
nedenlerden dolayı çiftçinin 
gübre kullanmadan önce 
mutlaka toprağını analiz 
yaptırması ve alacağı analiz 
raporuna göre gübre 
kullanması gerekmektedir 

dedi.”
“TOPRAK NUMUNESİ NASIL 
ALINIR?”
Başkan Kılıç, “Toprak 
numunesi arazinin tamamını 
temsil edecek şekilde arazinin 
en az 5-6 farklı noktasından ve 
bitki iz düşümünden 
alınmalıdır. Numune alınacak 
yerin üst yüzeyi yani çimen 
tabakası otlardan 
temizlenmelidir. Temizlenen bu 
alanda 30 cm derinliğinde V 
şeklinde bir çukur açılır ve bu 
çukurun kenarından helva 
keser gibi 3-4 cm kalınlığında 
bir dilim kesilerek alınır. Alınan 
bu topraklar taş, odun, yaprak 
vs. gibi yabancı maddelerden 
temizlenir. Daha sonra bu 

topraklar temiz bir yüzeyin 
üstünde karıştırılır. Hazırlanan 
bu topraktan 1,5 kg kadarı 
alınarak poşetlenir. Poşet içine 
etiket konulur. Etikette iletişim 
bilgileri ile ada-parsel bilgisi 
olmalıdır. Eğer bu topraklar 
nemli ise gölge bir yerde bir 
müddet kurutulur. Bunların 
yanında çamurlu yerlerden, su 
birikintisi, çukur ve tümsek 
yerlerden, çit ve yol 
kenarlarından, gübre yığını 
olarak kullanılan yerlerden 
toprak numunesi alınmamalıdır. 
Ayrıca, arazinin toprak yapısı 
farklılıklar gösteriyorsa her 
farklı kesimden ayrı numune 
alınarak ayrı tahlil 
yaptırılmalıdır dedi.”



İ
lçe Müftülüğü'nün, Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumu sorumlusu (manevi 

danışman) İmam Hatip Rıdvan 
Açıkgöz, Cami-Köy Ziyaretleri 
kapsamında, 12 kişilik öğrenci 
gurubu ile birlikte Bahadırlı 
Mahallesi Camii'ni ziyaret 
ettiler. Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumu 
(KYK) yönetimi ile 
gerçekleştirilen etkinliğe; yurt 

yönetim memurları Mustafa 

Öztürk ve Mahmut Usta da 
katıldı. Bahadırlı Mahallesi 
Camii'nde kılınan akşam 
namazının ardından İmam 
Hatip Melih Kasımay 
misafirlerine yemek ve çay 
ikramında bulundu. Daha sonra 
tecrübe paylaşımı ve gençlerle 
yapılan sohbetin ardından yatsı 
namazının kılınmasıyla 
program sona erdi.

Büyükliman
Postası 6 HABER

MUHTAR AKADEMİSİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile
imzalanan protokolle Muhtar Akademisi'nin hayata geçeceğini açıkladı.

KYK ÖĞRENCİLERİYLE
CAMİ-KÖY ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü personeli (manevi danışman)  İmam-Hatip Rıdvan Açıkgöz, öğrencilerle Cami-Köy Ziyareti gerçekleştirdi.

ŞEHİDİMİZİN MEZARININ YOLUNU YAPIN
Trabzon'un Şalpazarı İlçesi Kireç Mahallesinden Mustafa Yanık Şırnak İlinde Ziraat Bankası müdürü olarak görev yapıyordu.
1993 yılında izin dönüşü Pülümür'de hain terör örgütü PKK mensupları tarafından yolda durdurularak şehit edilmişti. 

ehit Banka Müdürü Mustafa ŞYanık, Şalpazarı Kireç 
Mahallesinden toprağa verildi. 

Yakınları o tarihten buyana şehidin 
mezarına giden yolun asfalt veya beton 
dökülesi yönünde talepleri olduğunu 
ifade ederek özellikle Ziraata Bankası 
yetkililerinden bu konuya duyarlılık 
göstermelerini rica ediyorlar. Şehit 
yakınları, “Ziraat Bankasına hizmet 
ederken şehit düşen müdürümüzün 
mezar yolu içler acısı. Şalpazarı 
merkeze 2 kilometre mesafede olan 
yolun yapımı için defalarca yetkililere 
müracaat ettik. Ancak sonuç alamadık. 
Sesimizin duyulmasını ve şehidimizin 
mezarına giden yolun yapılmasını 
istiyoruz” dediler. 

11.11.2022

Y
ükseköğretim Kurulu 
(YÖK) üniversitelerin 
toplum ve kamuya 

hizmet misyonu kapsamında 
önemli bir projeye imza attı. 
Muhtar Akademisi Projesi 
hayata geçiriliyor. İçişleri 
Bakanlığı ile ortak yürütülecek 
projeden 50 bini aşkın muhtar 
yararlanacak. Eğitimler 
muhtarların görev yaptığı 
mahalle ve köylerin coğrafi ve 
kültürel özellikleri dikkate 
alınarak verilecek.
“MUHTAR AKADEMİSİ 
HAYATA GEÇİYOR”
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımla 
Muhtar Akademisi'nin hayata 
geçeceğini duyurdu. YÖK 
Başkanı ile protokollerin 
imzalandığını açıklayan Bakan 
Soylu, talimatı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın verdiğini belirtti. 
İçişleri Bakanı Soylu şu 
ifadelere yer verdi: 
"Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla bugün bir şeyi 
daha gerçekleştiriyoruz: 
Bakanlığımız ve YÖK 
Başkanlığı arasında 
imzalanan protokolle Muhtar 

Akademisi hayata geçiyor. 
Hayırlı, uğurlu olsun..." Muhtar 
Akademisi ile beraber 32 bin 
130 mahalle ve 18 bin 246 köy 
muhtarı olmak üzere toplamda 
50 bin 376 muhtara Türkiye'nin 
idari yapısı, afet ve acil durum 
eğitimi ve halkla ilişkiler gibi 
konular olmak üzere çeşitli 
alanlarda eğitimler verilecek.
“MUHTARLAR 
ÜNİVERSİTEYE 
GİDECEKLER”
Eğitimlerin çoğu üniversite 
kampüslerinde gerçekleşecek. 
Muhtarlar haftanın belirli 
günleri tıpkı öğrenciler gibi 
üniversiteye gidip derse 
girecekler. Projeyle ilgili bilgi 
veren YÖK Başkanı Erol 
Özvar "Projeyle yerel yönetim 
yapımızın temel taşı olan 
toplam 50 bini aşkın 

muhtarımızın daha etkin, 
verimli ve nitelikli hizmet 
verebilmelerinin yanı sıra 
insan odaklı, doğru iletişim 
temelli bir anlayışla 
çalışmalarını 
sürdürebilmelerini sağlamaya 
yönelik eğitim verilecektir" 
dedi.
“2 HAFTA SÜRECEK”
Tüm köy ve mahalle 
muhtarlarına verilecek eğitimin 
içeriği YÖK ile İçişleri 
Bakanlığı arasında oluşturulan 
komisyon tarafından belirlendi. 
6 aylık bir hazırlık sürecinde 
tamamlanan içerikler, tüm 
illerdeki üniversitelerin öğretim 
elemanlarınca 2'şer haftalık 
programla muhtarlara 
aktarılacak. Muhtarlara 
verilecek eğitim içerikleri 
kırsal, kentsel ve turizm 
bölgelerine göre farklılaştırıldı. 
Eğitimler ağırlıklı olarak etkin 
iletişim teknikleri, liderlik 
becerileri, problem çözmenin 
yanı sıra yabancı dil ve temel 
bilgisayar gibi teknik dersleri 
de içerecek. YÖK Başkanı 
Özvar eğitim içeriklerinin 
muhtarların ihtiyaçları 
çerçevesinde önümüzdeki 
dönemlerde yeni konuların 
ilave edileceğini söyledi.

BEŞİKDÜZÜ MHP'DE GÖREV DEĞİŞİMİ 
Görevinden ayrılan Milliyetçi Hareket Partisi Beşikdüzü İlçe Başkanı
Bahattin Yılmaz'ın yerine Belediye Meclisi Üyesi Doğukan Zıp atandı.

K
onu ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan 
Milliyetçi Hareket Partisi 

Beşikdüzü İlçe Başkanı 
Bahattin Yılmaz,  “Talebimi 
olumlu karşılayan İl Başkanım 
Bekir Sıtkı Tarım'ın 
müsaadesiyle MHP Beşikdüzü 
İlçe Başkanlığı görevinden 
ayrılmış bulunmaktayım. 
Görev süremde yanımda 
duran, destek olan her 

dostuma, arkadaşıma 
gönülden teşekkür ederim. 
Yeni gelecek ilçe yönetimine 
başarılar diler, her daim 
liderimizin ve teşkilatımızın 
emrinde olacağımı beyan 
ederim” dedi. Yeni İlçe 
Başkanı Doğukan zıp ise, “İl 
Başkanımızın önerisi, Genel 
Merkezimizin tensipleriyle 
MHP Beşikdüzü İlçe Başkanı 
olarak görevlendirilmiş 

bulunmaktayım. Görevi 
devreden İlçe Başkanımız 
Bahattin Yılmaz'a ve geçmiş 
dönem görev yapan İlçe 
Başkanlarımıza yapmış olduğu 
hizmetlerden ötürü teşekkür 
eder, gelecek yaşantılarında 
başarılar dilerim.  Üstlenmiş 
olduğumuz bu kutlu vazifeyi 
hakkıyla yerine getirmeyi 
Rabbim bizlere nasip etsin” 
diye konuştu. 

TONYA'DA LATİFOĞLU YENİDEN BAŞKAN 
İYİ Parti Tonya İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçim sonucunda
mevcut Başkan Ali Paşa Latifoğlu yeniden ilçe başkanlığına seçildi. 

İ
Yİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, İyi Parti 
Trabzon İl Başkanı Azmi 

Kuvvetli ve siyasi parti ilçe 

başkanlarının katılımıyla 
gerçekleşen kongrede 
konuşan İYİ Parti Tonya İlçe 
Başkanı Ali Paşa Latifoğlu, 

kendilerini gösterilen güven 
dolayısıyla teşekkür ederek 
yönetim kurulu arkadaşlarıyla 
birlikte çok çalışacaklarını 
söyledi. Ali Paşa Latifoğlu 
başkanlığında oluşturulan 
yönetim kurulunda şu isimler 
yer aldı: Ahmet Hamdi 
Gültepe, Sami Latifoğlu, Halim 
Öztürk, Orhan Cora, Ayşe 
Cora, Hamza Çilingir, Ali İhsan 
Hacısalihoğlu, Ali Fuat 
Hacısalihoğlu, Recep Kara, 
Mustafa Özdemir, Nevzat 
Üçüncü, MevlütBekar, Ali 
Enver İnce, Mustafa Kalyoncu,  
Adnan Atalay, Yusuf Öztürk, 
Muhammet İkinci, Mustafa 
İnce, Ali Yıldırı ve Ali Elbir. 

150 KONUT İÇİN 1007 BAŞVURU
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk Arsam ve İlk İşyerim” tanıtım Tırı Vatandaşlara Sunum Yaptı.

T
oplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) ve 
Çevre Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle 
başlatılan “İlk Evim, İlk Arsam ve 
İlk İşyerim” projesinin tanıtım tırı 
Trabzon İlinde ilk olarak 
Vakfıkebir'de sunum yaptı.
 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en 
büyük sosyal konut projesi 
tanıtım tırını Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon 
Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği il Müdürü Uğur 
Korkmaz,  AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet uzun, Emniyet Müdürü 
Murat Sossay ve yaklaşık 150 
kişi gezerek sunucu Köksal 
Ustaoğlu'ndan proje hakkında 
bilgi aldılar. Trabzon'da 11 ilçede 
2550 konut, 500 konut arsası ve 
250 işyerinin yapılacağı projede 
30 Ekim olan başvuru tarihi 15 
Kasım 2022 gününe kadar 
uzatıldı. Projeye göre 
Büyükliman Bölgesi'nde 
Vakfıkebir'de 150 konut, 
Çarşıbaşı İlçesi'nde 166 konut 
yapılacak. Proje 2+1 ve 3+1 
olarak tasarlandı tanıtım tırında 
yapılan tanıtım sanal gözlüklerle 
gezildi. Toki Uzmanı Hüseyin 
Çelik yaptığı açıklamada, Sayın 
Cumhurbaşkanımız 13 Eylül 
tarihinde Türkiye'nin en büyük 
sosyal konut projesini 250 bin 
konut olarak açıkladı. 250 bin 
konut ile ilgili 81 ilde Toki olarak 
projelendirme yaptık ve 
çalışmalarımıza başladık. 25 
Ekim'de Sayın 
Cumhurbaşkanımız Ankara'da 
17 ilindeki konutların ilk temelini 
attı. Trabzon genelinde 2550 
konut, 500 konut arsası ve 250 
işyeri planlandı. Vakfıkebir 
İlçe'mizde ise 150 konut için en 
son aldığım bilgilere göre Ziraat 
Bankasına 1007 vatandaşımız 

müracaatta bulundu. Trabzon 
genelinde de 56 bin civarında 
başvuru yapıldı. Toki 
Başkanımız Sayın Ömer Bulut 
Beyin Trabzonlu olması 
nedeniyle yatırımlarımız biraz 
daha farklı oluyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
projemiz yatay mimari ile zemin 
+ 3 ve 4 katı geçmeyecek. 
Özellikle yöresel mimari olacak. 
Sıfır atık projeli olacak. Enerji 
verimliliği açısından 
çatılarımızda güneş enerjinden 
faydalanma yoluna gidilerek 
tamamen değişik bir proje 
olacak. Mimari olarak 
Vakfıkebir'de ne varsa o olacak. 
Artışlar ise son yirmi yıldan beri 
uygulanan memur maaşlarına 
endeksli bir artış söz konusu. 
608 bin lira 2+1 fiyatımız taksit 
miktarı ise 2300 Tl civarında. % 
10peşinat alıyoruz 240 ay 
vadenin sonunda evin değeri bu 
miktarı katlayacak. Taksitlerini 
önceden ödeyen 
vatandaşlarımız avantajlı 
olacak. Son yirmi yılda memur 
maaşlarına %80 zam geldi Toki 
İdaresi konutlara % 25 zam 
yaptı. Asgari ücretli kira öder gibi 
ev sahibi olacak dedi. 
Tanıtım tırını gezen İlçe 

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, ilçemizde yapılacak olan 
150 konut için şartları uyan 1007 
kişi Cumhuriyet Tarihimizi en 
büyük sosyal konut projesine 
müracaatta bulundu. 21,22.23 
Aralık tarihlerinde kura çekimi 
Trabzon'da yapılacak. Arsaların 
yeri teknik çalışmalar devam 
ettiği için yerler henüz belli 
olmamakla beraber genelde eski 
yapılmış olan projelerin 
yakınlarındaki alt yapıları 
yapılmış olan yerlerde yapılıyor. 
İlçemiz adına hayırlı uğurlu 
olsun. Konut sahibi olmak adına 
konutlarda yaşanan fiyat 
artışlarının önlenmesi adına 
küçük ve orta gelirli 
vatandaşların konut sahibi 
olması için önemli bir ayrıcalık. 
Sayın Cumhurbaşkanımı olmak 
üzer, Sayın Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımız ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. İlçemize güzel bir 
hizmet kazandırılmış olacak. 
İlçemizde bundan önce iki tane 
proje vardı. Bu üçüncüsü 
olacak. Yöresel mimarinin 
yaşatılması ve gelecek nesillere 
bırakılması çok kıymetli ve o 
derecede de önemli olduğunu 
belirtti.
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ÇAĞIMIZA TANIKLIĞIMIZ
VE HANİF BİR DÜNYA İDEALİ
Trabzon Müsiad tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Abdurrahman
Bulut, ''Çağımıza Tanıklığımız ve Hanif Bir Dünya İdeali'' konulu konferansta üyelere seslendi.

M
üsiad Trabzon Şubesi 
Başkanlığı tarafından 
üyelerine '' Çağımıza 

Tanıklığımız ve Hanif Bir Dünya 
İdeali''  konulu bilgilendirme 
toplantısı Abdurrahman Bulut'un 
sunumuyla il Şube Binasında 
gerçekleştirildi.
“ÇAĞIMIZA TANIKLIĞIMIZ VE 
HANİF BİR DÜNYA İDEALİ”
Abdurrahman Bulut toplantının 
içeriğini şu şekilde özetledi; 
Sunum temel olarak 
yaşadığımız çağa tanıklık etmek 
ve temel problem tespiti 
etrafında odaklandı. Önce 
Görünen o ki, İnsanlık tarihin en 
büyük kırılma noktasındayız, 
içinden geçtiğimiz süreç 10 
yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık hatta 
1000 yıllık bir değişim değil, 
binlerce yıllık paradigmaların 
değiştiği bir süreç. Öyle ki 
bundan önceki bu büyüklükteki 
bir değişimi ne zaman 
yaşadığımız bilmiyoruz. Tarihin 
hiçbir döneminde teknoloji insan 
hayatında bu kadar ektili 
olmamıştır ve bugün de insan 
hayatı üzerinde teknolojiden 
daha etkin bir faktör de yoktur, 

ifadesiyle sunumun ana 
çerçevesi çizildi. Daha sonra 
teknoloji tarihi özetlendi. 
Endüstri öncesi ve endüstri 
sonrası dönemlerin özellikleri ve 
1,2,3,4 ve 5. Endüstri 
devrimlerinin sonuçları, etkileri 
sunuldu. Teknolojinin sadece 
hayatı kolaylaştırmadığı aynı 
zamanda değerlerimizi de 
değiştirdiği vurgulandı. Teknoloji 
ve bilimin gelişimiyle insanlık 
değerleri arasındaki tezat 
vurgulandı. Ayrıca gelecek 30 yıl 
içindeki teknolojik gelişmelerin 

yol haritası birçok İngilizce 
kaynaktan paylaşıldı.
Bulut; Değişimin her zaman, her 
yüzyılda geçerli olduğu ancak 
son 40-50 yılda özellikle son 20 
yılda değişimin hızının korkunç 
derece de arttığı ve önümüzdeki 
30 yılda en az 250 yıllık bir 
değişim beklendiği vurguladı. 
Yapay zeka, büyük veri ve 
kuantum bilgisayar teknolojileri, 
tekillik ile birlikte özetlendi ve 
makine-insan birlikteliği konusu 
detaylandı. İnsanlığın geleceği 
etrafındaki öngörü ve 
düşünceler paylaşıldı. Temel 
olarak insanlığın daha önce 
böyle bir tecrübesinin olmadığı 
ve tarihte ilk defa kendisinden 
daha zeki makineleri ürettiği 
vurgulandı. Bu noktada hanif bir 
dünya için nasıl bir yaklaşım 
sergilenmesi ana çerçeve olarak 
sundu.

rabzonspor , Süper Lig 

T'in 13. haftasında 
sahasında Arabam.com 

Konyaspor ile karşılaştı. 
Bordo-Mavili takım sahasında 
ağırladığı rakibini taraftarının 
da desteğiyle yenerek 3 
puana uzanmak istiyordu. 
Konyaspor ise deplasmanda 
rakibini mağlup ederek 4 
maçlık galibiyet hasretini 

sonlandırmayı amaçlıyordu.
İLK YARI BİTTİ' DERKEN...
Zorlu mücadele hızlı başladı. 
14'te Anastasios Bakasetas 
penaltıdan fileleri 
havalandırdı, 27'de Trezeguet 
bir başka penaltıdan 
Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi. 
İlk yarının bitmesi beklenirken, 
45+8'de Mame Diouf sahneye 
çıktı ve takımlar soyunma 

odasına 2-1'le girdi.
“ÜÇÜNCÜ PENALTIYI ÇALDI 
AMA İPTAL ETTİ”
İkinci yarıya da Yeşil-
Beyazlılar hızlı başladı. 54'te 
Hadziahmetovic soldan getirdi, 
Diouf karambolde zor 
pozisyonda ağları sarstı ve 
maça dengeyi getirdi. 82'de 
Uche Ikpeazu ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyundan atıldı, 

Konyaspor 10 kişi kaldı. 86'da 
Bartra yerde kaldı, Zorbay 
Küçük üçüncü kez penaltı 
noktasını gösterdi. Ancak VAR 
uyarısı sonrası penaltı kararı 
iptal edildi. Mücadelenin kalan 
dakikalarından başka gol sesi 
çıkmayınca karşılaşma 2-2 
sona erdi. Bu sonuçla Fırtına 
22, Konyaspor 21 puana 
yükseldi.

VAKFIKEBİR VETERANLARA
ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar
tarımı kendi evinde misafir ettiği Yomra Veteranlar takımını 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta misafir Takım 

Yomra Veteranlar takımına 
çiçek ve Meşhur Vakfıkebir 
ekmeği hediye ederek hoş 
geldiniz nezaketinde bulunarak 
maçı seyircilerle birlikte 
tribünden izledi. 2022-2023 
Kenan Kahraman sezonunda A 
Grubunda mücadele eden 
Vakfıkebir Veteranlar Futbol 
tarımı kendi sahasında Yomra 
Veteranlar takımı 3-0 mağlup 
etti. Şampiyonluğun en güçlü 
takımı olan Vakfıkebir 
temsilcimiz maçın ilk yarısını 2-
0 önde kapattı. Maçın ikinci 
yarısında da üstünlüğünü 
sürdüren Vakfıkebir Veteranlar 
maçtan 3-0 gibi net bir skorla 
ayrılmasını bildi. A gurubunda 
oynadığı maçlar sonunda 
topladığı 13 puanla liderlik 
koltuğuna oturan Vakfıkebir 
Veteranlar 17 averajla oynadığı 
maçlar sonunda gurupta en 
çok gol atan takım oldu. 
Vakfıkebir temsilcimizin bir 
diğer maçı ise bu hafta sonu 
kendi sahasında Cumartesi 

günü saat: 15 de Vakfıkebir 
Suni Çim Sahada Sürmene 
Veteranlara karşı oynayacak. 
Stat: Vakfıkebir İlçe Stadı
Hakemler: Abdullah 
Eyüboğlu***, Akın Özdemir***, 

Şennet Gündoğdu***
Vakfıkebir Veteranlar: 
Şenol***, Halil***, Resul***, Ali 
Osman***, Oğuzhan***, 
Mesut***, Yalçın***(Ahmet 
Erdem**), Zafer***( Ahmet 
Uzun**), Turan***, Serkan 
Ömer***(İlkay**),  
Volkan***(Erol **)
Yomra  Veteranlar: Yakup**, 
Süleyman**, Cengiz**, Sinan**, 
Erkan**, Adil**, Mehmet**, 
Osman**, Ergin**, Esat**, 
Davut**
Goller: Serkan Ömer, Volkan, 
Turan Vakfıkebir Veteranlar

11.11.2022

Süper Lig'de 13. hafta maçında Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri
Anastasios Bakasetas ile Trezeguet'in penaltı golleriyle 27'de 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı.

TRABZONSPOR AVANTAJI KULLANAMADI
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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
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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. 
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“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

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�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

ATATÜRK ORTAOKULU
DÝYARBAKIR'DA
TRABZON'U TEMSÝL ETTÝ 
"16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni" Diyarbakır’da
yapıldı. Trabzon'u Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

ÝTTÝFAKIMIZ
MÝLLETÝMÝZLEDÝR

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda
toplandı. Kongreye katılan 1225 delegenin tamamının oyunu alan Yeniden Refah
Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir kez daha genel başkanlığa getirildi.

> Sadık AYDIN 4'de

ÖDÜLLÜ RESÝM
YARIÞMASI 
21 Kasım Dünya Balıkçılık günü dolayısı ile Vakfıkebir Kaymakamlığı,
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve S.S. Büyükliman Su ürünleri
Kooperatifi taraf ından ortaklaşa etkinl ik düzenlenecek. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

VAKFIKEBÝR ZÝRAAT ODASINDAN
ÇÝFTÇÝLERE TARIM KÝRECÝ 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, Ziraat odası olarak çiftçilerimizin
ihtiyacı olan Tarım Kireçlerini artık oda olarak maliyet fiyatına biz veriyoruz dedi.

> Abdulkadir AYNACI 2'de

SATILIK LÜX DAİRELER

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