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BAŞARILI, AYAKLARI YERE BASAN KADINLAR
SAĞLAM NESİLLER YETİŞTİRİR

VAKFIKEBiR AK PARTi'DEN ANLAMLI KUTLAMA

> Ahmet Kamburoğlu 4'de
> Ahmet Kamburoğlu 3'de

>Vedat Furuncu 2'de

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 1   (K.D.V. DAHİL)

BANDO TAKIMI 
48 YIL SONRA AYNI YERDE

> Sadık AYDIN 2'de

ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVİ 
BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORSUNUZ
Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, Gazetemizi 
ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 
Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran ve 
kadın personele, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir şekilde kutladılar.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam 
ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Hasan Topaloğlu, 8 Mart'ta özel bir etkinliğe imza attılar. 

Bir zamanların efsane lisesi olan Vakfıkebir Lisesi’nin 
bando takımı, 48 yıl önce meşhur Vakfıkebir iskelesinde 
bir bayram sonrası hatıra fotoğrafı çektirmişlerdi. Bu gün 
ise o hatırayı sivil bando takımı yeniden canlandırdı. 
Vakfıkebir ilçesinin ve bölge 

ilçelerinin önemli değerleri-
nin yetişmesine vesile olan ve 
halen daha önemli değerleri 
yetiştirmek için eğitim hayatına 
devam eden eski Vakfıkebir 

Lisesi (şimdiki Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi), o dönemki oku-
lunun bando takımı 1973 yılında 
bir bayram kutlaması sonrası 
ilçedeki iskeleye gidip o yıllarda 
okulda matematik öğretmeni 

olan Tonyalı hemşerimiz Rasim 
Siyah önderliğinde hatıra fotoğ-
rafı çektirmişlerdi. 1973 yılından 
bu güne ilçenin tarihi bilgilerinde 
önemli bir yer tutan bu hatıra 
fotoğrafına duyarsız kalmayan 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Sivil Bando Kurucusu Anıl 
Sağlam ve bando takımı iskele-
ye giderek aynı hatırayı 
canlandırmak ve tarihe ışık 
tutmak adına fotoğraf çektirdiler. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BU DA MI OLDU”

ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVİ 
BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORSUNUZ

Vakfıkebir'de ilkler yaşanmaya devam 
ediyor…
Vakfıkebir hiçbir zaman sahipsiz
kalmadı ki…
İşini laiki ile yapan herkesin, Vakfıkebir 
yanında olmuştur…
Beddua nedir?
Anlamını herkes biliyordur.
Bu beddua'yı yapan da bir hoca…
Büyüklerimiz bizlere sürekli söyler, sakin 
beddua etmeyin, gün gelir seni bulur 
diye…
Bu bedduayı yapan kişi, ya bunun 
anlamını bilmiyor ya da onun büyükleri 
veya okuduğu okul ona öğretmemiş…
Bizler Vakfıkebir'e Hüseyin Köksal gibi bir 
müftü istemiştik, ama bizlere gönderilen 
müftü meğerse bedduacı çıktı…
Bir din görevlisine yakışmayan söylemleri, 
kendi sosyal sayfasından paylaşmış. Onu 
gönderenlere lütuf yerine beddua içeren 
yazılar ile…
Hiç yakışmadı…
Birilerinin yönlendirmesi ile iş 
yapılmayacağını herkes bilir.
Herkes kendi kafasına göre birilerini bir 
yere alıp, sonra çıkartabiliyorsa daha 
sonrada başka birilerini bir yere alıyorsa, 
bunun hesabı da verilir…
Devlet; kaymakamını, müdürünü, 
memurunu oradaki insanlara daha iyi 
hizmet versin getirir…
*************************
Denetimler sıkı…
Vaka sayılarının Trabzon ilinde artış 
göstermesi ile denetimler sıkılaşmaya 
devam ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz Polis ve 
Jandarma ortak olarak hareket ediyor. 
Şehir merkezlerinde ortak denetimlere 
katılıyorlar…
Sokak kısıtlamalarına, maske kuralına 
uymayanlara ceza kesiliyor…
İnsanlar inatla halen daha kısıtlamalar da, 
sokaklar da…
Sokak kısıtlamaları hafta içi ve cumartesi 
günü akşam saat:21.00'da başlıyor 
sabah:05.00'a kadar…
Hafta sonu kısıtlaması ise Cumartesi 
günün akşamı saat:21.00'da başlayıp, 
Pazartesi günü sabahı saat:05.00'da sona 
eriyor… 
Bu kısıtlamaya uymamak için neden 
inatlaşmaya devam ediyoruz…
Sağlığımızdan hiçbir şey önemli değil.
Sağlıksız olduğumuz da bir iş yapabilir 
miyiz?
Dikkat edeceğiz, kurallara riayet edeceğiz, 
kısıtlamalar da sokağa çıkmayacağız…
Maske, mesafe ve temizlik kuralını 
unutmayacağız…
*************************
Kurumsal marketlerde moda oldu…
Ya anayolu kapatıyorlar ya da sokakları…
Hemen hemen her gün büyük kamyonlarla 
malzeme geliyor. Malzemeyi boşaltırken 
de yolları kapatmaya devam ediyorlar…
İnsanlar nerden geçsem diye düşünür 
oldu…
Bir kaza meydana gelse eyvah mı 
diyeceğiz?
Yoksa iyi mi oldu diyeceğiz?
İnsanların geçiş yerlerine biraz daha saygı 
göstermeleri gerekiyor. İnsanlar da sokak 
ortasından veya asfalttan yürürse, trak 
olur ve araçların geçebileceği yer 
kalmaz…
Herkes kendine göre davranmayı 
bırakmalı, herkese saygı göstermelidir…

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini 
dile getiren Büyükliman Postası 

Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, Kızılay Kan Merkezinin 
yapmış olduğu işin çok büyük önem 
taşıdığına işaret etti. Kamburoğlu, 
“Kan ihtiyacı olan bir kişi bu önemi 
daha da iyi biliyor. Ne yapacağını 
bilemediği anda karşısına Kızılay 
çıkıyor. Yapmış olduğunuz 
çalışmalarla ihtiyaç olan kanlar 
stokta bekleyerek vatandaşlarımızın 
ihtiyacına cevap veriyor. Vatandaş 
olarak bizler o anı yaşamadan da bu 
işin ne kadar değerli olduğunu 
bilmemiz gerekiyor” derken, kan 
bağışının önemine değindi.
“Kan bağışı kapasitesini ne kadar 
arttırırsak biz insanlığa o kadar 
yardım etmiş oluruz”
Kızılay'ın vatandaşların sorunlarını 
giderebilmek amacıyla devamlı bir 
çalışma içerisinde bulunduğunu 
söyleyen Yazı İşleri Müdürü 

Kamburoğlu, “Çok önemli bir görevi 
başarılı bir şekilde sürdürüyorsunuz. 
Kan bağışı noktasında Türkiye'de ilk 
sıralarda olduğumuzu bilmek bize 
gurur verdi. Kızılay'ımız tüm 

insanlığa hizmet veren bir kurum. 
Yaptığınız çalışmalar bizleri de mutlu 
ediyor. Sizleri her zaman destekliyo-
ruz. Kan bağışı yapılan ortamın 
sağlıklı ve modern olması elbette 

önemli ancak onun içerisini doldur-
mak, süreklilik kazandırmak devamlı 
bağışçılarımızın kan vermesi çok 
önemli. Vatandaşlarımız kan bağışı 
noktasında duyarlı. İlçemizde kan 
aracı ile kan alınırken otobüsün 
önünden ne zaman geçsem her 
zaman dolu gördüm. Vatandaşları-
mız severek, gönüllü olarak geliyor, 
kan bağışında bulunuyor. Vatanını, 
milletini, insanını seven herkes kan 
vermek için sıraya giriyor. Kan bağışı 
kapasitesini ne kadar arttırırsak biz 
insanlığa o kadar yardım etmiş 
oluruz, vücudumuzun zekatını da bu 
şekilde vererek Allah katında da 
sevap işlemiş oluruz. Sizlere 
emeklerinizden, vermiş olduğunuz 
hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” 
görüşlerinde bulundu. Türk Kızılayı 
Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Dila Baran ise Ahmet 
Kamburoğlu'na misarperverliği ve 
nazik düşünceleri için teşekkür etti.

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 888
: 12.03.2021

BAŞARILI, AYAKLARI YERE BASAN KADINLAR
SAĞLAM NESİLLER YETİŞTİRİR

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam 

ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Vakfıkebir İlçesinde Esnaf 
Odasına kayıtlı Esnaf ve Sanatkar 
kadınlar işyerlerinde ziyaret edilerek 
Dünya Kadınlar Günü nedeni ile 
çiçek takdim edilip günlerini 
kutladılar."
“AHİLİK GELENEĞİ”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
kadınların birlikteliğinin Ahilik 
kültüründe yer aldığına atıfta 
bulunarak “Bacıyan-ı Rum", Anadolu 
Kadınlar Birliği anlamını 
taşımaktadır. "Bacı" kelimesi, abla, 
kız kardeş anlamına gelmektedir. 
"Rum" kelimesi ise Anadolu anlamını 
ifade etmektedir. İlme, sanata ve 
ahlâka son derece önem verilen 
Ahilikte, kadının da sosyal ve 
ekonomik hayatta önemli bir yeri 
vardı. Çalışan kadınlar gerek 
mesleki ve teknik konularda, 
gerekse ahlaki konulardaki çağın 
gerektirdiği eğitim ihtiyacını 
"Bacıyan-ı Rum" teşkilatında 
karşılamışlardı. Birçok batılı 
araştırmacı, tarihin o döneminde 
Anadolu'daki kadınların bir araya 
gelerek bugün ki anlamda bir sivil 
toplum örgütü kurmalarını hayretle 
karşılamıştır” dedi.
“SAĞLAM NESİLLER YETİŞTİRİR”
Başkan Sağlam, 8 Mart Dünya 
Kadınlar günün nasıl ortaya çıktığını 
belirterek “8 Mart 1857 tarihinde 
Almanya'da bir tekstil fabrikası 

yangınında ölen kadın işçiler 
anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar 
Günü olarak anılması önerisini 
getirilmiştir. Dünya Kadınlar 
Günü Birleşmiş Milletler 
tarafından tanımlanmış her yıl 8 
Mart'ta kutlanan uluslararası bir 
gündür. Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
olarak, ilçemizdeki kadın esnaf 
ve sanatkarın başarılı olması, 
kalkınması ve toplumda önemli 
işlere imza atması gerektiğine 
inanıyorum. Başarılı, ayakları 
yere basan kadınlar sağlam 
nesiller yetiştirir” dedi.

“KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI”
Başkan Sağlam, "Kadınlarımızın 
Dünya Kadınlar Günü yürekten 
kutluyorum. Sizler yaşamımızın 
vazgeçilmez unsurlarısınız. 
Evimizde, işimizde aşımızda sizin 
varlığınız verdiğiniz emekler var. O 
nedenle sadece 8 Mart değil yılın 
365 günü Dünya Kadınlar Günüdür. 
Kadın dünyanın yarısı, hayatın 
tamamıdır. Kadın ana, kadın eş, 
kadın yoldaştır. Kadın varlığın 
temelidir. Peygamber efendimizin 
(s.a.v.) 'Cennet anaların ayakları 
altındadır' ve cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, 'Ey, 
kahraman Türk kadını sen yerlerde 
sürünmeye değil, omuzlar üzerinde 
yükselmeye layıksınız' sözleri bize 
ışık olmak için yeter de artar bile. 
Şahsım, yönetim, denetim ve oda 
personelim adına tüm kadınlarımızın 
ve özellikle ilçemizdeki esnaf ve 
sanatkar kadınlarımızın gününü 
kutluyoruz dedi."

“ÜLKEMİZ, KADINLARIMIZIN 
FEDAKÂRLIĞI İLE BÜYÜYOR”
 İnsan hayatına değer katan en 
büyük kavramın annelik olduğunu 
söyleyen, bununla birlikte kadınlara 
sadece ailevi olarak değil, sanatta, 
siyasette, ekonomide hak ettiği 
değeri vermenin herkese düşen bir 
görev olduğunu vurgulayan Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Koperati 
Başkanı Hasan Topaloğlu; “Bize bir 
şey düşüyor, bir elmanın iki yarısı 
olan bizler, el ele verdikçe neleri 
becerebileceğimizi tarih yazmıştır. 
Milli Kurtuluş Savaşı'mızdan bugüne 
kadar en zor zamanlarda hep kadın-
larımız vardır. Biz, İstiklal Harbi'nde 
kadınlarımızın cesaretini, civanmer-
tliğini unutmadık. O mücadelede 
kazanılan zaferlerin bugün ekonomi-
de, sanatta, sporda devam etmesi 
gerekiyor. Bunun içinde kadınları-
mıza verilecek her türlü imkânı hak 
ettiklerine yönelik kanaati herkes 
taşımalıdır. Biz, kadını, erkeği ile bu 
ülkeyi muasır medeniyetler seviyesi-
ne çıkaracak bir ilçe de yaşamının 

mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya tari-
hine emeği geçmiş, bugüne gelme-
mize önderlik etmiş bütün kadınla-
rımızı saygıyla, şükranla anıyoruz. 
Yükselmenin sınırı yoktur. Bizler, 
100. yılını yaşayacak Cumhuriyet'i-
miz de ülkemizi, dünyanın en güçlü 
10 ekonomisi arasında saygın, başı 
dik, alnı ak, vicdanı hür bir toplumla 
dünya ülkeleri arasına taşıma 
gayretini göstermek zorundayız. 
Mustafa Kemal'in bu ülküsünü 
gerçekleştirecek kadınlarımızın 
yapacağı fedakârlıları, çalışmaları, 
şimdiden tebrik ediyorum. Bundan 
sonra yapacağımız bütün 
çalışmalarda, kadının emeği, değeri 
ve hizmeti olacaktır. Bu vesile ile 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutluyor, Türk ve dünya kadınlarına 
sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek 
diliyorum” dedi. Vakfıkebir ilçe 
genelinde Esnaf Odasına kayıtlı 
kadın esnaf ve sanatkar bayanlar 
işyerlerinde ziyaret edilerek çiçek 
takdim edilerek başarı dileklerinde 
bulundular.

Kan ihtiyacı olan bir kişi
bu önemi daha da iyi biliyor. 

8 Mart değil yılın 365 günü Dünya Kadınlar Günüdür. 
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Vakfıkebir İlçemizin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl 

dönümü etkinlikleri kapsamında sivil 
bando takımı ilçe halkına doyulmaz 
bir zevkle coşkulu bir şekilde kurtuluş 
etkinliklerini kutlamasına vesile 
oldular.  Sivil bando takımı yaşattığı 
coşku ile ilçe tarihine damga vurdu. 
Bu etkinlikler sonrası başta 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta olmak üzere 
Vakfıkebir ilçesinde çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda çalışan bay ve 
bayanlardan oluşan sivil bando 
takımı 48 yıl önce ilçedeki iskeleye 
giderek efsane lisesinin bando 

takımının fotoğraf çektirdiği yerde 
aynı hatırayı canlandırdılar. 1973 
yılından bu güne 48 yıl geçmesine 
rağmen çekilen fotoğrafın bir tarihi 
değer olması açısında 2021 yılında 
14 Şubat Vakfıkebir'in düşman 
işgalinden kurtuluşunda çekilen yeni 
fotoğrafında yıllar sonra yine tarihi 
yaşatması açısından önem 
taşımaktadır.  Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ise yaptığı 
açıklamada, “1973 yılında çekilen bu 
fotoğrafın ilçemizin ve iskelenin 
tarihine ışık tutan önemli bir anı 
fotoğrafı olduğunu söyleyebilirim 
dedi.”  Başkan Balta, Aradan 48 yıl 

geçmesine rağmen bu gün bizim 
aynı yerde aynı tarihi anıyı yaşatmak 
için çektirdiğimiz fotoğraf belki 50 yıl 
sonra bizlerin torunları tarafından 
heyecanla incelenecek ve bizleri yad 
edecekler. Bu tür eski çekilmiş fotoğ-
raar tarihimize ışık tutan önemli 
hatıra fotoğraarıdır. Bilhassa 
gençlerimizin de yarım asırlık 
tarihlerini yaşatmak ve yad etmek 
istemeleri yani ilçenin tarihine sahip 
çıkmaları ilçemizin geleceği için çok 
önemli atılımlardır. Bu anlamda 
başta Anıl Sağlam kardeşimiz olmak 
üzere sivil bando takımımızın tüm 
fertlerine ilçe halkımıza bu anlamlı 

günde yaşattıkları coşku için 
teşekkür ediyorum. Ayrıca tarihin 
derinliklerine giderek 1973 
yılında çekilen fotoğrafın 
yeniden canlandırılması ve 
o dönemki büyüklerimizi 
anma fırsatını bizlere 
vererek yeni bir hatı-
ra fotoğrafında bir-
likte onlarla olma 
fırsatını bizlere 
sundukları  
için tüm 
takımı kut-
luyorum 
dedi. 

BANDO TAKIMI 
48 YIL SONRA AYNI YERDE

Sivil 
Bando 
takımı 

iskeleye 
giderek 

aynı 
hatırayı 

canlandır
mak ve 

tarihe ışık 
tutmak 
adına 

fotoğraf 
çektirdiler.
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Osman KOYUNCU

ugün yaklaşık 57 bağımsız İslam ülkesi Bve onlarca da özerk İslam devletler 

vardır fakat hepsini toplasan hür bir hukuk 

devlet olamıyor. Osmanlı kurulurken hukuk 

temelini büyük hukukçu Dursun Fakih ve 

manevi temellerini de Şeyh Edebali atmıştı. 

Edebali, Osman gazının kayın babasıdır ve 

ona yaptığı ilk nasihat, ey oğul insanı yaşat 

ki(her şey insan için) devlet yaşasın sözüdür. 

Genelde İslam ülkelerindeki idareciler, 

hürriyetleri kısarak, insanları ezerek 

saltanat ve devletlerinin ömrünü uzatmak 

istiyorlar. Allah'ın iki özel ismi, Allah ve 

Rahman ki doğrudan insana verilmezler. 

Onun için besmeleyi tam anlayan İslam'ı 

anlar demişler. Bu iki ismin, insanda 

hürriyet ve özgürlük olarak yansır. Hürriyet 

ve özgürlükleri savunmayanın kâmil manda 

imanı olmaz. Hürriyet ve özgürlükleri 

görmezden gelen devlette gerçek devlet 

değildir.  Genelde İslam âlemindeki liderler, 

hürriyet ve özgürlüklerden korkuyorlar, 

hürriyet Allah'ın insana verdiği en büyük 

hediyedir. Allah veriyor fakat zorba 

diktatörler vermek istemiyorlar. Sen hakkını 

verdiğinden değil veremediğinden kork. 

Ülkelerinden kaçan Müslümanlar, ölümü 

göze alarak demokratik ülkelere 

sığınıyorlar. Yapılan araştırmalara göre 

ülkemizdeki gençlerin %80 yakın kısmı 

demokratik bir ülkede yaşamak istiyor.  70 e 

yaklaştım, bende demokratik bir ülkede 

yaşamak istiyorum, çünkü az da olsa 

özgürlüğün tadını almışım. Ölümü göze alıp 

kaçanların hiç birisi emin belde olan Mekke 

ve Medine gibi yerlere yaşamak istemiyor. 

İslam ülkelerin de maalesef İslam'ın özü 

değil de kabuğu olan ortaçağda geliştirilmiş 

fıkıh kuralları din diye anlatılıyor.  

Avrupa'da Ortaçağ skolâstik dönemde 

kadına şeytan nazarı ile bakılıyordu, bu 

durum o zamanın İslam âlemini etkilemiş 

olmalı ki kifayetsiz hocalar mantık dışı 

fetvalar ürettiler. Mesela evliliğin onlarca 

şartından sadece birisi ergenliktir. Bütün 

şartları görmezden gelip, kız çocuğu 

8 yaşanda ergenliğe ererse evlendirilebilir 

gibi ahmak şeyler diyorlar. Bunu diyen, 

8 yaşındaki torununu 80 yaşındaki biri 

evlendiririmi? Cahiliye döneminde, 

evlenecek kızın yaşı sorulunca, kız yedi sene 

önce ergenliğe ermişse, kızım yedi 

yaşındadır denirdi yani o yaş biyolojik yaşı 

değildi. Fıkıh, İslam'ın en fazla  % 5i olması 

gerekirken maalesef İslam'ın % 95lık kısmını 

işgal etti. Günümüz medreselerinde maale-

sef genelde İslam'ın özü değil de kabuğu 

olan fıkıh okutuluyor. Peygamberimizden 

sonra ehli beyt âlimleri, müceddit ve 

müştehitler geldiler. Mesela Zeynel Abidin, 

Caferi sadık, İmamı Gazali, Abulkadiri 

Geylanı, Mevlana, İmamı Nakşibendi, İmamı 

Rabbani, Bediüzzaman gibi zatlar fıkıh 

kitapları yazmadılar. İmamı Azamın mezhep 

imamıdır ve fıkhı ekberi(en büyük fıkıh 

kitabı) 30 sayfadır. Şimdi 30 ciltlik fıkıh 

kitapları yazıyorlar. Peygamberimiz, Kuran'ı 

hayatına rehber ederek uygulamıştır. O 

uygulamaları yukarıda ismi geçen âlimler 

gibi zatlardan bizlere ulaştı, bunlara kulak 

vermeliyiz. Fen ilimleri Allah'ın isimleridir.  

Kâinat, Kuran'ın tercümesidir. Allah ve kâi-

nat kitabı fenler ile anlaşılır. Fen bilmeyen 

kişi gerçek manada Allah'ı ve Kuran'ı 

anlayamaz.  Gençler, okun yaydan çıkması 

gibi dinden çıkıyorlar. Bu sistemle her köye 

bir imam hatip açıp birer Müftü gönderseler 

yine toplum düzelmez. Din diye, ortaçağın 

fıkıh kuralları yerine, hür bir zeminde din ve 

fen ilimleri gerçek manada okutulmalıdır. 

MÜSLÜMANLARIN SEFALETE DÜŞMELERİNİN NEDENİ

VAKFIKEBiR AK PARTi'DEN
ANLAMLI KUTLAMA

æAK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 

ilçe yönetim kurulu üyeleri, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
anlamlı bir şekilde kutladılar. 
Türk Kızılay Trabzon Şubesi 

tarafından gerçekleştirilen kan 
bağışı kampanyasına katılan 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
"Ailenin ve toplumun yapı taşı 
kadınlarımıza verdiğimiz değer 
ülkemizin mutlu geleceğinin 
teminatıdır" dedi. Türk Kızılay 
Trabzon Şubesinin düzenlediği 
kan bağışı kampanyasına 

katılarak kan bağışında bulunan 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, bir 
ülkenin medeniyet seviyesinin 
kadınların toplum içerisindeki 
yeri, huzur ve mutluluğu ile 
ölçüldüğünü belirtti. Uzun, AK 

Parti hükümetleri dönemlerinde 
kadınların toplum, aile, eğitim ve 
iş yaşamlarındaki yerlerinin 
sağlamlaştırılması, hayatın her 
alanına kadınların zarif ellerinin 
daha fazla değmesi için önemli 
çalışmalara imza atıldığını 
vurguladı. Başkan Uzun, 
hayatın hiçbir alanının kadınlar 

olmadan tasvir edilemeyeceğini, 
geleceğin kadınlar olmadan inşa 
edilemeyeceğini ifade ederek, 
"Kadını el üstünde tutan dini 
inancımız ve kültür anlayışımız-
dan aldığımız güçle kadınları-
mıza verdiğimiz değeri elde 
ettikleri kazanımlarla gösteriyor, 
her kesimden kadınlarımızın 
geleceğe daha umutla bakabil-
mesi için çalışmalarımızı aralık-
sız sürdürüyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle varlıkları ile toplum 
ve aile hayatımıza güç veren, 
emekleri ile ülkemizin gücüne 
güç katan bütün kadınlarımızın 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
tebrik ediyorum" ifadelerini 
kullandı. AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
yönetim kurulu üyeleri, Türk 

Kızılay Trabzon Şubesi kan 
alma aracı ilçede kan bağışı 
etkinliğine katılan Türk Kızılayı 
Doğu Karadeniz Bölge Kan 
Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran 
ve kadın personele bu anlamlı 
günde hem anlamlı birer bağış 
yaptılar hem de çiçek takdim 
ederek günlerini kutladılar. 
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T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta Miraç Kandili 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Balta yayımlanan mesajında şu 
ifadelere yer verdi:  “Yüce 
Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed'in (S.A.V) Cenab-ı 
Allah'ın izniyle Mescid-i 
Haram'danMescid-i Aksa'ya ve 
oradan da Yüce Mevla'nın 
sonsuz ayet ve kudretine şahit 
olmak için semaya yaptığı 
hikmet dolu yolculuğunun 
gerçekleştiği bu geceye bir kez 
daha erişmenin ve bu geceyi 
idrak etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.Miracın özünde her 

türlü kötülükten arınma, 
insanlığın yararına değerler 
üretme, fedakarlık, paylaşma, 
sorumluluk, zamanın önemini 
kavrama ve ilahi emirlere 
teslimiyet göstererek, tertemiz 
bir kulluğa ve yüce mertebelere 
erişme vardır.Sevgili peygam-
berimiz Hz. Muhammed'in 
hikmet dolu yolculuğunun 
gerçekleştiği Miraç gecesi, 
Müslümanların inanç dünya-
sında vazgeçilmez bir öneme 
sahiptir. Biz müminler için arın-
ma ve tertemiz olarak Allah'a 
yönelme anlamına gelen Miraç 
Kandili rahmet ve lütuarla 
doludur.  Bu mübarek geceyi 
fırsat bilerek manevi açıdan en 
güzel şekilde değerlendirmemiz 

gerekir.Covid-19 Corona 
virüsü nedeniyle dünya zor bir 
dönemden geçiyor. Devletimiz 
alınması gereken tüm tedbir-
leri almış, yapılması gereken 
her şeyi en ince detayıyla 
yapmaktadır. Bizlere düşen 
ise bu kararla uymak ve 
dualarla bizler için mücadele 
edenlere destek olmaktır. Her 
türlü zorluğu birlik ve 
beraberlikle aştık. Miraç 
Kandili vesilesiyle bu birlik ve 
beraberliğimizi dualarla 
güçlendirmeliyiz. Böylesine 
mukaddes bir gecenin; millet 
olarak, ülke olarak 

kenetlenmeye, birlik, beraberlik, 
huzur ve kardeşlik içinde 
yaşamaya, aydınlık yarınlara el 
ele, kol kola ve omuz omuza 
hep birlikte yürümeye vesile 
olması, en büyük arzumuz ve 
niyazımızdır. Ümit ediyoruz ki; 
bu mübarek gece, insanımızın 
gönlünde bu yönde bir coşku 
oluşturacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle Miraç 
Kandil'ininAlemi İslam'ın birliği, 
dirliği ve beraberliğine; 
insanlığın selameti, huzur, barış 
ve mutluluğuna vesile olmasını 
temenni ediyor, 
Trabzonluhemşerilerime en 
kalbi duygularımla selam ve 
muhabbetlerimi iletiyorum.”

BEŞİKDÜZÜ-VAKFIKEBİR YUKARIHAVZA SEL VE HEYELAN KONTROL 
PROJESİNE AİT HİS VE ÇELİK MOLOZ BARİYERİ YAPIMI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1329517

Beşikdüzü-Vakfıkebir Yukarıhavza Sel ve Heyelan Kontrol Projesine ait HİS ve Çelik Moloz Bariyeri 
Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2021/137485
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu Cad. 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4622302178 - 4622302168
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Beşikdüzü-Vakfıkebir Yukarıhavza Sel ve Heyelan Kontrol Projesine ait HİS ve Çelik Moloz 
Bariyeri Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 6 adet Çelik Moloz Bariyeri 4 adet HİS Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kalınçam Orman İşletme Şeiği Çalışma Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :02.04.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü 
(Özel Bütçe İhale Birimi, Kat :2 Oda No:207) Toklu Mah. Sahil Cad. Ortahısar/TRABZON
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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 % 
80 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:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde alan IX Grup Su Yapıları benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİR BÜTÜNÜN İKİ EŞİT YARISIYIZ 

K
adınlarımız, bizleri 
dünyaya getiren, 
büyüten, eğiten ve 

şefkatli yürekleriyle hep 
yanımızda olan annemiz, 
hayat arkadaşımız, kızımız, 
kardeşimizdir. Kurtuluş 
Savaşımızda cephe 
gerisinin kahramanı olan 
kadınlarımız, milletimizi 
geleceğe taşıyan 
evlatlarımızı yetiştirdikleri 
gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı 
gibi pek çok alanda önemli 
görevler üstlenmektedirler. 
Bizler, kadın ve erkeğin bir 
bütünün iki eşit yarısı olduğuna 
inanan bir gelenekten geliyoruz. 
Cinsiyetler arası adaleti şiar 
edinen bir dinin mensupları 
olarak kadın ve erkeğin karşılıklı 

adalet ve hakkaniyet içinde 
yeryüzünü birlikte imar 
edeceğine inanıyoruz. Evinde 
anne, işyerinde çalışan, 
toplumda saygın bir fert olan 
kadınlarımız ailenin 
temelidir.Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)  'Cennet anaların 
ayağının altındadır.' 
buyurmuştur. Bütün kadınları 

Rabbimizin bir emaneti olarak 
görmeli, ona göre 
davranmalıyız. Her biri 
kıymetli ve değerli olan 
kadınlarımıza yönelik şiddetin 
her türlüsünü kınıyorum. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle, şiddetin kurbanı 
olarak hayatlarını kaybeden 
kadınlarımıza da Allah'tan 
rahmet diliyorum. Canlarından 
çok sevdikleri çocuklarını, 

eşlerini, babalarını, kardeşlerini 
vatan uğruna toprağa veren 
şehit yakınlarımıza sabırlar 
temenni ediyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle hayatımıza değer 
katan tüm fedakar 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar gününü kutluyor 
saygılar sunuyorum.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Başkan Muhammet Balta mesajında şunları söyledi; 

MUHAMMET BALTA'DAN
MiRAÇ KANDiLi MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Miraç Kandilini tebrik ederek, bu mübarek 
gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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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MUHAMMET BALTA'DAN 12 MART �ST�KLAL MARŞI`NIN KABULÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ MESAJI!

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 12 Mart 
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy'u anma 
günü münasebetiyle yazılı bir 
açıklama yaptı. Milletvekili 
Balta yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “İstiklal 
Marşımız, İstiklal Harbi 
tamamlanmadan, savaş 
sürerken yazılmış adeta harbe 
yön vermiş, Türkiye'nin 
istikametini belirlemiştir. Büyük 
vatan şairi Mehmet Akif 
Ersoy'un mısralarında en veciz 
biçimde ortaya konan 
hasletlerimiz, milli ve manevi 
değerlerimiz, ideallerimiz, 

bugün ülkemize yönelen her 
tehditte kendini gösteren milli 
mutabakatın temel unsurlarıdır. 
İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir 
köşesinde bu milletin, bu 
toprakların ilelebet varlığını 
sürdürmesi için silahıyla, 
bileğiyle, dualarıyla, ekmeği-
aşıyla katkı veren insanımızın 
en saf, en temiz duygularını 
yansıtır. İstiklal Marşımız, ortak 
sesimiz, ortak vicdanımız, en 
kıymetli ortak değerimizdir. Milli 
şairimiz Mehmet Akif, 'Allah bu 
millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın' derken, İstiklal 
mücadelesinde ödenen 
bedellerin büyüklüğünü dile 
getirmiş, milletimizin o zor 
şartlar altında gösterdiği 
kahramanlığı tarihe altın 

harerle kazımıştır. Böyle bir 
metne sahip olduğumuz içim 
ne kadar şükretsek azdır. 
Doğacaktır sana va'dettiği 
günler Hakk'ın,  Kim bilir, belki 
yarın, belki yarından da yakın. 
Dizeleriyle geleceğe dair 
umudu her daim koruyan 
Mehmet Akif Ersoy'un Hak'tan 
beslenen bu umudu günümüz 
gençliğinin de bakış açısı 
olmalıdır. Bilindiği üzere TBMM 
Genel Kurulunda 24 Aralık 
2020'de, 2021 yılının "İstiklal 
Marşı Yılı" olmasını içeren 
düzenleme kabul edildi. Ayrıca 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla 2021'in 
"Mehmet Akif ve İstiklal Marşı 
Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin 
genelge yayımlandı. Tarihinin 
her döneminde bağımsızlığına 
ve vatanına yönelen tehditlere 
birlik ve beraberliğinden ödün 
vermeden karşı koyan aziz 
milletimiz, inanıyorum ki Akif'in 
İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu 
değerlerimize her zaman sahip 
çıkacak; ortak sesimiz, ortak 
vicdanımız olan İstiklal 
Marşımızı ilelebet muhafaza 
edecektir. İstiklal Marşımızın 
kabulünün 100'ncü yıl 
dönümünde, Mehmet Akif 
Ersoy başta olmak üzere, 
istiklal mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmet ve 
minnetle anıyor, tüm 
vatandaşlarımızı en kalbi 
duygularımla selamlıyorum."

K
aymakam Yakuta 
mesajında ;”Birleşmiş 
Milletler tarafından 

“Dünya Kadınlar Günü” olarak 
ilan edilen 8 Mart, her insanın 
eşit ve özgür doğduğunun, 
herkesin insan haklarından ve 
temel özgürlüklerden hiçbir 
ayrım gözetilmeksizin fırsat 
eşitliği çerçevesinde 
yararlanması gerektiğinin ve 
cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
kabul edilemez olduğunun 
sembolü haline gelen özel bir 
gündür. Vakfıkebir 
Kaymakamlığı olarak kadını; 
aile ve toplumu geleceğe 
taşıyacak en önemli varlık 
olarak görüyor, çalışmalarımızı 
bu yönde sürdürüyoruz. 
Kadınlara yönelik her türlü 
ayrımcılığı ortadan kaldırmak, 
toplumsal yaşamın her alanında 
kadınların güçlenmesini 
sağlamak temel ilkemizdir. 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında kadınlarımızın 
sorunlarına sahip çıkarak kadın 
hakları konusunda önemli 
gelişmeler sağlanmaktadır. Bu 
bağlamda ülke ve millet olarak 

sosyo-ekonomik gelişmemizi 
kalıcı kılmanın ancak 
kadınlarımızın eğitimden 
sağlığa, bilimden sanata, 
spordan iş dünyasına kadar 
hayatın her aşamasında eşit 
koşullarda yer almasından 
geçtiği bilinciyle bu alandaki 
çalışmalarımıza yoğun olarak 
devam etmekteyiz.  
Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, 
dışlayıcı ve şiddet içeren 
uygulamalar sona 
erdirilebildiğinde, tüm kız 
çocuklarımız eğitimin her 
seviyesinden 

yararlanabildiğinde, 
kadınlarımıza hak ettikleri saygı 
gösterildiğinde, bu konuda 
gerekli toplumsal bilinç 
sağlandığında, ülke ve millet 
olarak geleceğe çok daha 
güvenle bakabileceğimiz 
muhakkaktır. Bizlerin, bu 
konuda üzerimize düşen 
görevleri layıkıyla yerine 
getirmek konusundaki azim ve 
kararlılığımız en üst 
seviyededir.'Nitekim 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “ 
Bir toplum aynı gayeye bütün 
kadınları ve erkekleriyle 
beraber yürümezse, 
ilerlemesine ve 
medenileşmesine teknik 
bakımdan imkan, ilmi bakımdan 
ihtimal yoktur”  diyerek Türk 
kadınına sosyal ve kültürel 
alanlarda, eğitimde, iş 
dünyasında hukukta, aile içinde 
çalışma hayatında, toplumsal 
yaşamda ve siyasette erkeklerle 
eşit haklara sahip olmasının 
yolunu açmıştır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, ülkemiz ve tüm 
dünya kadınların günlerini 
içtenlikle kutluyorum. 
“ifadelerine yer verdi.

YAKUTA, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
NEDENiYLE BiR MESAJ YAYINLADI

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, 
Trabzon'da bahçelerde, 

fındık ağaçlarının dallarının 
kurumasına neden olan, 
'Drakula' olarak bilinen 
'Turunçgil Uzun Antenli Teke 
Böceği'nin verdiği hasarı 
önlemek için gerekli çalışmaları 
yaptıklarını ve fındık üreticisini 
mağdur etmeyeceklerini 
söyledi. “Fındığı yerli ve milli bir 
ürün olarak değerlendiriyoruz. 
Ayrıca önemli bir ihracat kalemi 
olarak görüyoruz. Üreticiden 
ihracatçıya, her kesimin 
sorunları ile ilgileniyoruz.” diyen 
Cora, vatandaşların endişe 
etmemesi gerektiğini vurguladı. 
Milletvekili Cora, böceğin 
şimdiye 3250 dekarlık bir 
alanda görüldüğünü ifade 
ederek 2800 dekarlık alanın 
söküldüğünü söyledi. Cora, 
kalan arazilerde söküm 
işlemlerinin 10 gün içerisinde 
tamamlanacağını ifade etti.
ORTALAMA VERİMİ MÜHEN-
DİSLER BELİRLEYECEK
Dekar başına verilen desteğin 
80 kg fındık üzerinden 
hesaplanmadığını vurgulayan 
Milletvekili Cora, “Tarım ve 
Orman Bakanlığı'mızın 
tebliğinde böyle bir ifade yer 
almıyor. Üreticilerimize 4 yıl 
ürün kaybını karşılamak 
amacıyla oluşturulacak 
komisyonun belirleyeceği 
rekolte üzerinden kilogram 
başına 15 TL tazminat 
ödemesi yapılması hususunda 
bir ifade geçiyor. Üreticimizin 
arazisine göre fındık verim 
oranı hesaplanacak. O verime 
göre de destekleme yapılacak. 

Buradaki ortalama verimi saha-
da görevlendirilen mühendis 
arkadaşlar belirleyecek. Örnek 
veriyorum bakımsız bir arazide 
ortalama verim 60 kg üzerinden 
hesaplanarak destek verilirken 
bakımlı bir arazide 120-130 kg 
destek verilecek.” dedi.
ÇİFTÇİMİZ İÇİNİ FERAH 
TUTSUN
Ürün ve gelir kaybına ilişkin 
itirazlarla ilgili de açıklamalarda 
bulunan CORA, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir 
PAKDEMİRLİ ile görüştüğünü 
söyleyerek, “Maçka'da söküm 
yapılan araziye giderek 
çalışmaları inceledik, aynı 
zamanda üreticimizin taleplerini 
dinledik. Bu talepleri de söküm 
alanında Bakanımız Sayın 
Bekir PAKDEMİRLİ Beyi 
arayarak dile getirdik. O 
görüşmede yeni bir çalışma 
yapılacağını, çiftçimizin mağdur 
edilmeyeceğini, imkanlarımızı 
zorlayacağımızı, destek 
ödemesi süresi ve miktarını 
artırmaya çalışacağını 
söylemişti. Onun desteği ile bu 

talebimiz karşılık buldu. Çiftçi-
miz içini ferah tutsun.” dedi.
ANKARA'DAN BEKLENEN 
HABER GELDİ
Ankara'da Bakan Pakdemirli, 
TMO Genel Müdürü Ahmet 
Güldal'ın da yer aldığı bir 
toplantı yapıldığını söyleyen 
Cora, “Sökülen fındık bahçeleri 
ile ilgili yapılan görüşmelerin 
ardından kg başına verilen 
destek miktarı ve de sürenin 
uzatılmasına karar verildi. Bu 
karar önünüzdeki yılın destek-
leme kararnamesine işlene-
cektir. Ayrıca bu senenin yat 
farkı da üreticimize yansıtıla-
caktır.” ifadelerine yer verdi.
DUYUMLARLA DEĞİL 
VERİLERLE KONUŞMALI
Milletvekili Ahmet Kaya'yı da 
eleştiren Cora, “Sn. Kaya'nın 
açıklamaları kulaktan dolma 
açıklamalardır. Gerçeklikle 
alakası yoktur. Böceğin 
belediyemiz aracılığıyla geldiği 
ve bölgeye yayıldığı şeklindeki 
söylemi bilimsel temelden 
uzak, dedikodu mahsulü bir 
söylemdir. Sn. Milletvekili 
duyumlarla değil verilerle 
konuşmalı. Ayrıca AK Parti her 
zaman fındık üreticisinin 
yanındadır. Kendisini fazla 
yormasına gerek yok. 
Üreticimizin talebini, çözüme 
kavuşturuyoruz. Laa peynir 
gemisi yürümediği gibi kuru 
laarla da karın doymuyor.” 
şeklinde konuştu.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

K
aymakam Muhammet 
İkis, oluşturduğu 
gruplarla denetimini 

sürdürdü. Esnaf ziyaretleri ile 
denetimine başlayan 
Kaymakam İkis, İlçe 
merkezindeki vatandaşlar ile 
istişarede bulundu ve halk 
pazarını ziyaret 
ederek 
amacımızın mavi 
kategori oldu-
ğunu, alınacak 
tedbirler ile bunun 
mümkün olabi-
leceğini belirterek 
ve bu tedbirlerin 
neler olduğunu 
hatırlatarak Bele-
diye Başkanımız 
Osman Beşel ve 
diğer kurum 
amirleri ile kolluk 
kuvvetlerine bu 
zorlu süreçte 
mavi kategoriye 

ulaşma yolunda başarılar 
dilediler. Kaymakam Muhammet 
İkis  öncülüğünde  Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Başkan 
Yardımcısı Ahmet Esmer ve 
belediye personelleri, İlçe 
müdürleri, Emniyet, Jandarma 
ve kolluk kuvvetleri, meslek 

odaları temsilcileri ile birlikte 
"Kontrollü Normalleşme 
Döneminde Dinamik Denetim 
Modeli" kapsamında  8 grup,  
31 personel ile sahada. Hedef 
Mavi Kategoriye el birliğiyle 
ulaşmak.  Kendini Koru Kendini 
Kurtar. Sorumluluk Hepimizin

HEDEF MAVi KATEGORiYE
EL BİRLİĞİYLE ULAŞMAK
Tonya "Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim 
Modeli" kapsamında 8 grup, 31 personel ile sahada.

B
aşkan Muhammet Balta 
mesajında şunları 
söyledi; “Peygamber 

Efendimizin, Mescid-i 
Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, 
oradan da semaya yükselerek 
Rabbimizin huzuruna kabul 
edildiği gece olarak idrak etti-
ğimiz Miraç Kandiline ulaşma-
nın heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.Kandil geceleri dua, 
ibadet ve tefekkürle Rabbimize 
olan imanımızı güçlendirmek, 
dargınlıkları gidermek, 
neslerimizi terbiye etmek ve 
hayatımızın muhasebesini 
yapmak için önemli birer 
fırsattır. Millet olarak en büyük 
gücümüz birliğimiz, 
beraberliğimiz ve inancımızdan 
aldığımız kardeşliğimizdir. Bu 
mübarek günlerde aramızdaki 

kırgınlıkları ortadan kaldıralım. 
Gönlümüzü uzanabileceğimiz 
herkese açalım.Alemlere 
rahmet olarak gönderilen 
Peygamber Efendimiz Hz. 

Muhammed (S.A.V.)'in örnek 
yaşamını, hayatımıza 
yansıtarak, davranışlarımızı 
O'nun ahlâkına, emir ve 
tavsiyelerine göre 
şekillendirebilmek için gayret 
gösterelim. Yüce Rabbimizden; 
Miraç Gecesi vesilesiyle bir 
yıldır yaşadığımız Covid-19 
sürecinin bir an evvel son 
bulmasını, tüm insanlığın sağlık 
ve huzura kavuşmasını niyaz 
ediyorum.Bu mübarek gecenin 
Müslümanların birlik ve 
beraberliğine, insanlığın barış 
ve huzuruna vesile olmasını 
diliyor, milletimizin ve tüm İslam 
Aleminin Miraç Gecesini tebrik 
ediyorum. Aziz vatanımız için 
şüheda mertebesine ulaşan 
şehitlerimizi rahmet, minnet ve 
şükranla anıyorum.”

GÖNLÜMÜZÜ UZANABİLECEĞİMİZ
HERKESE AÇALIM
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimiz olan İstiklal 
Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marşımız olarak kabul 
edilmesinin 100. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

FINDIK ÜRETİCİMİZ ENDİŞE ETMESİN
Milletvekili Salih Cora, “Sayın Kaya'nın açıklamaları kulaktan dolma açıkla-
malardır. Gerçeklikle alakası yoktur.” diyerek, fındık üreticisine seslendi.
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“BÜTÜN GÜCÜMÜZ VE KUVVETİMİZLE
DEVAM EDECEĞİZ”

JANDARMA'DAN KADINLARA KARANFiL VE ÇiKOLATA iKRAMI

V
akfıkebir ilçemizde ekipler 
halinde Covid -19 
denetimleri yapıldı. İçişleri 

Bakanlığı tarafından 81 il 
valiliğine gönderilen 14 maddelik 
yeni bir genelge gereği 
Vakfıkebir'de denetimler yapıldı. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut yakuta öncülüğünde 
yapılan denetlere denetimlere 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, İlçe Emniyet Müdürü 
Erdal Ergüven, İlçe Jandarma 
Komutanı Mert Oğuztarhan, 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
daire amirleri, polis, jandarma ve 
zabıta ekipleri katıldılar. 
Denetlemelerde vatandaşlara, 
çayocağı, lokanta ve ilçe 
esnaarına yeni dönemde de 
kurallara uymaları istenirken, 

virüsün tekrar yayılması için 
herkesin üstüne düşen görevi 
yerine getirmesini istediler.
“BÜTÜN GÜCÜMÜZ VE 
KUVVETİMİZLE DEVAM 
EDECEĞİZ”
Denetim çalışmalarına ilk günkü 
gibi bütün güç ve kuvvetleriyle 
çalışmaya devam edeceklerini 
dile getiren Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut yakuta, 
“Kontrollü normalleşme süreci 
içerisinde Perşembe gününden 
itibaren başlayan dinamik 
denetleme süreci yoğun bir 
şekilde devam etmekte. 
Emniyet, Jandarma ekipleri, 
yerel yönetim, oda temsilcileri, 
tarım müdürlüğü, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Maliye olarak 
geniş çaplı olarak çalışmalar 
devam ediyor. Amacımız Türkiye 
genelinde olduğu gibi ilçemizde 

de vaka sayısının sona ermesi, 
sıfırlanması. Bizler denetim 
çalışmalarına bütün gücümüz 
ve kuvvetimizle devam 
edeceğiz. Yalnız bizim tek 
başımıza bu çalışmayı 
yürütmemiz yeterli olmaz. 
Dolayısıyla Vakfıkebir'inde bizim 
yanımızda yer alması ve aynı 
bilinç içerisinde alması gereken 
maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına sıkı sıkıya riayet 
etmesi, işletmelerimizin masa, 
mesafe ve HES kodu 
uygulamasını kontrol etmesi 
başarımızı yada 
başarısızlığımızın temelini 
oluşturacak. Bu çalışmalarda 
başarılı olmamız el birliği ile aynı 
bilinç içerisinde hareket 
etmemizle olacaktır” dedi.
“İYİ NOKTADAYIZ”
Vakfıkebir en iyisi olmak 

zorunda olduğunu dile getiren 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “En çok dikkat 
edilmesi noktada ve tedbir 
noktasında kimseye bulaşın 
sağlanmaması ve daha iyi 
günler görmemiz noktasında en 
büyük sorumluluk ve fedakarlık 
vatandaşlara düşüyor. Kurallara 
uyulduğu sürece hastalığın her-
hangi bir bulaşı tanısı konulma-
dı. Vatandaşımız devletimizin 
almış olduğu kuralları haryen 
uyguladığı takdirde ne kendileri 
hasta olacaktır. Ne bir 
başkalarını hasta edecektir. 

Vakfıkebir halkına bu güne 
kadar gösterdikleri 
hassasiyetten dolayı çok 
teşekkür ediyoruz. Diğer illerle 
karşılaştırdığımızda aslında iyi 
noktadayız. Ama Vakfıkebir en 
iyisi olma en iyi olma nokta-
sında. Sayın Kaymakamımıza 
çok teşekkür ediyorum. Her 
aşamada inanılmaz bir şekilde 
çalıştı. Bütün kamu kuruluşlarını 
özeli yereli bir yerde topladı. 
Vakfıkebir Büyükşehir'i ile 
kamusuyla ve ilçe belediyesiyle 
özeliyle birlik beraberlik içinde 
oldu” ifadelerini kullandı.

İLÇE GENELİDEN DENETİMLER YAPILDI

akfıkebir İlçe Jandarma 

VKomutanlığı'na bağlı 
ekipler tarafından 

Vakfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesi kontrol noktasında 
durdurulan araçlarda bulunan 
kadınların '8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü' kutlandı. Karanl 
ve üzerinde jandarma logosu 
bulunan çikolata hediye edildi. 
Özellikle kadın jandarma 
personellerinin bulunduğu 
kontrol noktasında, araçlarında 
yolculuk yaparken beklenmedik 

şekilde hediye karanllerini ve 
çikolatalarını alan kadınlar güzel 
dilekleriyle karşılık verdi. 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, “Gün boyu 
yaptığımız yol uygulamalarında 

kadınlar günü dolayısıyla 
araçlarda bulunan kadın 
vatandaşlarımızın ve kadın 
sürücülerimizin 8 Mart dünya 
kadınlar gününü kutladık. 
Karanl ve çikolata ikram edildi. 
Vakfıkebir ilçemizde bulunan 

kontrol noktasında ekiplerimiz 
ellerinde kırmızı karanller ile 
araçlarda bulunan kadınların 8 
Mart dünya Kadınlar Günü'nü 
kutladı. Uygulama noktasında 
gerçekleştirilen etkinlikte 
kadınlar Jandarma ekiplerinin 

kadınlar gününü unutmamasını 
memnuniyetle karşıladı. 
Jandarma ekiplerini elinde 
karanl ve çikolata ile gören 
sürücüler ve kadınlar yapılan 
uygulamadan memnuniyetini 
dile getirdiler.

8 MART DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ MESAJI

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Çevre Komisyonu 

Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle bir mesaj 
yayımladı. Milletvekili 
Balta mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “  
Bizler, cenneti annelerin 
ayağının altına seren bir 
dinin mensupları, hem 
yönetimde hem de aile 
içerisindeki vakur 
duruşuyla örnek teşkil 
eden Hayme Anaların, 
yeri geldiğinde İstiklal 
Mücadelemizde eşsiz 
Kahramanlıklar gösteren 
Nene Hatunların ve Kara 
Fatmaların torunlarıyız. 
Toplumun yapı taşı aile 
kurumunun anneleri olan 
kadınlarımız, son yıllarda 
giderek artan bir şekilde 
sosyal, ekonomik ve 
siyasal alanlarda yer 
alarak toplumsal hayatta 
daha aktif rol oynamaya 
başlamıştır. AK Parti 
Hükümetleri döneminde 
kadınlarımızın hak ettiği 
yerde olmaları ve 
saygınlıklarının üst bir 
bilinçle idrak edilebilmesi 
için reform niteliğinde 
çalışmalara imza attık. 

Bundan sonra da, 2023, 
2053, 2071hedeerimize 
kararlılıkla yürürken, 
başımızın tacı olan 
kadınlarımızı her alanda 
daha ileriye taşımakta 
kararlıyız.Bugün kadınla-
rımızın yaşadığı en büyük 
sorun, hepimizi derinden 
üzen kadına yönelik 
şiddettir. Şiddetin hiçbir 
türü insanlık onuruyla 
bağdaşmazken kadına 
yönelik şiddet asla tasvip 
edilemez. Yalnızca bizim 
ülkemizde değil, ne yazık 
ki bütün dünyada benzer 
bir durum arz eden ve ya-
pılan yasal düzenlemeler, 
alınan adli tedbirler ve 
güvenlik önlemlerine 
rağmen devam eden 

kadına yönelik şiddetin 
son bulması için toplu-
mun tüm kesimlerine 
önemli görevler düş-
mektedir. Uğradıkları 
haksızlıklar, adaletsiz-
likler, ayrımcılıklar 
karşısında kadınların 
yanında yer almak, 
hepimiz için öncelikle 
insani bir görevdir. 
Ülkemize hizmetleriyle 
değer katan, tüm 
kadınlarımıza örnek 
olacak başarılarıyla 
adından söz ettiren, 
genç nesillere ışık 
tutan, geleceğimize 

yönelik tehditler karşısında 
dimdik duran, cesur ve 
özgüveni yüksek 
kadınlarımız geleceğe 
yürüyüşümüzde en önemli 
güvencemizdir. Bu 
düşüncelerle, Gelecek 
nesillerin mimarları, 
değerlerimizin taşıyıcı ve 
koruyucusu, sevgi dolu 
yürekleri ve fedakârlıkla-
rıyla dünyamızı 
güzelleştiren,  insanlığın 
umudunu yeşerten 
annelerimiz, kardeşlerimiz, 
eşlerimiz, kıymetli 
varlıklarımız 
kadınlarımızın “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutluyor, bu vesile ile 
selâmlarımı sunuyorum.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, “Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı 
güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten 
kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.” dedi.

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI AHMET UZUN'DAN
MiRAÇ KANDiLi MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun “Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz Mübarek 
gecelerden birisi olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Miraç Kandili 

nedeniyle yayımladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “ Üç ayların 
başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip 
Kandilinin ardından feyiz ve 
bereketin arttığı bir başka mübarek 
gece olan Miraç Kandiline erişmenin 
sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(SAV)'in mukaddes ve manevi 
yolculuğunu ifade eden Miraç, biz 
Müslümanlar için manevi bir terdir. 
Âlemlere rahmet olarak gönderilen 
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 
Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile bir 
gecede, önce Mescid-i Aksa'ya 
oradan da en üst makama 
yükseltilişini ifade eden 'Miraç', Hz. 
Peygamberin şahsında insanlığa 
sunulmuş ulvi bir yükselişin 
sembolüdür. Manevi duygularımızı 
canlandıran, iç dünyamıza doğru bir 

yolculuk yaparak kendimizi 
sorgulamamızı sağlayan kutsal gün 
ve geceler; bizlere, bireysel ve 
toplumsal olarak iman, ibadet ve 
ahlak bakımından kendimizi 
yenileme, geleceğimizi Allah'ın 
rızası doğrultusunda planlama ve 
ümitlerimizi tazeleme fırsatları 
sunar. Bu fırsatları ganimet bilerek, 

günahlarımızdan temizlenmek için 
Rabbimize tövbe etmeli, rızasına 
uygun yaşayabilmek için O'ndan 
yardım istemeliyiz. Tüm insanlığı 
etkileyen, bedenlerin sıhhatini 
bozan bir virüsle mücadele ettiğimiz 
bu dönemdebu feyizli gecenin 
anlam ve idraki ile şükretmeli, Yüce 
Rabbimizden sağlık, sıhhat ve ayet 
dilemeliyiz.  Bu duygu ve 
düşüncelerle, başta Vakfıkebirli 
hemşerilerimizin, aziz milletimizin, 
Alem-i İslâm'ın Miraç Kandilini tebrik 
ediyorum. Miraç değerlerinin tüm 
insanlığın hayrına vesile olmasını, 
yükseliş ve yücelişimizin 
neslerimizden başlayarak dalga 
dalga toplumun her kesimini 
kuşatmasını, insanlığın ortak 
huzurunu tehdit eden terör, şiddet, 
savaş ve düşmanlığın yerini barış 
ve huzura bırakmasını temenni 
ediyorum.

Bir çocuk babası emekli memur 
Mustafa Bektaş'ın bu ücret 

almadan gönüllü olarak hizmet etti-
ğini duyan Geyikli mahalle sakinleri 
ona teşekkür ediyorlar.İkamet ettiği 
Geyikli mahallesinde bulunan Cami-
lerdeki görev yapan din görevlileri 
önceden gönüllü din görevlisi 
Bektaş'ı arayarak hangi camide 
ihtiyaç duyuluyorsa görev 
yapacağını belirtmeleri üzerine oda 

gönüllü olarak o camiye gidiyor. 
Ramazan ayında din görevlisi 
olmayan camilerde ücret almadan 
teravih namazı kıldırıyor, Kur-an'ı 
kerim okuyor ebediyete intikal 
edenlere dua yapıyor halkın 
gönlünü kazanıyor. Hayırsever 
gönüllü din görevlisi Bektaş İmam 
Hatip Lisesi mezunu ve eski Din 
görevlisi olduğundan eskimeyen 
mesleğini yad ettiğini belirten 

Bektaş gönüllü 
olarak bu Cuma 
namazında bu 
görevinin Covid-19 
kurallarına uygun 
maskeli olarak 
62 yaşında 
bir ilki 
yaşadı
ğını 
belirtti.

”ŞALPAZARI'NDA GÖNÜLLÜ DİN GÖREVLİSİ”
Şalpazarı İlçesine bağlı Geyikli Mahallesi sakini Trabzon İmam Hatip Lisesi Mezunu emekli 
memur Mustafa Bektaş gönüllü olarak hiçbir ücret almadan Geyikli mahallesindeki Camilerde 
ihtiyaç duyulduğunda gönüllü olarak din görevlisi olarak hizmet veriyor. 
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“BÜTÜN GÜCÜMÜZ VE KUVVETİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ”

> Abdulkadir Aynaci 7'de > Sadık AYDIN 7'de

Vakfıkebir de kontrollü normalleşme döneminde uygulanan 
'Dinamik Denetim Modeli'nde Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam'ın katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mert Oğuztarhan'ın önderliğinde 
İlçe Jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan 
kadınların gününü kutlayarak, karanfil ve çikolata dağıttı.


