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Büyükliman
Postası
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.

SAYI: 959

12

AĞUSTOS
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

BÝSÝKLETÇÝ
NACÝ
AMCAYI
KAYBETTÝK
Vakfıkebir ilçemizde esnaﬂık yapan, gazetemizin Haber Müdürü Sadık Aydın’ın babası, çocukların Bisikletçi Naci Amcası(78) hayata gözlerini yumdu.

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

BÝZÝ ÇARE OLARAK GÖRÜYORLAR, TRABZON VE BÖLGEMÝZDE ÇOK
HÝZMETLER YAPILIYOR!
TEK ÜMÝT OLARAK DÜÞÜNÜYORLAR! ÖNEMLÝ
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı görevine atanan İş adamı Süleyman Polat, beraberinde
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret ettiler.

ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenledi.
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> Sadık AYDIN 3'de

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli
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TRABZON VE BÖLGEMİZDE ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER YAPILIYOR!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta
ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“ÜZÜLDÜK”
7'den 70'e Vakfıkebir'de marka idi…
Çocukluğumuzun bisikletçi Naci amcası idi
ama kaybettik…
Belirli bir kuşak onu çok iyi tanırdı.
Çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu.
Vakfıkebir'de herkese bir yardım elini
uzatmışlığı vardır.
Parası olandan alırdı, parası olmayanı
yollardı ama tekrar gel diyerek tembih
ederdi…
Rahmetli babam ile çalışma hayatına
başlayan Sadık ağabeyimizin babası idi…
Sözün bitti yer…
Ailesine, sevenlerine başsağlığı
diliyorum…
Vakfıkebir'de bir marka olmuşsan, o hiçbir
zaman hafızalardan silinmez.
O hiçbir zaman unutulmaz.
Sürekli hafızalarda “Bisikletçi Naci” olarak
kalacak…
***********************
Bu hafta TBMM Çevre Komisyon Başkanı
ve AK Parti Trabzon Milletvekilimiz
Muhammet Balta, Vakfıkebir'de bir dizi
ziyaretler gerçekleştirdi.
Bu ziyaretler sonrası Büyükliman
Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle,
tam iki buçuk saat bir araya geldi…
Merakla beklenen, merak edilen ve
yapılacak olan yatırımlarla alakalı
kendisine birçok soru yönelttik…
Sorularımızın tamamı haberimizin
içeriğindedir…
Bıkmadan, usanmadan, canlı yayın
önünde hiç durmadı…
Hiçbir soruya da üstü kapalı cevap
vermedi…
Harbi oldu, dürüstlükten taviz vermedi…
Birilerine bir şey söyleyeceği sırada, direkt
ona atıarda bulundu…
O bir korkusuz…
O bir Vakfıkebir'li…
Vakfıkebir'li bir Milletvekilimiz var
diyebiliyoruz…
Burnumuz kanasa yanımızda olacağını da
biliyoruz…
İyi ki varsın Sayın Vekilim…
***********************
İnsanlar sürekli şikayet ediyor…
Vakfıkebir Belediye plajında insanlar rahat
rahat yüzemediklerini dile getiriyorlar.
Denize girdiklerinde bir bölüme kadar
gidildiğinde, ayağınız bir kere de boşluğa
düştüğünü söylüyorlar…
Bu da insanlarda tedirginliğe sebep
oluyor…
İnsanların rahatça denize girebilmeleri için
oranın incelenmesini talep ediyorlar…
İncelenmediği müddetçe, bir kazaya
sebebiyet verilebilir…
Bizler söyleyelim, gerisi yetkililerde…
***********************
Sokak hayvanları konusu Vakfıkebir'de
problem olmaya devam ediyor…
Her gün çoğalmaya devam ediyor. Kimin
neler yapacağı merak konusu haline geldi.
İnsanlar yanlarından geçerken korkarak
geçiyorlar. Çocuklar ise yanlarından
geçmeyi bile istemiyorlar, korkuyorlar…
Geçen haftalar da Trabzon'da yaşanan bir
olay vardı. Köpek, bilinçsiz sahibinin
elinden çıkarak, denizde yüzen çocuğu
ısırdı. Sahibi köpeğine ağızlık bile
takmamıştı…
Aynı olay Vakfıkebir'de de olsa ne
olacak…
Bu tür bir olay gerçekleşmeden bir çözüm
yolu aramamız gerekmez mi?
Yoksa bu tür olayın gerçekleşmesini mi
istiyoruz?

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 959
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BMM Çevre
Komisyonu
Başkanı ve AK
Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta,
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta ve AK Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun ile birlikte
Büyükliman Gazeteciler
Cemiyetinde bir basın
toplantısı düzenledi.
Balta, Bölge ve Ülke
gündemine dair önemli
değerlendirmelerde
bulundu. Ayrıca
Milletvekili Balta,
Vakfıkebir ilçesinde
yapımı devam eden
yatırımları yerinde
inceledi ve esnaf
ziyaretlerinde bulundu.
“ZEMİNLERİ SAĞLAM
DEĞİL”
Trabzon'da ve
ilçelerinde yapılan,
yapımı devam eden ve
planlanan hizmetleri
anlatan TBMM Çevre
Komisyonu Başkanı, AK
Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta
ardından ülke
gündemine değindi.
Milletvekili Muhammet
Balta, “AK Parti
Şampiyonlar Liginde
oynamıştır ve her zaman
şampiyon olmuştur.
Allah'a şükürler olsun
Cumhur İttifakı ile birlikte
Recep Tayyip
Erdoğan'ın rakibi
yok.Sayın
Cumhurbaşkanımızın
uluslararası toplantılarda
ki duruşu bizleri
gururlandırıyor. Tahıl
koridoru açılmasında ki
rolü herkese nasıl bir
Dünya Lideri olduğunu
bir kez daha gösterdi.
Ecdadımıza yakışan
duruşu gösteriyor.
Cumhurbaşkanımızın
karşısında bir aday
bulmak çok zor. Altılı
masanın zemini sağlam
değil. Zemini depreme
dayanıklı değil. Bizim
her şeyimiz şeffaf.
Cumhurbaşkanı
adayımız belli. Diğer
tarafta ne var?
Cumhurbaşkanı adayları
belli değil. Altılı masa
diyorlar ama ben yedili
masa diyorum. O
masanın ayaklarını
oturduğu yerde

Büyükliman
Postası
Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

temelinde ben varım
diyen birisi var. Kim o?
İpi terör örgütlerinin
elinde olan bir siyasi
parti HDP. Hiçbirisi
topluma çıkıp diyemiyor
ki biz HDP ile ortaklık
yaptık. Toplanıyorlar,
dağılıyorlar. Bir siyasi
partinin genel başkanı
çıkıyor adayım diyor.
Belediye başkanları
adayız diye ortalıklarda
geziyor. Toplumumuz
neler yaşandığını açık
ve net bir şekilde
görüyor” dedi.
“TRABZON'A ÇOK
ÖNEMLİ HİZMETLER
YAPILIYOR”
Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu'nun Trabzon'a
çok önemli hizmetler
kazandırdığını belirten
AK Pati Trabzon
Milletvekili Muhammet
Balta, “Büyükşehir
Belediye Başkanımız
kısa süre içerisinde
Trabzon'a çok önemli
hizmetler planladı, ekti,
tohumlarını toplamaya
başladı. Birisi hizmet
yapıyorsa, doğru bir şey
yapıyorsa, alkış tutalım.
Murat Zorluoğlu bunca
önemli hizmeti yaptı mı?
Yaptı. İkili ilişkileri iyi mi?
İyi. Bizim içimizden
çıkan birisi mi? Evet.
İstişareye yakın mı?
Yakın. Gelecek ile ilgini
Trabzon adına
planlamalar yapıyor mu?
Yapıyor. İlçelerle ilgili
projeleri var mı? Var.
Onu eleştirenler onun
geçtiği yollardan
geçmemişlerdir.
Devletimizin
kademlerinde çok
önemli görevlerde
bulunmuş. Belediyeyi
kurumsal bir yapıya
kavuşturmuş. İnsanlara
insan olduğu için değer
veren bir belediye
başkanı. Biz
kendisinden daha ne
bekleyeceğiz.
Trabzon'un şehri emini.
“2023 DE YERLİ VE
MİLLİ UÇAĞIMIZ
UÇACAK”
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ı küresel
manada nasıl saf dışı
ederiz diye bir dünya
senaryolar yazdılar.
Hem ekonomik kriz hem

pandeminin üstesinden
geldik. Bu süre
içerisinde kendi aşımızı
yaptık. Başka ülkelere
yardım elimizi uzattık.
Bu krizlerden de çok
şükür çıktık. Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
ve çalışma arkadaşları
45 günde hastane yaptı.
Tam teşekküllü. Bu
kadar kriz yaşanırken
biz yapılacak yatırımları
devam ettirdik. 2023 de
yerli ve milli uçağımız
uçacak. Bu bizler için
gurur verici. Yerli ve milli
silahlar üreterek ülkemizi
bulunduğu coğrafyada
lider ülke konumuna
getirdik. Şükürler olsun
önümüzde ki seçimde
Cumhurbaşkanı
adayımız belli. 20 yıldır
yaptığımız bütün işler
ortada dedi. Balta
konuşmasının ardından
basın mensuplarının
sorularını yanıtladı.
“DEVLET
HASTANESİNDE
YAŞANAN DOKTOR
SORUNU”
Büyükliman Postası
Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Ahmet
Kamburoğlu sorusu,
bölge hastanesi
konumundaki Vakfıkebir
Devlet Hastanemizde
uzman doktor, pratisyen
doktor ve randevu
sıkıntısı yaşanmaktadır.
Vatandaşlarımız bu
konuda mağduriyet
yaşıyorlar. Bu konu
hakkında bir çalışma var
mı?
AK Parti Milletvekili
Muhammet Balta,
özellikle hastane ile ilgili
olarak doktor eksikliği
var. Genel anlamda
Türkiye genelinde
hastanelerde bu
anlamda eksiklik var. Bu
eksiklikleri gidermek için
çalışmalarımız var.
Hastanemizin şartlarını
iyileştirmek ve daha
fazla hekim ve personel
gelmesi ile alakalı bir
çalışmamızda var.Yakın
bir zanda bu
çalışmamızda
sonuçlanır.Bizim
vatandaşa hizmet
anlamında en büyük
huzur ve gurur
duyduğumuz
hizmetlerden birisi sağlık

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

hizmetidir.Elbette çita
çok yükseğe çıkınca
böyle ufak tefekte olsa
sıkıntılar ve haklı
serzenişler olacaktır.
Vatandaşımız bu
konuda haklıdır. Bu
serzenişleri olumlu
karşılıyoruz. Vatandaşın
bunları söylemesi güzel
bir şey. Bunlar bizlerin
elini güçlendiriyor. Bu
sıkıntıları gerekli yerlere
yansıtacağız. Konunun
bir an önce çözülmesi
için hem il ile hem de
bakanlık ile görüştüm.
İnşallah yakın zamanda
randevu ve doktor
açığının giderileceğini
düşünüyorum. İşin
takipçisiyiz. Biz bunlar
için varız.
“ADLİYE SARAYI”
Büyükliman Postası
Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Ahmet
Kamburoğlu sorusu,
Vakfıkebir Adliye Sarayı
ile ilgili son gelişmeler
nelerdir?
AK Parti Milletvekili
Muhammet Balta, Adliye
Sarayının kamulaştırma
ihalesi bitti. Bu yılki
programda olmayabilir.
Ek programa alınması
için sayın Bakanımızla
görüştüm. Nasip olursa
seneye Adliye Sarayının
yatırım programına
alınıp yapılmasının
mücadelesini veriyoruz.
Sayın Adalet Bakanımız
bu işe sıcak bakıyor.
Strateji daire Başkanlığı
da bu işe sıcak bakıyor.
Allah nasip ederse
seneye bu konuyu
çözüme kavuşturacağız.
Kamulaştırma
problemleri uzayınca
yapım işleri de uzamış
oldu. İnşallah bu yatırımı
da ilçemize ve
bölgemize
kazandıracağız.
“OTOGAR GİRİŞ
KAVŞAĞI ve EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ
KAVŞAĞI”
Büyükliman Postası
Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Ahmet
Kamburoğlu sorusu,
Vakfıkebir giriş otogar
kavşağında yaşanan
kazalar sonrası herhangi
bir çalışma başlatılacak
mı? Ve Vakfıkebir İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nün
karşısına yapılacak
kavşak ne durumda,
çözüme kavuşacak mı?
Vakfıkebir Gülbahar
Hatun Caddesi üzerinde
olan bölünmüş yol
başlangıcı Gençlik
Merkezi önü ne zaman
tamamlanacak?
AK Parti Milletvekili
Muhammet Balta,

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Otogar kavşağı ile
alakalı olarak ve diğer
mevzular ile ilgili gerekli
yerlerle konuştum.
Sadece otogar kavşağı
değil. Hastanenin önü
de dahil Emniyet
Müdürlüğü önünde ki
kavşak, Gençlik
Merkezinin önünde ki
kavşağında yapılması
için bölge müdürümüzle
konuşacağız. Buraların
ne zaman ihale
edileceği noktasında
sizleri yine bilgilendiririz.
Özellikle otogar
kavşağında sadece
kabahati şoförlere
bulunmamak lazım.
Burası transit yol.
Yorgun olan insan
kırmızıyı yeşil de
görebiliyor. Evet orada
çok fazla kaza oluyor.
Bunların önüne
geçebilmek için
konuşuyoruz. Sizlere ve
kamuoyuna yapılacak
işlemlerle ilgili bilgi
sunacağız. Bunların
takibini yapıyoruz.
Gülbahar Hatun
Caddesini Hastane dahil
Çamlığa kadar
yapılması noktasında
Genel Müdürlüğümüzle
konuşarak anlaştık.
İnşallah bu yol
güzergahı sorununu da
ortadan kaldıracağız.
Hastanemizin de
rahatlaması açısından
bu yolu Çamlık
Mahallemizin bitimine
kadar yapmayı
düşünüyoruz.
“DOĞAL GAZ VE
KARADAĞ YAYALASI
YOLU”
Vakfıkebir ilçemize doğal
gaz ne zaman gelir? ve
Karadağ Yayla yolunun
yapımı ile ilgili olarak
çalışmalar ne durumda?
AK Parti Milletvekili
Muhammet Balta, Doğal
gaz ile ilgili çalışmalar
devam diyor.
Trabzon'umuzun bütün
ilçelerine doğal gaz
bağlanması ile ilgili söz
verdik. Vakfıkebir sahil
ilçesi olduğu için alt
yapıyı da ona göre
hazırlıyoruz. Gelmesi ve
bağlanması için biz
mücadelemizi veriyoruz.
Doğal gaz ile ilgili
çalışmalarda hiçbir
aksaklık yok. Karadağ
Yaylası ilçemizin tek
yaylasıdır. Çarşıbaşı
ilçemiz gibi diğer
ilçelerimizin de bu yol
güzergahını kullandığı
önemli bir yaylamız.
Elbette yol
güzergâhında
zamanında iyileştirmeler
yapıldı. Vakfıkebir
Belediyemiz yolun

genişlemesi, bakımı ve
onarımı ile alakalı
çalışmalar yaptı. Yolun
ziki durumunu
hazırlayıp beton ya da
asfalt dökülme
durumuna getirdiler.
Ağaç kamyonlarının
yeniden bozdukları
yolda düzenleme
çalışmaları yapılıyor.
Karadağ Dernek
Başkanımız Cemil
Haliloğlu ağabeyimiz de
bu konuyu yakından
takip ediyor. Belediye
Başkanımız ve İlçe
Başkanımız da konu ile
ilgili olarak gelişmeleri
yakından takip ediyorlar.
Yayla da yaşayan
vatandaşlarımız da
yolun yapılması
noktasında beklenti
içerisindeler. Onları da
haklı buluyorum. Biz
devletiz bunları da
yapmamız lazım. Bu
konu ile ilgili olarak
çalışma yaptık. Yakın bir
zamanda Ulaştırma
Bakanımız ilçemize
geldi. Sayın Bakanımıza
bu işi aksettirdik. Bir
kısmı Kara Yolları Bölge
Müdürlüğü tarafından
asfalt. Diğer bir kısmı da
Trabzon Büyükşehir
Belediyesi ve farklı
Bakanlarla birlikte bu
yolu bu sene
rahatlatmak istiyoruz.
Hepsini tamamlasak bile
bu yolun tamamlanması
ile alakalı büyük bir
mesafe kat edeceğimizi
düşünüyorum. Yine
Orman Genel
Müdürlüğümüz bu yolla
alakalı alt yapı
hazırlığını tamamlamak
için çalışmalar yapacak.
Bütün bunları
birleştirdiğimiz zaman
hep beraber inşallah bu
yolu çözüme
kavuşturacağız. Fakat
şunu asla unutmayın
bütün yatırımların hepsi
aynı anda yapılamıyor.
Yol medeniyettir. Allah
nasip ederse el birliği ile
bunları yapacağız.
Bazen de birazcık sabır
etmek gerekiyor. Hiçbir
şey yapılmamış gibi
yapılanlara görmemekte
yapanları üzüyor. Bir
birimize destek vererek
moral ve
motivasyonumuzu
arttırmamız lazım.
Birbirimizi Allah için
sevmemiz lazım.
Birbirimizi ülkemiz için
sevmemiz lazım. Biz
iktidar mensupları olarak
söz verdiğimiz bütün
işleri tamamlamak ve
yapmak için
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz dedi.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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BİZİ ÇARE OLARAK GÖRÜYORLAR,
TEK ÜMİT OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR!

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı görevine atanan İş adamı Süleyman Polat, beraberinde
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret ettiler.
öteki oylar az aslında tersi
olması lazım. Neden? Mantıken
konuşuyorum Cumhurbaşkanı
kimdir? o partinin lideri o oylar
bir kere cepte. Cumhurbaşkanı
oy veren partisinede oy verir.
Milletvekillerine de oy verir. Peki,
ne oluyor? Ondan sonra
milletvekiline oy verirken diyor
ki: Cumhurbaşkanı ben seni
Beğeniyorum ama senin
milletvekilini beğeniyorum.
Gidiyor başka partiye oy veriyor.
Dolayısıyla Türkiye genelinde 10
puan gibi bir geride çıkıyor
milletvekili puanları. Aslında tersi
olması lazım. Cumhurbaşkanlığı
cepte siz milletvekili adayısınız.
Partinizin genel başkanının
oyunu cepte biliyorsunuz. Kendi
Cumhurbaşkanımız Recep Tayip ENSE YATIYOR”
eniden Refah Partisi
şahsi oylarınız yok mudur?
Erdoğan'da Erbakan hocamızın Biz bugün 20 yıldır Ak Parti
Trabzon İl Başkanlığı
Vardır nedir? Halanın oğluna
iktidarda AK Parti bugün
görevine atanan İş adamı ismini kullanıyor. Sadece
kullanmakla da değil mesela bir başarısızsa eğer ki 20 yılın sonu dayının oğluna ablana yengene
Süleyman Polat beraberinde
böyle olmamalıydı. Bence kusur akrabalarına diyeceksin ki bak
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin il başkanı bir yere aradıkları
ben bu partide milletvekili
AK Partide değil Ak Partide
Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri zaman milli görüşçü olmasını
kusur olduğu kadar muhalefette adayıyım siz CHP'lisiniz
arıyor. Bir yere bir bürokrat
ile birlikte Gazetemizi ziyaret
HDP'lisiniz şu partidensiniz ama
atayacaksalar yine milli görüşçü de kusur var. Eğer muhalefet
ederek Yazı İşleri Müdürümüz
şimdi bana oy verin yani ekstra
alternatif oluştursaydı milletin
arıyorlar. Niye? Birçok
Ahmet Kamburoğlu ile ülke
oylar getirmeniz lazım sizin
gündemine dair bir süre sohbet denemelerden geçtiler. Birçok il derdiyle dertlenseydi milletin
teşkilatlar olarak.
diliyle konuşsaydı milletin
kandırıldık hikâyeleri anlattılar
etiler. Yeniden Refah Partisi
“ÜRETİM TOPLUMU DEĞİL
sıkıntılarına çözüm üretseydi
bize. Aslında il idarecilerimizin
Genel Merkezi tarafından
TÜKETİM TOPLUMU
feraset sahibi olması lazım. Biz arada bir mola verirdi Ak Parti.
Trabzon İl başkanlığı görevine
OLMUŞUZ”
10 yılın sonunda derdiler ki bir
atanan İşadamı Süleyman Polat belki halk olarak burnumuzun
Ak Parti İstanbul seçimlerini
de şu parti gelsin. Demek ki el
dibini göremeyebiliriz. Ama
ilk ziyaretini Vakfıkebir İlçe
kaybetti? ne yapması lazım.
idareciler hele liderlik vasfı varsa ense yapıp yattılar. Bir şey
teşkilatına yaptı. Ardından
Mantıken düşündüğümüz
yapmadılar ama bugün bakın
toplumları yönetiyorsalar dağın
Gazetemizi ziyaret eden Polat,
zaman önce teşkilatlarının
2011 yılında çıkarılan kanun
arkasını görmeliler. Dolayısıyla
ülke gündemine dair
ifadesi alınması lazım. Bir oyda
2014'te yürürlüğe girdi.
hem Cumhurbaşkanımız hem
açıklamalarda bulundu.
önemlidir. Siz elli artı bir
de bugün Türkiye'de baktığımız Diyeceksiniz ki niye geç girdi.
“BİZİ ÇARE OLARAK
diyorsunuz değil mi? Elli artı bir
Avrupa'da da o tarihte girdi o
zaman eğer milli görüş
GÖRÜYORLAR, TEK ÜMİT
oy aldığınız zaman
kökeninden gelen insanlar varsa yüzden bizi beklettiler. Biz
OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR”
Cumhurbaşkanısınız. O zaman
kendimiz ötelemedik. Avrupa
onları ayrıcalık tanınıyor. Bizim
Süleyman Polat 1966 Arsin
adam 13 bin oy aldığı zaman
aslında Türkiye'de gezmişliğimiz deseydi ki 2011 yılında
doğumluyum. Trabzon da
teşkilatlanmamızda da bunu çok yürürlüğe girsin o gün girecekti. bırakacaksın devam etsin. Sen
ticaretle uğraşıyorum.
seçimi iptal edersen o zaman
İstanbul sözleşmesinden
net şekilde gördük. Halkımızda
Vakfıkebir'de de liman da
tepki oylarla karşılaşırsın. Ne
bahsediyorum. Öyle bir
bunu farkında. Onun içinde bir
balıkçılık işiyle uğraşıyorum.
yapman lazım? Teşkilatlara çeki
teveccüh içerisindeler. Bizi çare sözleşme ki biz geldik buraya
Beşikdüzü organizede yerimiz
düzen vermen lazım demen
bize birazdan çay verirsiniz su
olarak görüyorlar. Tek ümit
var. Çok uzun yıllardır
lazım ki: gel bakalım siz nerde
verirsiniz bir de bir çikolata
olarak düşünüyorlar.
Trabzon'da ticaretle
eksik yaptınız. Burası seçim
ikram edersiniz. Çikolatanın
“TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE VE
uğraşıyoruz. Siyasete 1990
kurulu oy listelerini askıya
922 İLÇESİNDE TEŞKİLATIMIZ içinde zehir var. Dıştan
yılında rahmetli Erbakan
bakıyoruz çikolata ama içi zehir. çıkarıyoruz. Senin görevin ne
VAR”
hocamla Trabzon İl Yönetim
teşkilat olarak? Gidip onları
Bunu kim diyor:Ak Partinin
3 yıl içerisinde ne yaptık diye
Kurulu üyesi olarak başladık.
inceleyeceksin. Sanal yazılımlar
bakacak olursak. Türkiye'nin 81 milletvekilleri söylüyor.Kendi
Refah partisinde ve Fazilet
varsa itiraz hakkını
kulaklarımla duydum TV de
ilinde bugün teşkilatımız var.
partisinde görev aldık. Fazilet
Mehmet Metiner söylüyor, diyor kullanacaksın süresi var bunun.
partisi kapandığı zaman son Ali 973 ilçenin 922'sinde
ki:Biz bu kanunun bu kadar ağır İlanlar bu memleketi siz
teşkilatımız var. Mesela
Rıza başkanımızla biz il
yönetiyorsunuz. Kusuru halka
olduğunu bilmiyorduk. Bize
Trabzon'da 2 tane ilçemiz
yönetiminde idik. Bir süre
buluyoruz diyoruz ki halk yanlış
kendi kanalımızdan gelen
siyasete ara verdim. Ticareti ön şuanda kurulmamış. En kısa
oy verdi. Hata yaptı
zamanda onu da kuracağız. 922 kanunları okumadan
plana çektik. Yeniden Refah
vazgeçiyoruz seçimi iptal
imzalıyoruz. Muhalefetten
ilçe çok ciddi bir rakamdır.
Partisi kurulduktan sonra
ediyoruz. Peki nerde seçimi iptal
Bunun peşinden hemen Ankara gelenleri de okumadan
Trabzonda kurucu üye olduk.
ediyorsunuz? Seçimi iptal
reddediyoruz. Böyle bir anlayış
Arena salonunda iktidar
Biz de Dr. Fatih Erbakan Beyle
ettiğimiz yerlere bakıyorsun Ak
partilerine nasip olmayan kongre olabilir mi? Bir milletvekili bunu
siyasete tekrar geri döndük.
diyebilir mi? Mehmet Metiner'in Parti'nin kaybettiği yerler. Adalet
yaptık. Yani 45-50 bin kişi
Kaldığımız yerden devam
ifadesi bu. Şimdi Yeniden Refah hepimize lazım. Adaletten
edeceğiz dedik. Sonra Trabzon oradaydı. Sadece Trabzon'dan
yoksun ve uzak olmamamız
20 otobüs gitti. Her teşkilat böyle partisi bu 20 yılda yapılan
teşkilatını kurdum. Trabzon'da
lazım. Son söz olarak şöyle bir
yanlışları didik didik ediyor,
siyasi işler başkanlığı yaptım. İl bir yükün altına giremez. Daha
şey düşünelim Ak Parti
araştırıyor. Doğru yaptığı
yeni kurulmakta olan partimize
kongremizden sonra genel
kurulurken o günlere gidelim.
şeylerde de teşekkür ediyor.
merkezden gelen davet üzerine Türkiye'nin her yerinden
Düşün ki Ak Partinin o günki
Diyor ki: Teşekkür ederiz Ak
yüzlerce otobüsle binlerce kişi
genel başkanımız bizi
Parti hükümeti, şunu şunu doğru kurmayları yada bugün ki
akın etti. Müthiş bir kongreydi.
görevlendirdi. Dedi ki;
yaptı. Bunları girer sayarız. Ama kurmayları 5 kişi veya 10 kişi bir
Peşinden ne oldu?
Türkiye'deki teşkilat
araya geliyor ve diyor ki: Bir
bunların peşine yanlışlarıda
Teşkilatlarımızda hummalı
çalışmalarını yürüteceksiniz.
parti kuralım peki adını ne
sayıyoruz.Diyoruz ki: Bakın
çalışmaya başladılar. Genel
Teşkilat başkanımız o zaman
bunlarıda yanlış yaptınız. Buda koyalım. O gün ülkenin bir sürü
merkezimiz geçmişten beri
Bahattin Sumur Beydi. Bir süre
yapılan yanlışları Türk insanına yetmiyor yanlışından doğrusu
onunla çalıştık. Sonra bir
değişiklik oldu. Naim Öztürk Bey uymayan ve çıkarılan kanunlara nedir onu ifade ediyoruz. Kimle
kim yapacak Türk halkı yapacak.
baktık. Ciddi bir komisyon.
geldi. Genel başkan
Bugün hiçbir partide olmayan bir Diyecek ki doğru yanlış yapılmış
yardımcımız ve Teşkilat
bunu da kabul ediyoruz ama
başkanımız. Biz onunla beraber şey var bizde, ben bizzat
doğrunun ne olduğunuda
komisyonun içindeyim. 15 tane
Türkiye'yi karış karış gezdik.
muhalefet söylemesi lazım ki
komisyon kurmuşuz. Genel
Yeniden Refah Partisini
halk bilinçlensin. Bizim halkımız
başkanımızın kontrolünde.
teşkilatlandırma adına
Bunun içinde profesörler var, iş çok bilinçli oy kullanıyor.
Edirne'den Kars'a kadar
Vatandaşa seçimde 5 tane oy
Ardahan'dan Van'a kadar oraları adamları var, alanında uzman
pusulası veriyorsun. O 5 oy
kişiler var. Ne yapıyorlar?
tamamen gezdik. Türkiye'de
Örneğin; maliye bakanıyla ilgili, pusulasını sandığa atmadan
gördüğümüz bir şey var.
hepsine ayrı ayrı partilere oy
ticaret bakanlığıyla ilgili,
Hakikaten nereye gidersek
verebiliyor. Diyor ki ben
ulaştırma bakanlığıyla ilgili
gidelim milli görüş deyince
Cumhurbaşkanı seçiminde a
buradaki aksayan şeyler nedir,
yeniden Rafah partisi deyince
partisine milletvekilliğinde b
neler ters gidiyor bunları tespit
Erbakan hoca deyince Dr.Fatih
etmek için oturuyorlar sabahlara partisine belediye başkanlığında
Erbakan deyince insanımızın
kadar toplantı yapıp proje yapıp c partisine meclis üyeliğinde x
hakikaten saygıyla minnetle
partisine oyumu veriyorum.
şükranla yaat ettiğini görüyoruz. kafa patlatıyorlar. 7 tane kitap
Gerçekten sokakta çok ciddi bir yazılmış. Yeniden Refah Partisi Bakıyorsun ki sandıkta aynı
seçmenler aynı günde aynı
kurulduktan sonra. Bunların
karşılığı var. Bu inanılmaz bize
saatte kullandığı oy bir partiye
hepsi Türkiye'nin sorunlarıyla
haz veriyor. Erbakan ismine
başka öbür partiye başka.
ilgili. İktidar olduk millet bize oy
insanımızın bir saygısı var. Biz
Bilinçsiz olsa ne yapar ben Ak
zamanında Erbakan hocamızın verdi. Hele bir verinde ondan
Partiliyim der ben şu partiliyim
kıymetini bilmedik diyorlar. Böyle sonra bakarız değil. Böyle bir
der gider körü körüne oy verir.
bir öz eleştiri alıyoruz. Yani bize şey olmaz. Hazırlık yapmamız
Ak Partinin aldığı oylara bakın
lazım.
oy vermemiş insanlar bunu
Cumhurbaşkanının oyları fazla
“MUHALEFET 20 YILDIR EL
söylüyor. Sayın

Y

sorunu var. Peki ne yapalım? En
önemli hangi sorun? Adalet.
Niye adaletsizliğe uğradığını ve
Türkiye'deki adaletin
dengelerinin bozulduğunu iddia
ediyorlar. O zaman diyorlar ki
partinin ilk kelimesi Adalet olsun
sonra neye ihtiyacımız var
kalkınma. İkinci kelimeyi de
kalkınma yapalım.Demekki biz
iktidar boyunca bize millet oy
verirse güvenirse biz önce
adaleti sonra kalkınmayı
sağlayacağız diyor. Ondan
sonra da diğer sorunları
çözeceğiz diyor. Şimdi 20 yıl
geçti aradan bakalım geldiğimiz
noktada herkes adaletten şüphe
ediyor. Adaletin çok iyi
işlemediğini söylüyor.
Kalkınmamız ne noktaya geldiği
belli. Üretim toplumu değil
tüketim toplumu olmuşuz. Allah
aşkına bugün biz neyi
üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin
kg yatı 1 dolar. %82'sini ithalat
ediyoruz. Ülke olarak haritada
yerini bulamayacağımız
göremeyeceğimiz Gürcistan'da
bile bir şey ithal ettiğin zaman
altın gümrük diye bir şey var.
Ülkemizde sizi çantacılara
yönlendiririyorlar. Böyle bir
düzen böyle bir kalkınma olabilir
mi? 2023 yılında Sayın
cumhurbaşkanımızın koyduğu
hedef neydi? 10 büyük
ekonomiye gireceğiz demişti. 10
büyük ekonomi ne demektir?
Üreteceksin, istihdam
sağlayacaksın, ihracat
yapacaksın. Bunun anlamı
budur. Başka büyüyemezsin. 10
büyük ekonomi olan içinde
ülkeler acaba nasıl kalkındı.
Ona bakmamız lazım. Biraz onu
görmemiz lazım. Yani biz bir şey
yapacağımız zaman bunu
yapanlar nasıl yapmış diye
bakmamız lazım. Eğer Almanya,
Amerika diğer Avrupa ülkeleri
tüketim toplumu olarak
kalkındıysa biz de tüketelim.
Başka yerler üretsin. Biz alalım
tüketelim ve kalkınalım. Böyle
bir kalkınma yöntemi yok.
Üretmek zorundayız. Ama
üretmekten uzak tüketmekte
marifetli olan bir toplumuz.
“DEVLETTEN EN ÇOK İŞ
ALAN YEDİ TANE MÜTEAHHİT
VAR ONLARIN BEŞİ TÜRKİYE'
DE DİR”
Savunma sanayinde üretilen
ürünler bu hükümet döneminde
ciddi manada artmıştır. Bunun
için teşekkür ediyoruz. Teşekkür
edeceğimiz birkaç konu daha
var bunlar nedir; başörtü
sorununu gündemden kaldırmış
olması, İstanbul sözleşmesini
çıkarmış olmalarına rağmen
bizim ikazlarımız sonucunda
geri adım atması, Ayasofya'yı
açmış olması gibi teşekkür
etmemiz gereken konular var.

Ama yapılan hastaneler var.
Dünyada bir yatağın maliyeti
belli siz Cumhurbaşkanı olsanız
ne yaparsınız? Bir ihaleyle
ihaleye en kaliteli ve ucuza kime
yaptırırım diye düşünürsünüz
değil mi? Ama Türkiye ' de
durum şöyle; dünyada yedi tane
müteahhit var devletten en çok
iş alan yedi tane müteahhit var
onların beşi Türkiye' de dir.
Neden siz davet üzerine iş
yaparsınız buna gerek var
mıdır? Senin şartların ve
kuralların olmalı senin kontrol
mekanizman var. Şartname
koyar o standartlara uygun iş
istersin. 17,5 milyar dolar
tutması gereken hastanelerin
maliyeti 50 milyar doların
üzerindedir. Peki bunun için
nasıl teşekkür edelim size?
Önce milleti tohum yasasını
çıkarıp hasta ediyorsunuz sonra
hasta garantili hastane
yapıyorsunuz.
“BİZ SON İKİ AYDIR EN ÇOK
ÜYE KAYDEDEN PARTİ
OLARAK BİRİNCİ OLDUK”
Kısaca 2018' de kurulan
Yeniden Refah Partisi çok hızlı
zamanda teşkilatlanmasını
tamamladı ve bugün seçime
girecek yirmi dokuz partinin
içindedir. Hiçbir parti Yeniden
Refah Partisi gibi bilimsel
çalışmıyor. Kaynak paketler
üretmiyor. Farklı bir çözüm
üretmiyor. Hepsi diyor ki: ''Biz
borç alacağız, borç ödeyeceğiz.''
Ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Bu
sıkıntılar aşılır mı? Evet aşılır.
Milletimiz özverilidir, fedakardır.
Gerekirse soğan ekmek yer ama
milletimizin güvenmesi ve
inanması lazım. Özellikle genç
kardeşlerimize şunu öneriyorum:
Sosyal medyaya Fatih Erbakan
yazıp bir araştırma yapsınlar
orada bulunan videolarını
izlesinler kararlarının
değişeceğini düşünüyorum. Biz
son iki aydır en çok üye
kaydeden parti olarak birinci
olduk. İlk kongremize geldiğiniz
zaman zaten fotoğrafı
göreceksiniz. Siz farkı fark
edeceksiniz, Türkiye'ye model
oluşturacağız. Aslında
Türkiye'de milli görüşün modeli
hiçbir partide olmayan bir model
var Teşkilat modeli. Trabzon' da
bunu çok daha ileri götüreceğiz.
Çok daha dinamik bir teşkilat
haline getireceğiz. Gençliğiyle,
kadın kollarıyla, ana
kademesiyle gerçekten örnek
olan bir teşkilat olacağız. Biz
uyuyan değil sürekli taarruz
halinde olan, sokakta olan
insanımızın ulaştığı en ücra
köşeye kadar bir teşkilat modeli
oluşturacağız ve siz bizim için
şöyle diyeceksiniz: ''Alın teri
döküyorlar, bunlar bu işi hak
ettiler '' diyeceksiniz dedi.
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MÜFTÜ KÜÇÜK YAYLA
CAMİLERİNİ ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, yayla camilerini ve bu camilerde devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

II. ABDÜLHAMİT'İN HÜRRİYET ANLAYIŞI

Y

ıllardan beri II. Abdülhamit'in
hürriyet ve din anlayışları bilim
dünyasında tartışılmaktadır. Çok
erken yaşlarda dini araştırma ve
uygulamaya başladım. Çocuksu aklımla,
bir adam dindarsa, bilhassa namazını
kılıyorsa o insan melek gibidir, onda hile
ve yalan olmaz diye düşünüyordum
(gerçek dindar için bu hala geçerlidir).
Alışveriş yapacağım zaman esnafın
dindar, bilhassa namaz kılmasına
bakardım, eğer namaz kılıyorsa mutlaka
ondan alışveriş yapardım. Ne gariptir ki
bu dindar kesimle yaptığım alışverişlerin
çoğunda kandırıldım ve insan ahlakının
namazla ölçülmeyeceğini anladım.
Saf dindarların çoğunda bilhassa
doğulularda bu hastalık vardır. İlla da
alışveriş yapacağı veya başındaki kişinin
dindar olmasını ister. Doğu genelde
dindar olduğu için eşkıyası bile yol kesip
insanları soyduğu zaman, tüfeği doğrultup
hakkını helal et dermiş, sonra ananın sütü
gibi helal olsun cevabını alınca insanları
bırakırmış. Dindar sanatkâr ise, işini en iyi
o yapar şeklinde düşünülür. Hâlbuki İslam,
işte maharet, dinde salihlik esastır der.
Bir adam saat tamir ettireceği zaman
bunun dindarlıkla ne ilgisi var, camiye
imam seçmiyoruz ki dindarlığını arayalım.
II. Abdülhamit, dindar kesim tarafından
bir evliya gibi görünmesi yüzünden yaptığı
bütün hatalar kutsal ve olumlu kabul
edildi. 1876 tarihinde iktidara geldi ve
1908 de ayrıldı. Onun ilk ve son dönemleri
arasındaki Osmanlının toprak kaybı,
Türkiye nin yaklaşık iki katı kadardır.

Bunun kahramanlığı, veliliği ve büyüklüğü
nerede, toprak kaybeden mi büyüktür. O
zamanın en büyük din âlimleri ve aydınları
II. Abdülhamit'e karşı çıktılar. Bunların
başında M. Akif, Elmalılı Hamdi, Konyalı
Vehbi hoca ve Said Nursi gibi şahsiyetler
gelir. O zamanlar Osmanlı, hafiye(polis)
devleti görünümünde idi. Özgürlükler
ayakaltına alınmış, ekonomi çökmüş,
aydınların çoğu kaçmış, beyin göçü
hızlanmıştı, ülke çökmek üzereydi. Onu
sevenler, koca Osmanlıyı 33 yıl ayakta
tuttu derken, aslında biraz daha yaşama
şansı olan Osmanlının çöküşünü
hızlandırdı, yıkılışını öne aldı demek daha
mantıklıdır. Ona karşı çıkanları, hain ve
düşmanlarla işbirlikçi olarak
görülüyorlardı. Maalesef AKP'nin son
dönemleri de o dönemleri hatırlatıyor. Bu
çağda Kuran ve İslam, fen bilimlerini
bilmeden anlaşılmaz. II. Abdülhamit'in
dindarlığı da fenlere karşı hurafe bir
dindarlıktır veya skolastik bir yobazlıktır.
İlim adamlarının Yıldız Sarayının fen
fakültesi yap ikazlarına kulaklarını
tıkayarak saraylarda yaşamaya devam
etti. Elinden gelseydi ilim adamlarının
dillerini koparırdı. Kendi gibi düşünen ve
kendisini övenlere karşı anlayışlıydı ve
onların özgür düşünme hakkı vardı.
Hürriyet hava gibidir, olmadığı yerde hayat
ve güzellikler olmaz. Allah ve Rahmanın
sonsuzluğu insanlık âleminde hürriyet
olarak yansır. Özgürlüğü olmayan veya
özgür düşünemeyen insan hayvan
mertebesinde kalır, insanlıktan çıkar. II.
Abdülhamit, ne ulu hakandır ne de kızıl
sultan, ortaçağ skolastik din anlayışına
sahip bir sultandır.

DEREGÖZÜ AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTİVAL'DE

lçe Müftüsü Şükür Küçük,
yayla camilerini ve yaz Kur'an
kurslarını ziyaretleri
kapsamında, İlçe Müftülüğüne
bağlı Rıdvanlı Mahallesi
Harmancık Yayla Camii ile
Düzlük Mahallesi Menteşe Yayla
Camii ve Hasandüzü Yayla
camilerini ziyaret etti. Müftü
Şükür Küçük, ilk olarak İmam
Hatip Adem Bir'in görevli olduğu
Rıdvanlı Mahallesi Harmancık
Yayla Camii'ni, daha sonra da
İmam Hatip Davut Ertürk'ün
görevli olduğu Düzlük Mahallesi

İ

bilgi aldı. Öğrencilere, gelecekte
ne olmak istediklerini de soran
İlçe Müftüsü Küçük, öğrencilerin
düşüncelerini dinledi ve
kendilerine, hangi mesleği
seçerlerse seçsinler vatana,
millete hayırlı, milli ve manevi
değerlerine sahip çıkan iyi insan
olmaları yönünde öğüt ve
nasihatlerde bulundu.
Öğrencilere, kursta öğrendikleri
dini bilgilerin yanı sıra,
ezberledikleri duâ ve sûrelerden
de manasıyla birlikte okutan İlçe
Müftüsü Şükür Küçük, dini
yükümlülüklerin yerine
Menteşe Yayla Camii ile İmam
getirilmesi için gerekli olan duâ
Hatip Mithat Güdü'nün görevli
ve sûrelerin mutlaka manalarıyla
olduğu Hasandüzü Yayla
Camii'ni ve bu camilerde devam birlikte ezberlenmesi gerektiğini
vurguladı. Bazı duâ ve sûreler
eden yaz Kur'an kurslarını
ekseninde açıklama ve
ziyaretlerinde, cami
izahatlarda da bulunan Müftü
görevlilerinden cami-cemaat
durumu ve yaz Kur'an kurslarıyla Küçük, kursa gelen öğrencileri
ilgili bilgi aldı. Hasandüzü Yayla tebrik etti, başarılar diledi,
ailelerine de teşekkürlerini ifade
Camii'ni ziyaretlerinde yaz
Kur'an kursuna devam eden az etti. Öğrencilerin de cemaat
olduğu öğle namazını kıldıran
sayıdaki öğrencilerle tek tek
Müftü Şükür Küçük daha sonra
tanışan Müftü Küçük,
yapılan ikramın ardından
öğrencilerin eğitim öğretim
durumlarıyla ilgili kendilerinden yayladan ayrıldı.

Vakfıkebir Deregözü İlkokulu – Ortaokulu öğrenceleri Trabzon ilimizde düzenlenen ve
ayakları yere basmayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldılar.

V

akfıkebir İlçesi
Deregözü İlkokulu –
Ortaokulu'nda eğitim
gören 17 öğrenci Müdür
Yardımcısı Selçuk Çalık
refakatinde TEKNOFEST'e
katılarak ülkemizin çeşitli
şehirlerinden gelen
yarışmacıların projelerini
inceleme fırsatı buldular.
Etkinlik alanında yer alan
stantları gezen öğrenciler;
Halk oyunları gösterilerini
izleme,

Çanakkale Savaşları gezici
müzesini gezme,
Arttırılmış gerçeklik deneyimi
yaşama,
AFAD deprem tırında deprem
tatbikatına,
Türkhavacılık Uzay Sanayi
standında bulunan
etkinliklere,
Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi bilgi yarışmasına,
Türk Yıldızları uçak gösterisini
izleme gibi pek çok etkinliğe
katılım şansı buldu.

ÇARŞIBAŞI'NDA
YÜKSEOKUL
HEYECANI
Çarşıbaşı ilçemiz, uzun yıllardır hasretle beklediği Trabzon Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokuluna kavuşuyor.

G

elinen son durum ilgili
bilgi veren AK Parti
Çarşıbaşı İlçe Başkanı
Hakan Kocaman,
“Yüksekokulumuz Milli Eğitime
bağlı METEM binamızda

öğrenci alacak olan okulumuz
Trabzon Üniversitesi Çarşıbaşı
Şevket Kopya Meslek
Yüksekokulu adı ile eğitim öğretime başlayacak ve ek
kontenjanlarla 30 olan öğrenci
sayımız 45'e kadar
yükselebilecek. Önümüzdeki yıl
inşallah siber güvenlik bölümü
de açılacak. İlçemizin en büyük
hayallerinden birisi
gerçekleşiyor, mutluyuz,
heyecanlıyız. Okulumuzun
faaliyete geçebilmesi için
yaklaşık olarak 15 milyon TL
tutarında bir harcama yapan İş
Adamımız Mehmet Kopya'ya ve
Kopya Ailesine, büyük emeği
olan AK Parti Trabzon
Milletvekillerimize, Büyükşehir
açılacak. Okulumuzun tüm
ve İlçe Belediye Başkanlarımıza,
tadilatını iş adamımız Mehmet
Kopya gerçekleştiriyor. Ayrıca iç Rektörümüze ve katkısı olan
herkese ilçem ve şahsım adına
donamını, mobilyalarını da
kendisi temin edecek. Bilgisayar teşekkür ediyor, şükranlarımı
teknolojileri bölümü ile bu yıl 30 sunuyorum” diye konuştu.
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BİSİKLETÇİ NACİ AMCAYI KAYBETTİK

Vakfıkebir ilçemizde esnaﬂık yapan, çocukların (Muhammet Aydın) Bisikletçi Naci Amcası(78) hayata gözlerini yumdu.

V

akfıkebir İlçemizde yıllar önce
esnaık yapan çocuklarımızın
bisikletçi Naci amca dedikleri,
Büyükliman Postası Gazetesi Haber
Müdürü Sadık Aydın'ın babası
Muhammet(Naci) Aydın, 09 Ağustos
2022 günü hayata gözlerini yumdu.
Belirli bir süreden beri tedavi gören,
en son Covit hastalığına yakalanıp
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde
tedavi altına alınan

Muhammet(Naci) Aydın, sabah
namazından sonra hayata gözlerini
yumdu. 09.08.2022 Salı günü
Vakfıkebir Yeni Camiinde ikindi
namazından sonra kılınan cenaze
namazının ardından Tarlacık
Mahallesindeki aile kabristanlığına
defnedildi. Cenazeye TBMM Çevre
Komisyon Başkanı ve AK Parti Millet
Vekili Muhammet Balta, İYİ Parti
Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti

Milletvekili Salih Cora, Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan,
ilçelerin belediye başkanları, siyasi
partilerin temsilcileri, STK
temsilcileri, Muhtarlar, Gazeteciler,
akrabaları, arkadaşları ve çok
sayıda sevenleri katıldı. Büyükliman
Postası Gazetesi ailesi olarak Haber
Müdürümüz Sadık Aydın'a, ailesine,
akrabalarına ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.

BALTA VE ZORLUOĞLU'NDAN TEKNOFEST YARIŞMALARINDA
HEMŞEHRİLERİNE AŞURE İKRAMI BAŞARI KAZANANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, 'Muharrem Ayı' dolayısıyla hemşehrilerine aşure ikramında bulundu.

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesi, Muharrem ayı
dolayısıyla 'Aşure Günü'
etkinliği düzenledi. Sosyal
belediyeciliğe verdiği önemle
bilinen ve her fırsatta
vatandaşlarla bir arada olmaya
özen gösteren AK Parti Trabzon
Milletvekili Muhammet Balta ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz
Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda
hemşehrilerine aşure ikram
ettiler. Muharrem ayı dolayısıyla
düzenlenen etkinliğe, AK Parti
Trabzon Milletvekilleri
Muhammet Balta ve Bahar
Ayvazoğlu, AK Parti Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu,
AK Parti Trabzon İl Başkanı
Sezgin Mumcu, TİSKİ Genel
Müdürü Ali Tekataş ile daire
başkanları katıldı.
“RAMAZAN'DAN SONRA EN
KIYMETLİ AY”
Başkan Zorluoğlu, aşure ikramı
sırasında vatandaşlarla kısa
süreli sohbetler
gerçekleştirirken, isteyenlerle de
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aşurenin geleneklerimizde
önemli bir yeri olduğunu dile
getiren Başkan Zorluoğlu,
“Muharrem ayı Ramazan
ayından sonra en kıymetli ay
olarak tarif edilmiştir. Elbette
tarihimizde çok üzüntü
duyduğumuz bir takım
hadiselerin yaşandığı da bir

aydır. O bakımdan biz de bu
acıyı yüreğimizin derinliklerinde
hissediyoruz. Ama bir taraftan
da geçmişte yaşanan bu tür
olumsuzluklardan ders alıp
bundan sonraki süreçte de
geçmişten aldığımız derslerle
birlik ve beraberliğimizi
muhafaza ederek inşallah
ülkemizi çok daha ileri noktalara
taşıma gayreti içerisindeyiz.
Türk milleti olarak, Kürdüyle,
Türküyle, Çerkeziyle yine farklı
mezheplerden Alevisiyle,
Sünnisiyle biz bir bütünüz, biriz
ve bir olarak inşallah ülkemizi
en iyi noktalara taşıma gayreti
içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
“BALTA: BAŞKANIMIZI
TEBRİK EDİYORUM”
AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta ise,
Büyükşehir Belediyesinin çok
önemli organizasyonlar
düzenlediğini ifade ederek, “Bu
konuda Büyükşehir Belediye
Başkanımızı tebrik ediyorum.
Milletimize de hayırlı olsun.
Bizim evlerimizde bu
dönemlerde böyle aşure
oluşturulur. Burada da
Büyükşehir Belediye
Başkanımızın
organizasyonunda milletimize
bu Muharrem ayında aşure
ikram ediyoruz. Allah bütün
inananları ve ülkemizi korusun.
Bu mübarek günlerde dua
ediyoruz. Milletimize de

gösterdiği ilgiden dolayı
teşekkür ediyoruz” dedi.
“İSKENDEROĞLU: İÇİMİZDE
HİSSEDİYORUZ”
AK Parti Çanakkale Milletvekili
Jülide İskenderoğlu da, şehitler
diyarı Çanakkale'den selam ve
sevgiler getirdiğini belirterek,
“Trabzon'da Büyükşehir
Belediyemizin yaptığı aşure
etkinliğine katıldık. Bu özel
günler, milli ve dini günler
bizlerin birlik beraberlik
içerisinde olduğumuz günler. Biz
bugün Aşure Günü'nde
Kerbela'yı asla unutmuyoruz.
Peygamber Efendimizin
torununa yapılan zulmü tüm
Müslümanlar olarak içimizde
hissediyoruz. Dün yaşanan
acıları bugün de hissediyoruz.
Hem hatırlatıyoruz ama birlik
beraberliğimizi asla
böldürmeyeceğimizi bir kez
daha dile getiriyoruz. Kerbela
tam anlaşılsaydı bugün aslında
dünyada bu zulümler
yaşanmazdı. Rabbim bir daha
yaşatmasın ama acıları
acılarımız. Hep birlikteyiz”
şeklinde konuştu.
“ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
ETTİLER”
Aşure dağıtımına ilgi gösteren
vatandaşlar, böyle özel bir ayda
kendilerine bizzat aşure
ikramında bulunan Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in
3'üncü ve son gününde kapanış programı organize edildi. Ülkemizin ve dünyanın en önemli teknoloji festivali
TEKNOFEST kapsamında 7 dalda düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden takımlara ödülleri törenle takdim edildi.

T

ürkiye'nin milli teknoloji
hamlesini gerçekleştiren
Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali
TEKNOFEST heyecanı 3 gün
boyunca Trabzon'u sardı.
Medical Park Stadyumu'nda
organize edilen dünyanın en
önemli teknoloji festivali
TEKNOFEST'in son gününde
kapanış programı düzenlendi.
Festivale teknoloji meraklıları
yoğun ilgi gösterirken,
Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu,
TEKNOFEST dolayısıyla
şehirde bulunan misafirlerle

yakından ilgilendi.
7 DALDA YARIŞMA
DÜZENLENDİ
TEKNOFEST'in son gününde
"Ulaşımda Yapay Zeka",
"Uçan Araba", "Biyoteknoloji
İnovasyon", "Engelsiz Yaşam
Teknolojileri", "Çevre ve Enerji
Teknolojileri", "Helikopter
Tasarım" ve "Sanayide Dijital
Teknolojiler” yarışmalarında
başarı elde eden takımlara
ödülleri verildi. Ödüller,
Trabzon Valisi İsmail
Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu,
TEKNOFEST Genel Sekreteri

ve T3 Vakfı Müdürü Ömer
Kökçam ile diğer ilgililerin de
katılımıyla takımlara takdim
edildi.
HATIRA FOTOĞRAFI
ÇEKTİRİLDİ
Tören, Trabzon Valisi İsmail
Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, T3
Vakfı ekibi ve yarışmacıların
toplu fotoğraf çekimi ile
tamamlandı. Öte yandan
çeşitli etkinliklerin de
gerçekleştirildiği TEKNOFEST
Trabzon yarışmaları, sanatçı
Ceren Ece Öksüz, Vira Cemal
ve Eypio konseri ile sona erdi.
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KILIÇ, FINDIK FİYATI UMUTLANDIRDI, FAKAT GÖREVLER İSTENMEZ VERİLİR
ÇİFTÇİNİN SORUNLARI DEVAM EDİYOR
İYİ Trabzon Kurucu Üyesi, İYİ Partisi İl Başkan Yardımcısı STK Sorumlusu Ahmet Çakır, gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, yaklaşan fındık hasadı ve açıklanan fındık ﬁyatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

V

akfıkebir Ziraat Odası
Başkanı Muhammet
Kılıç; Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan geçen
hafta sonu Ordu ilini ziyaret
ederek fındık fiyatını açıkladı.
Son yıllarda olduğu gibi bu
yılda fındık fiyatının hasat
öncesi açıklanması ve
müdahale alım olarak TMO'nun
alıcı olarak görevlendirilmesi
çiftçimiz ve piyasa adına
olumludur. Enflasyonun sert
yükselişi ve üretici
maliyetlerinin iki şer üçer kat
artması fındık üreticisini, fındık
fiyatlarının da iki ve üç
katartacağı şeklinde beklenti
Cumhurbaşkanımızın Giresun
kalite 50 randıman fındığa 53
lira fiyat açıklamasıyla
sonuçlandı. Daha öncesinde
bakanlık temsilcilerinin geçen
yıla göre yüzde12 artışla 765
bin ton olarak rekolte
açıklanmıştır. Bölgemizde don
olayları ve iklimlerdeki
değişiklikler ile rekoltenin geçen
yıla göre düşük olacağı
belirtildi.
“FINDIĞIN FİYATI
REKOLTEYE GÖRE DEĞİL
MALİYETE GÖRE
BELİRLENMELİDİR”
Rekolte yüksek olduğu takdirde
fiyatın maliyetin altına
düşmemesi için aradaki farkı
devlet sübvanse etmelidir.
Çiftçimiz fiyat istikrarsızlığından
etkilenmemelidir. Örneğin
geçen yıl 1 kg fındık ile 3 litre
akaryakıt alınabilirdi, bu yıl 1 kg
fındık ile 2 litre akaryakıt
alınabilmektedir. Artan gübre
fiyatları çiftçimizinbir
çoğubahçesine gübre
atamamıştır. Böylelikle
bölgemizde rekoltenin düşük
olması sebepleri arasındadır.
Açıklanan fındık fiyatına
istinaden; Çiftçimiz girdi fiyatları
(gübre, yakıt, ilaç ve işçilik, gibi)
maliyetleri karşılayıp üretim
sezonunu bereketli ve karlı
şekilde kapatmanın hesabında,
sanayicimiz ise maliyet
kalemlerinden birisi olan fındığı
alıp mamül yaparak piyasa
rekabetine girip kar elde etme

durumundadır. Tüketicilerimiz
ise İtalyan çikolatalarını değilde
kendi ürünümüzü, kaliteli
fındığımız ile üretilen
çikolataları uygun fiyata
ailesiyle tüketme talebindedir.
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Birliği Başkanımız Sayın Şemsi
Bayraktar'ın hem üreticinin ve
tüketicinin fiyat
dalgalanmalarından
etkilenmemesi için girişimlerde
bulunup hükümet temsilcileriyle
görüşmeler yapmaktadır.
Kendisine sizlerin aracılığıyla
teşekkür ediyorum.
“LİSANSLI DEPO SİSTEMİNE
GEÇİLMELİDİR”
Çiftçilerimizin fındığını emanete
vermemesi için lisanslı depo
sistemine geçilmeli, Fiskobirlik
yeniden müdahale alımda
görev almalıdır. TMO alım
noktalarına uzak olan ilçeler
Fiskobirlik kanalıyla alıma dahil
olabilir. Fiskobirlik ürünümüze
katma değer sağlayan çiftçi
kuruluşumuzdur. Fiskobirlik
ürettiği iç fındık ve çikolataları
ihraç eder durumda olup
ülkemize döviz girdisi
sağlamaktadır. Çiftçilerimiz
bahçesinden uzaklaşmamalı;
Yaşlanan bahçeler
gençleştirilmeli ve fındıkta iyi
tarım uygulamalarına devletin
desteği devam etmelidir.
Çiftçilerimiz teknik birimler İlçe
tarım ve ziraat odalarıyla
işbirliği içinde bakımlı fındık
bahçeleriyle verimimizi daha
çok artırmalıyız. Açıklanan
fiyata göre 1 randıman 1 TL
düzeyinde, kültürel
uygulamalar (budama, toprak
işleme, bahçe altı temizlik,
gübreleme) ile de verimimiz
%30 varan oranda artmış
olacaktır. Verimi düşük
bahçelerde maliyet yarı
yarıyadır. Fakat bakımlı
bahçelerde verime oranla
maliyetimizi çok düşeceğinden
karlılığımız artacaktır.
“TMO ALIM KRİTERLERİNİ
İYİLEŞTİRMELİDİR”
TMO geçmiş yıllarda yaptığı
gibi hedeflediği miktarda alım
yaparak fındık Üreticisini

depolardan geri çevirerek ve
üreticileri depoların önünde
mağdur edilirse, açıklanan
fiyatın hiçbir geçerliliği
olmayacaktır. TMO alım
kriterlerini iyileştirmesi
taleplerimiz arasındadır.
Örneğin kotayı yükseltmesi,
çürük oranını düşürmesi, nem
oranını düşürmesi, kabuk çatlak
oranı gibi.TMO 'dan dönen
fındığın serbest piyasada bu
rakamın çok altında oluşacaktır.
İşte o zaman fındık üreticisinin
mağduriyeti net olarak ortaya
çıkacaktır. Durum böyleyken,
fındık fiyatı 53 TL
diyemeyebiliriz.
İklim değişiklikleriyle geçmiş
yıllarda üreticilerimiz fındıklarını
kurutamama problemleri
yaşadılar. Bir kısım
üreticilerimiz gurbetçi, bir kısım
üreticimiz ihtiyacı var fındığını
pazara indirip satacaktır.
Devletimizin bazı yıllarda
desteklediği makine ekipman
desteğinde fındık kurutma
makinelerine ve iştirakçilere
desteğinin ve tesis sayılarının
artması yönünde çalışma
yapmalıdır. Bakanlık
temsilcilerinden oluşan
komisyonun belirlediği hasat
tarihleri; 0-250 rakımın hasat
tarihinin 13 Ağustos, 250-500
rakımın hasat tarihinin 18
Ağustos, 500 rakım ve üzerinin
hasat tarihinin ise 25
Ağustos'dur. Çiftçilerimiz hasat
tarihlerine uymalıdırlar. Fındık
olgunlaştıkça yerden toplamayı
tavsiye ediyoruz çünkü az işçilik
ve yüksek randıman alırsınız.
Tüm çiftçilerimiz; Hasadınız
bereketli kazancınız yüksek
olsun.
“FINDIK DESTEKLEME
ÜCRETLERİ
ARTIRILMALIDIR”
Hal böyle iken fındık üreticisine
yıllık verilen destekleme ücreti
olan 170 TL muhakkak
artırılmalıdır. Ayrıca günlükçü
ücretleri, fındık patosu ücretleri,
gübre desteklemeleri ve fındık
bakımı için kullanılan gübre ve
ilaç fiyatlarında muhakkak
kolaylıklar sağlanmalıdır.

Ç

arşıbaşı'nda belediye
başkan adaylığı ile ilgili
sıkça adının
konuşulmasını değerlendiren
Ahmet Çakır, “İYİ Parti olarak
bizler önümüzdeki genel
seçimlere kilitlendik. Sahadayız

çok çalışıyoruz. İktidara
yürüyoruz. Hedefimiz hem
Trabzon'da hem Çarşıbaşı'nda
birinci parti olabilmektir. Bir
taraftan Milletvekilimiz, bir
taraftan İl Başkanımız bizler
yoğun şekilde çalışıyor, Genel

Başkanımıza yetişmeye gayret
ediyoruz. Daha sonra yerel
seçimleri gündeme alacağız.
Bizde Görevler istenmez verilir.
Ömrümün hiçbir döneminde
görevden kaçmadım.
Çarşıbaşı'nda çok yoğun bir ilgi
görüyorum. Her kesimden
insanlar bana Başkanım diye
hitap ediyor. Bana oy versin
vermesin herkesi seviyorum.
Birbirine sarılmak zorundayız.
Birbirimizin dertleri ile
dertlenmemiz lazım” diye
konuştu. Çarşıbaşı ile ilgili
değerlendirmelerde de bulunan
Ahmet Çakır, “Çarşıbaşı'nda
Belediye Başkan'ımız
sevdiğimiz bir kardeşimiz.
Geçmişte beraber çalıştık.
Elinden geleni yapıyor,
çalışıyor. Ancak genel manada
Çarşıbaşı'nın hak ettiği
hizmetleri aldığını söylememiz
mümkün değil. Daha iyi işler
yapılabilirdi. Çarşıbaşı'na
hizmet gelmesinden her zaman
mutlu olurum. Kimse
Çarşıbaşı'na benden daha iyi
hizmet yapamaz da demesin. El
elden üstündür” diye konuştu.

VAKFIKEBİR
HALK
BANKASINA
YENİ
MÜDÜR
Vakfıkebir Halk Bankası Şubesine yeni atanan Müdür İlker Güler, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor.

V

akfıkebir Halk Bankası
Şubesine yeni atanan
Müdür İlker Güler, şube
çalışanlarından Hakan Aydıntan

ile birlikte Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta'yı
makamında ziyaret ettiler.
Vakfıkebir Belediye Başkanı

Muhammet Balta, Müdür İlker
Güler'e ziyareti dolayısıyla
teşekkür ederek yeni görevinde
başarılar diledi.

ZEYNEP İLE MESUT CAN EVLENDİ

Z

eynep ile Mesut Can,
06.08.2022 günü
evlenerek dünya evine
girdiler. Vakfıkebir'in değerli
aileleri Hürfikir ve Birinci
ailelerinden çocukları Zeynep
ile Mesut Can, 06.08.2022
günü Beşikdüzü Aşiyan Bahçe
düğün salonundan yapılan
düğün töreni ile evlendiler.

Pervin-Cahit Hürfikir'in kızları
Zeynep ile Ayfer-Mehmet Özer
Birinci'in oğulları, Tonya
Emniyetinde görevli Mesut
Can ile evlendi. Genç çiftin
nikahını Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta
kıyarken nikah şahitliklerini
TBMM Çevre Komisyon
Başkanı ve AK Parti Trabzon

Milletvekili Muhammet Balta
yaptı. Zeynep ile Mesut Can
düğün törenine eş, dost,
akrabalarının yanı sıra bir çok
davetli katıldı. Evlilikle
noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin hem
kendilerine hemde ailelerine
sağlık, mutluluk ve başarı
getirmesini diliyoruz.

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

Büyükliman
Postası
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HABER

ŞAMPİYON LİGE
GALİBİYETLE BAŞLADI
İzleyicilerin özlemle beklediği Süper Lig bugün yeniden başladı. Sezonun açılış maçında ligin yeni
ekiplerinden aİstanbulspor, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'u evinde
konuk etti. Trabzonspor başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-0 kazandı..

S

2-0

por Toto Süper
Lig'de 2022/2023
sezonu başladı.
Sezonun ilk maçında son
şampiyon Trabzonspor,
ligin yeni ekibi
İstanbulspor'a konuk oldu.
Maça iyi başlayan
Trabzonspor, 16. dakikada
köşe vuruşunda gelen topu
kafayla ağlara yollayan
Cornelius'un golüyle öne
geçti. İlk yarıda üstün bir
oyun oynayan bordo-

mavililer, soyunma odasına
1-0 galip gitti. İkinci yarıda
ev sahibi takım da
pozisyonlar bulsa da gol
atamadı. 86. dakikada bu
kez Denswil, kornerden
gelen topu kafayla ağlara
yolladı. Trabzonspor,
sahadan 2-0 galip ayrılarak
sezona galibiyetle merhaba
dedi. Bordo-mavililer, 3
puanla lige başlarken
İstanbulspor puanla
tanışamadı.

PAZAR
YERİ PROJESİ İHALE AŞAMASINDA! VAKFIKEBİR'DE AŞURE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın seçim vaatlerinden biri olan Yeni Pazar yeri yapımı ihale aşamasında. Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacıköy Mahallesi Sahil Camii'nde "Muharrem Ayı ve Aşure Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

B

aşkan Balta, Modern ve
çok amaçlı pazaryeri
projesi ile Pazar yeri,
sadece haftada bir gün
kullanılacak yer değil, haftanın
her günü aktif olarak
kullanılacak mekan haline
getirileceğini seçim projeleri
kitapçığında ifade etmişti. Bu
kapsamda Belediye Başkanı

Muhammet Balta, ilçede
merakla beklenen Yavuz Selim
Camii arkasındaki alanda yeni
pazaryeri otopark projesinin
önümüzdeki günlerde Trabzon
Büyükşehir Belediyesi
tarafından ihalesinin
yapılacağını açıkladı.
Başkan Muhammet Balta
sahildeki dolgu alanından

yapılacak olan projesinin yanı
sıra Tonya Yolu güzergâhı
Hacı Ziya Habiboğlu
Caddesinde de yine Trabzon
Büyükşehir Belediyesi
tarafından çok güzel bir proje
yapılacağını ifade ederek
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu'na teşekkür
etti.
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TAŞINMAZ
NO

İLİ

İLÇESİ

61170200005 Trabzon Vakfıkebir

MAHALLESİ TAŞINMAZ TİPİ
Yalıköy

Hatip Ahmet Elbir ve İmam
Hatip Yıldıray Silingar'ın
organizasyonu ile yaz Kur'an
kursuna gelen öğrencilere

İLAN
VAKFIKEBİR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

KAYIK ÇEKEK YERİ TARAMA İŞİ
S.
NO

V

akfıkebir İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, yaz Kur'an
kursu öğrencilerine aşure
dağıttı. Cami görevlileri İmam

yönelik düzenlenen programa,
İlçe Müftüsü Şükür Küçük ve
Şube Müdürü Halil Güneş de
katıldı. İlçe Müftüsü Şükür
Küçük programda, 'Muharrem
ayı' ve bu ayın 10. gününe
tekabül eden 'Aşure günü'nün
önemi, 'Ehlibeyt sevgisi' ve
'Kerbelâ olayı' ile ilgili bilgiler
verdi. Yaptığı duada 'Kerbelâ
şehitlerini de rahmetle anan
Müftü Şükür Küçük daha sonra
öğrencilere aşure ve dondurma
dağıttı. Etkinliğe katılımları
dolayısıyla İlçe Müftüsü Şükür
Küçük ve Şube Müdürü Halil
Güneş'e teşekkür eden İmam
Hatip Ahmet Elbir ve İmam
Hatip Yıldıray Silingar, aşureleri
hazırlayan hayırsever
vatandaşlar İskender Sinan ve
ailesi ile dondurma ikramında
bulunan Emine Kutlu'ya da
teşekkür ve dua ettiler.

D.H.T.A.

CİNSİ

MİKTARI, SÜRESİ VE AMACI

TAHMİNİ KİRA
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

Kayık Çekek Yeri

Yalıköy Kayık Çekek Yerinde biriken yaklaşık 12.000,00 m³ dolgu malzemesinin (kumun) 6 ay süre
içerisinde taranarak temizlenmesi.

660,000,00

132,000,00

23.08.2022

10:00

AÇIKLAMALAR
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Yalıköy Çekek Yerinin tarama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle, hizasında gösterilen gün ve saatte, karşısında belirtilen tahmini bedel üzerinden Vakfıkebir Milli
Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın (Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüğü veznesine) yatırıldığına dair makbuzu vermeleri, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler : 1 - Tedavüldeki Türk parası, 2 - Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri
ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları (banka teyit yazısı ile birlikte), 3 - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. )
b)Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi vermeleri,
c)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d)Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik belgesini bildirmeleri,
e)Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3-Tarama işinin ihalesine katılacakların 2 nci maddede sayılan belgelerle birlikte 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dip tarama faaliyeti ile ilgili
gerekli izinlerin alındığına dair belgeyi ve ayrıca 14.01.2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında alınmış Dip Tarama Uygunluk Belgesini veya
bu belgelerin en geç ihale sonrasında sözleşme yapılacağı tarihe kadar alınarak idareye teslim edileceğine dair taahhütnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4-Tarama işine ilişkin ihale bedeli peşin olarak ödenir. Ayrıca ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
5-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Vakfıkebir Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare
ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İhale ilanı www.trabzon.csb.gov.tr adresinden görülebilir. Telefon : 0 (462) 841 53 39
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın ILN 1674540

Z İÇİN
UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINI

G

0 462 841 5 724

CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

G

Araç Kiralamada

Güvenilir Adres

iSTER

METROPOL TRABZON KART

Bireysel
Kurumsal

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI

Türsab
A-10787

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724

G

G

G

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

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61

www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

K L İM A N P O

BAYILSA

DEV
KAMPANYA
YÜ

BAYILSA

ES

BÜ

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 .

DAVETİYEDE

I

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

AS

BAYILSA

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

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

ADADÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

