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EFSANE BAÞKAN DUALARLA ANILDI

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Büyükliman Gazeteciler
Cemiyeti'nin düzenlediği muhteşem gece Beşikdüzü ilçesinde yapıldı.

BÜYÜKLÝMAN GAZETECÝLER
CEMÝYETÝ'NDEN MUHTEÞEM GECE

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Karadağ Yaylası Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu ve Yönetim Kurulu üyesi
Vahit Haliloğlu, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Karadağ Yaylası için yaptığımız haberler için teşekkür ettiler.

KARADAÐ YAYLASI SIRADAN BÝR YAYLA DEÐÝLDÝR

27 yıl aralıksız Vakfıkebir'de Belediye Başkanlığı yapan merhum
Sabri Bahadır ölümünün 18. yılında kabri başında dualarla anıldı. 

TRABZON'UN ÝLK BASIN MÜZESÝ AÇILDI
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde
seçim taahhütleri arasında bulunan Ortahisar Belediyesi Basın Tarihi Müzesi'ni açtı. 

V
akfıkebir Karadağ 
Yaylası Koruma ve 
Güzelleştirme Derneği 

Başkanı Abdulkadir (Cemil) 
Haliloğlu ve Yönetim Kurulu 
üyesi Vahit Haliloğlu, 
gazetemize nezaket 
ziyaretinde bulunarak yapılan 
haberlerle ilgili teşekkür 
ettiler. Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir 
süre sohbet eden Başkan 
Haliloğlu, Karadağ Yayla yolu 
ve yayla ile ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi 
aktarımında bulundu. Ayrıca 
Karadağ Yaylası ile ilgili 
olarak Büyükliman Postası 
Gazetesinde çıkan haberler 
için teşekkür ettiler. 
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BÜYÜKLİMAN GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN MUHTEŞEM GECE
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği muhteşem gece Beşikdüzü ilçesinde yapıldı.

B
eşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis 
Uzun'un ev sahipliğini 

yaptığı ve altıncısı 
düzenlenen gece Livio 
Restorant Tesislerinde yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. 
Beşikdüzü ilçesinde 
düzenlenen törene Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman, 
Beşikdüzü Kaymakamı 
Ferhat Vardar, Tonya 
Kaymakamı Muhammet İkis, 
Şalpazarı Kaymakamı 
Zekeriya Murat Şahan, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, Beşikdüzü Emniyet 
Müdürü Cumhur Bekdemir, 
Beşikdüzü Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ahmet Bekar, 
Basın İlan Kurumu Müdürü 
Ali Nuhoğlu, TRT Bölge 
Müdürü Sami Serdar 
Şişman, İletişim Başkanlığı 
Trabzon Bölge Müdürü Murat 
Gürel, Beşikdüzü MYO 
Müdürü Ertuğrul Karoğlu, 
Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kamburoğlu, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Sekreteri Selahattin Özcan, 
Büyükliman Gazeteciler 
Başkanı Aydın Gelleci ve 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Üyeleri katıldı.
“BÜYÜKLİMAN HAVZASI 
ÇOK BÜYÜK ÜSTATLAR 
YETİŞTİRDİ”
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Aydın 
Gelleci yaptığı açılış 
konuşmasında; “Büyükliman 
gazeteciler cemiyetinin 
Büyükliman buluşmaları adı 
altında her yıl bir ilçede 
gerçekleştirdiği bu güzel 
buluşmaya tekrar hoş 
geldiniz. Sayın başkanım 
Büyükliman Gazeteciler 
cemiyeti 2006 yılında 
merhum Hikmet Aksoy aynı 
zamanda onursal kurucu 
başkanımız önderliğinde 
kuruldu. Şu anda 32 üyemiz 

var. Trabzon'da 5 ilçeyi 
Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Tonya, 
Beşikdüzü, Şalpazarı, 
Giresun'dan da 4 ilçeyi 
Eynesil, Görele, Çanakçı ve 
Tirebolu'yu kapsayan bir 
cemiyetiz. Bu manada 
Türkiye de tekiz. Sayın 
başkanım Büyükliman 
gazeteciler cemiyeti olarak 
bölgemizdeki sorunları 
gündem yapma noktasında 
yine bu sorunları çözme 
noktasında geçmişte bulunan 
Büyükliman platformunun 
buluşmasında çok aktif rol 
aldık. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda bunu yeniden aktif 
hale getirmek için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Yine bu bölgede turizmin 
gelişmesi anlamında ortaya 
konulan projelere destek 
vermekte ve burada basın 
sesimiz olsun diyen 
herkesin yardımına 
koşmaya devam ediyoruz. 
Bütün meslektaşlarım 
bunun için elinden 
gelen gayreti 
gösteriyor. 
Büyükliman 
gazeteciler 
cemiyetinin 
bulunduğu havza da 
çok değerli yayın 
organlarımız var. 
Özellikle kendisine 
buradan bir kez daha 
rahmetle yad ediyorum. 
Sayın Ekrem 
Kamburoğlu'nun kurduğu 
Büyükliman Postası şuanda 
sahibi Ahmet Kamburoğlu 
arkadaşımız aramızda. 
Trabzon Günaydın Gazetesi 
sahibi Sayın Tayfun 
Günaydın o da aramızda. 
Yine Görele Postası var 
Giresun da yayın yapan onun 
da çok değerli sahibi Kamil 
Yılmaz ve mesai arkadaşları 
burada. Her birine ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz. 
Büyükliman havzası 
gerçekten çok büyük üstatlar 
yetiştirdi. Sayın Ekrem 
Kamburoğlu 2017 yılında 
aramızdan ayrıldı. Ardından 
Hikmet Aksoy 2020 yılında 
aramızdan ayrıldı. Şuan da 
Beşikdüzü'ndeyiz onu 
saymadan geçmek olmaz. 
Çok değerli kardeşimiz 
esprileriyle bizim günümüze 
çok büyük heyecan ve moral 
getiren Muhammet Taş 

kardeşimiz. Eşleri sayın 
Pervin Taş ve abisi Ahmet 
Taş aramızda onlara da hoş 
geldiniz diyorum. Yine 
geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 
İlhan Taş ağabeyimize de 
buradan Allah'tan rahmet 
diliyorum. Tekrar bu gecemizi 
onurlandırdığınız için tüm 
katılımcılara çok teşekkür 
ediyorum dedi.” 
“SATILAN BİR GAZETECİ 
OLMAK İSTEMİYORUZ”
Söz alan Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük ise 
şunları söyledi; “Bugün 
bilindiği gibi 10 Ocak'ın 
yanında Türk İdarecileri 
Derneği tarafından 1978 
yılında genel kurulda çıkan 
kabul edilen gazeteciler günü 
olarak da kutlanmakta. Bu 
anlamda burada bulunan 

idarecilerimizin de gününü 
kutluyorum. Gazeteciler 
olarak her zaman bir işin 
millet cefasını sürerken biz 
fedakârlığını her zaman 
yapmaktayız. Baktığımız 
zaman şuan da bile 
arkadaşlarımız bir haber 
uğruna bizi çekiyor. Bugün 
10 Ocak bizim çalışan 
günümüz. Ama yapacağımız 
bir şey yok. Bu mesleği 
seviyoruz. Layıkıyla da 
yapmak istiyoruz. Satılan bir 
gazeteci olmak istemiyoruz. 
Bu anlamda da bütün 
arkadaşlarımın gazeteciler 
gününü kutluyorum. İyi ki 
varsınız diyorum dedi.”
BASIN BİR ÜLKEDE 
HALKIN GÖZÜ 
KULAĞIDIR”
Ev sahibi Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun ise 

konuşmasında; “Bu önemli 
günde sizleri güzel ilçemizde 
görmekten duyduğum 
mutluluğu özellikle belirtmek 
isterim. 10 Ocak çalışan 
gazeteciler günü kutlu olsun. 
Basın bir ülkede halkın gözü 
kulağıdır. Basın 
emekçilerimiz bu hususta 
özverili ve önemli hizmetler 
vermektedir. Ulu önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
gazeteciler gördüklerini 
düşündüklerini bildiklerini 
samimiyetle yazmalıdır. 
Gazeteciler kanunun ve 
kamunun çıkarlarının aksine 
davranışlara tanık 
olduklarında gerekli 
yayınlarda bulunmalıdırlar. 
Basın hiç bir şekilde baskı bir 
nüfusa bağlı tutulamaz 
demişlerdir. Büyükliman 
gazeteciler cemiyeti olarak 
basın mensuplarımızın bu 
ilkeler doğrultusunda hareket 
ettiklerini ve özveriyle görev 
yaptıklarına şahidim. 10 

Ocak çalışan gazeteciler 
gününüzü bir kez daha 
kutluyorum. Başta 
bölgemiz 
gazetecilerinden Ekrem 
Kamburoğlu, Hikmet 
Aksoy ve belediye 
çalışanımız Muhammet 
Taş olmak üzere 

ebediyete intikal eden 
bütün basın mensuplarına 

Allah'tan rahmet diliyorum. 
Ayrıca bu özel günümüze 
katılarak bizleri 
onurlandırdığınız için 
hepinize tekrar teşekkür 
ediyor saygılar sunuyorum 
dedi.”
“GAZETECİNİN 
ÇALIŞMAYANI OLMAZ”
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu ise 
yaptığı selamlama 
konuşmada şu ifadelere yer 
verdi; “Bugün hakikaten çok 
özel bir gün ve sabahtan bu 
tarafa da bu çerçevede 
birçok programa iştirak ettik. 
Bugün çalışan gazeteciler 
günü. Bu gazetecilerin 
çalışmayanına ben 
rastlamadım. Herhalde 
çalışmayanı yoktur. Yani bazı 
mesleklerin emekliliği de 
olmaz. Ben gazetecilerinde 
emekliliği olmadığını 
düşünenlerdenim. Tabi 
benden önce değerli kişiler 
belirtti bugünün aynı 

zamanda idareciler günü 
olduğunu bende bir eski 
mülki idari amiri olarak bütün 
meslektaşlarımızın 
valilerimizin 
kaymakamlarımızın ve diğer 
yöneticilerimizin bu özel 
gününü bir kez daha 
kutluyorum. Bu sabahtan bu 
tarafa önce Trabzon 
Gazeteciler Cemiyetimizi 
ziyaret ettik. Trabzonda 
görev yapan bir çok basın 
mensubu arkadaşımızla 
görüşme imkanı bulduk. 
Onların günlerini tebrik ettik. 
Güzel bir programdı. 
Akabinde yine Ortahisar da 
Ortahisar belediye 
başkanlığımız tarafından 
bugün hizmete açılan basın 
tarihi müzesini gezme ve 
oranın açılışına katılma 
imkanı bulduk. Gerçekten 
basın camiası adına önemli 
biz kazanım. Ben Ortahisar 
belediye başkanımızı ve 
emeği geçen herkesi 
buradan tekrar tebrik 
ediyorum. Şehrimize hayırlı 
uğurlu olsun. Şimdi sizlerle 
beraber burada hakikaten 
bulunmaktan çok büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Çok 
keyifli bir ortam oluşmuş. 
Adeta şampiyonlar ligi gibi. 
Bu bölgeyi hakikaten bizde 
önemsiyoruz. Bu manada bu 
bölgede bir gazeteciler 
cemiyeti oluşturulması 2006 
yılından itibaren yayın yapan 
gazetecilerin aynı zamanda 
bazı radyolarında yer aldığını 
biliyoruz. Gerçekten çok zor 
bir iş olduğunu herhalde 
hepimiz takdir ederiz. 
Buralarda ayakta kalmak 
buralarda basılı gazeteler 
ortaya koymak ve bunu hiç 
aksatmadan sürekli şekilde 
yapmak hakikaten büyük bir 
marifet. Ben burada yayın 
yapan gazetecileri onların 
sahiplerini ve çalışanlarını 
gerçekten tebrik etmek 
istiyorum. Tekrar bu güzel 
gecede bizleri de davet 
ettiğiniz için sizlere çok 
teşekkür ediyoruz. Geçen 
sene katılamamıştık içimizde 
kalmıştı. Bu sene katılma 
imkanı oldu. İnşallah fırsat 
olursa Allah ömür verirse 
Çarşıbaşı'nda sizlerle 
beraber olmayı ümit ediyor 
tekrar sizlerin bu güzel 
gününü kutluyorum dedi.” 

Ahmet KAMBUROĞLU

“10 OCAK”
10 Ocak'ta yalnız değildik…
Yılda birkaç kez kutlanıyor, gazeteciler 

günü…
Bu günlerde hatırlanmak güzel…
Bu günlerde de hatırlanacağız ve de diğer 

günlerde de…
Zahmet edip işyerimize gelen, zahmet edip 

bizlere çiçek ve hediyeler gönderen, 

zahmet edip telefon ile arayan, zahmet 

edip bizlere mesaj gönderen herkese 

teşekkür ederiz…
İyi ki varsınız, iyi ki varız…
Yayın hayatımız boyunca doğru, dürüst, 

tarafsız ve yalansız haber anlayışımızı 

bozmadık…
Hiç kimsenin satılık kalemi olmadık…
Hiç kimseye yalakalık yapmadık…
Bazen yazılarımız sevindirdi, bazen de 

üzdü…
Üzülen kişilerin bazıları 

aramadı/sormadı…
Önemli mi değil, onların karakterini 

gösterir…
Aramaktan imtina eden kişiler, sosyal 

sayfalarından paylaşım gerçekleştirdi…
Oradan her şeyi halletmiş olarak gördü…
Çok basit olan işleri bile çetin hale 

getirmekte üzerimize yok…
İnsanoğluyuz değil mi?
Ne yaparsa insan kendine yapar…
Hiç kimse eleştiriyi kabul etmiyor…
Beni eleştirsin derler ama sen onu 

eleştirdin mi senden kötüsü yok…
Ne selam verir, nede uğrar…
O zaman neden diyorsunuz ki, beni 

eleştirebilirsin?
O zaman neden gazeteye gelip demeç 

veriyorsun ki, eleştirilere açığız?
Demek ki, sen eleştirilmeyeceksin, sen iyi 

olacaksın, padişahım çok yaşa olacak…
Ohhhh ne ala memleket değil mi?
10 Ocak yazımızda böyle bir şeyler 

yazmak üzücü ama gerçekler, biz satılık 

olmadık, herkese kucak açtık, herkesin 

haberini yayınlamaya çalıştık, ocusun-

bucusuna bakmadık…
Bize değer verenleri biliyoruz…
2 günlük, 2 dakikalık, 2 saniyelik bir 

dünyada yaşıyoruz…
Bu anlamda bizimle olan herkese teşekkür 

ediyoruz…
***************************
Bazı karakterleri anlamak gerçekten zordu, 

artık kolay…
Adam yüzüne bakarken çok iyi konuşuyor, 

gittiğinde arkandan başlıyor…
Nasıl bir kişiliksiniz kardeşim…
Hani dürüstlük erdemlikti…
Hani senin dürüstlüğün, hani senin 

karakterin…
Bir de çıkacaksın haktan, hukuktan 

bahsedeceksin…
Yok artık…
Bir ocusun, bir bucusun…
Zamanında işin karşıya geçti ocuydun, 

şimdi işin bu tarafa geçti bucu oldun…
Şimdi soracaksınız biliyorum, kim veya 

kimler bunlar…
Bende diyeceğim ki, onlar kendilerini 

biliyor/bilmiyor/işlerine gelmiyor…
***************************
Tv'den haber açıyorsun…
Tam izlemeye başlıyorsun ki, ya cinayet, 

ya taciz, ya gasp, ya kadına şiddet…
Hemen sorular başlar ne oldu, kim kimi 

öldürdü…
Film izlersin başka başka şeyler çıkar 

karşına…
Nereye gidiyoruz bilen var mı?

Aydın GELLECİ

Büyükl�man Gazetec�ler Cem�yet�

Başkanı

Ersen Veda KÜÇÜK

Trabzon Gazetec�ler Cem�yet�

Başkanı

Ram�s UZUN

Beş�kdüzü Beled�ye Başkanı

Murat ZORLUOĞLU

Trabzon Büyükşeh�r Beled�ye

Başkanı



V
akfıkebir Karadağ 
Yaylası Koruma ve 
Güzelleştirme Derneği 

Başkanı Abdulkadir (Cemil) 
Haliloğlu ve Yönetim Kurulu 
üyesi Vahit Haliloğlu, 
gazetemize nezaket ziyaretinde 
bulunarak yapılan haberlerle 
ilgili teşekkür ettiler. Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet 
eden Başkan Haliloğlu, 
Karadağ Yayla yolu ve yayla ile 
ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aktarımında 
bulundu. Ayrıca Karadağ 
Yaylası ile ilgili olarak 
Büyükliman Postası 
Gazetesinde çıkan haberler için 
teşekkür ettiler. 

“KARADAĞ YAYLASI 
SIRADAN BİR YAYLA 
DEĞİLDİR”
Vakfıkebir Karadağ Yaylası 
Koruma ve Güzelleştirme 
Derneği Başkanı Abdulkadir 
(Cemil) Haliloğlu ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada, 
Karadağ Yaylası sıradan bir 
yayla değildir diyerek önemli 
noktalara değindi. Başkan 
Haliloğlu, “Karadağ Yaylası 
bölgemizin ve bilhassa 
Vakfıkebir ilçemizin tek 
yaylasıdır. Sıradan bir yayla 
olmayışının sebebi ise tarihi 
geçmişinde saklıdır. 300 yıllık 
bir geçmişe sahip Karadağ 
yaylamız 1914-1916 yılları 
arasında ilçenin Rus işgaline 

uğramadan önce Karadağ 
cephesinde Kuvayi Milliye 
ruhuyla orada düşmana geçit 
vermeyen vatan evlatlarının 
yazdıkları tarihi destan çok 
önemlidir. Rus harbinde 
Vakfıkebir yani Büyükliman 
bölgesindeki tek cephenin 
Karadağ cephesi olması 
nedeniyle jeolojik ve stratejik 
olarak da önemli bir konuma 
sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Karadağ 
yaylası önemli bir coğrafi 
konumuyla sıradan bir yayla ya 
da oba değildir. Karadağ 
cephesinde Rus savaşında “Bu 
Vatan Geçilmez, Bu topraklar 
Teslim Edilemez” diyerek 
göğsünü siper etmiş yüzlerce 

vatan evladı ve bu bölgeden 
şehitler var. İşte bu yüzden 
Karadağ Yaylasını çok 
önemsiyoruz. Oradaki şehitliği 
ziyaret edip Atasıyla gurur 
duyan gençlerin sayısını 
astırtmak ve doğal güzellileriyle 
halkımız için yaşam merkezi 
olması çok önemli. Yayla 
denildiğinde yüzyıllar 
öncesinden başlayan gelenek 
hemen aklımıza geliyor. 
Karadağ Yaylası Yaz aylarında 
köy halkının belli bir kısmının 
hayvanlarını otlatmak için 
çıktıkları yer olarak algılanırdı. 
Hatta burada 4-5 ay kadar 
konaklayıp kışa hazırlık da 
yapılırdı. Şimdi ise bu 
yaylalarımızın kullanım amacı 
çoğunlukla değişmiştir.  
Turizme açılan yaylalarımızdan 
hayvancılık uzaklaşmış olsa da 
yine aynı şekilde az sayıda 
hayvancılık yapan yayla 
sakinlerimiz var. Yaylalarımız 
adeta birer turizm merkezi 
haline gelmiştir. Karadeniz 
Bölgemizde, Trabzon ilimizin 
Vakfıkebir ilçesinde yer alan 
Karadağ Yaylası da bu 
yaylalarımızdan biridir. Gidip 
gördüğünüzde dönmeyi 
istemeyeceğiniz Karadağ 

Yaylamız da gerek yaşam 
birimleri, gerek tamamlanan alt 
yapısı ve gerekse doğal 
güzellikleri ile harika bir yaşam 
alanı haline gelmiş durumdadır. 
Yol sıkıntımızı da hallettiğimiz 
andan itibaren yaylamız 
vazgeçilmez doğal bir yaşam 
merkezi olacağı gibi ticaret 
yönünden de aktif hale gelecek 
dedi.”
“KARADAĞ YAYLASINA 
ULAŞIM”
Başkan Haliloğlu, Karadağ 
Yaylasına ulaşabilmek için 
öncelikle Trabzon ilimizin 
Vakfıkebir ilçesine gelmeniz 
gerekmektedir.  Buradan da 
Vakfıkebir sahil yolu üzerinden 
Deregözü Mahallesi yol 
güzergahından tam 26 km 
süren bir yolculukla 
ulaşabilirsiniz. Yolumuzun 
sahilden Deregözü Mahallesi 
bitimine kadar olan 16 
kilometresinin asfalt ve betonu 
tamamlanmıştır. Geriye kalan 
bölümü ise staplize yoldur. 
İnşallah bu yaz başında bu 
geriye kalanını da betan ve 
asfalt dökerek tamamlayacağız.  
Bu yaylamıza kendi aracınızla 
ulaşabileceğiniz gibi yayla 
mevsimleri boyunca yaylaya 

seferler düzenleyen ticari 
araçlarla da ulaşmanız 
mümkündür.
“KARADAĞ YAYLASI 
HAKKINDA BİLGİLER”
Vakfıkebir ilçesinde bulunan 
yaylamız son derece temiz bir 
atmosfere sahiptir. O kadar 
temizdir ki 1950 m rakıma 
sahip olan bu yaylada bol 
oksijeni nedeniyle özellikle 
akciğer tedavisi görmüş 
hastaların tatil yapmak 
amacıyla tercih ettikleri önemli 
bir konaklama noktası haline 
gelmiştir. Hatta alt yapı 
hizmetleri de tamamlanmış 
olan bu yaylamız da bakkal, 
fırın, kır kahvesi, ve lokanta 
bulunmasının yanı sıra tatile 
gelen turistler için çok güzel 
piknik alanları bile 
bulunmaktadır. Karadağ 
Yaylasında oldukça çeşitli 
yaban hayatı da sizleri 
beklemektedir. Yayla içinde 
konaklarsanız sabah kuşların 
cıvıltıları ile uyanmak sizi 
apayrı alemlere götürecektir. 
Yaylada görülebilecek doğal 
güzellikleri ne kadar anlatsak 
da az kalacağı için siz en iyisi 
bu yaylamızda bol bol fotoğraf 
çektirmeyi unutmayın dedi.

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ 
DÜZENLENİRKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKENLER
Giriş
Kira sözleşmesi karşılıklı iki 
tarafa da borç yükleyen 
sözleşmelerden olup 
sözleşme nedeniyle iki taraf 
da ciddi bir yük altına 
girebilmektedir. İşyerini kiraya 
veren, kendisini sözleşme 
süresince ya da kendiliğinden 
uzayacak sözleşme ile 
bağlamakta kiracı ise bir 
yatırım maliyeti yapmaktadır. 
Bu nedenle işyeri kira 
sözleşmeleri düzenlenirken 
dikkatli davranılması önem arz 
etmektedir. Keza açılan 
davalardaki uyuşmazlıkların 
çözümünde en büyük delil 
bu sözleşmeler olup; hukuki 
ilişkinin başında yeterli ve 
detaylı bir sözleşme 
hazırlanması koruyucu 
olacaktır. Aksi halde taraflara 
zaman ve para kaybı olarak 
geri dönecektir.
Bunun yanında kira 
sözleşmelerinde belirlenecek 

maddelerin geçerliliği, 
sözleşmenin haklı fesih 
sebepleri, tahliye 
taahhütlerinin hangi hallerde 
geçerli olduğu ve hangi 
sürelerin hak düşürücü olduğu 
gibi hususlar da çok önemlidir.
İşyeri Kira Sözleşmesinde 
Nelere Dikkat Edilmelidir?
> İşyeri kira sözleşmesi; 
depozito, kira artış oranı, kira 
ödeme dönemi, kira ödeme 
zamanı, sözleşmenin devri, 
vergilerin kim tarafından 
ödeneceği, kefalet, tadilat, alt 
kira gibi hususları içerecek 
şekilde hazırlanmalıdır.
> İşyeri kira artış oranı 
sözleşmede kararlaştırılmış 
olabilir, bu durumda yıllık kira 
artışı sözleşmede belirtilen 
miktar üzerinden yapılır. 
Örneğin kira artışı sözleşmede 
%10yapılmış ve enflasyon 
%20 ise bu durumda yüksek 
enflasyona rağmen %10'luk 
kira artışı oranı geçerli olur. 
Ancak Kanun burada da bir 
sınır getirmiştir; belirlenen 
oran önceki kira dönemine 

ait TÜFE'deki (tüketici fiyat 
endeksi) 12 aylık ortalamayı 
geçemez. Eğer belirlenen 
artış miktarı bu ortalamadan 
düşükse bu oran geçerli olur.
> İkinci ihtimal ise; taraflar 
arasında kira artış oranına 
ilişkin bir anlaşmanın olmadığı 

durumdur. Bu ihtimalde 
taraflar kendi aralarında kira 
artış oranını 
belirleyebilecekleri gibi, 
mahkemeye başvurarak hâkim 
tarafından hakkaniyete uygun 
şekilde belirlenmesine de 
karar verebilirler. Gerek kendi 
aralarında belirledikleri 

gerekse mahkemeye 
başvurarak hâkim tarafından 
belirlettikleri bu oran, yine bir 
önceki kira dönemine ait 
TÜFE'deki 12 aylık 
ortalamayı geçemez.
> Kiralanacak işyerinin 
mevcut durumunun 

tespitinin yapılması, 
özellikle fotoğraflarının 
çekilmesi, var olan demirbaş 
listesinin oluşturulması 
gerekmektedir. İşyerinde 
yapılan tespitlerin ve demirbaş 
listesinin sözleşme eki olarak 
belirtilmesi gerekir.
> Kiraya verenin,kiraya 

verme yetkisine sahip olup 
olmadığı kontrol edilmelidir.  
Özellikle birden fazla maliki 
olan işyerlerini kiralarken 
kiralanacak işyeri üzerinde 
eğer paylı mülkiyet (hisseli 
pay) varsa pay ve paydaş 
çoğunluğu aranmalı, elbirliği 
ile mülkiyet varsa bu durumda 
tüm maliklerin onayı 
alınmalıdır. Tapuda gözüken 
maliklerden birinin vefat 
etmiş olması halinde ise 
veraset ilamı aranmalıdır.
> Kira sözleşmesi,mülk sahibi 
yerine üçüncü bir kişi (emlakçı 
gibi) tarafından 
imzalanacaksa, bu durumda 
üçüncü kişiden noterde 
hazırlanmış ve mülkü kiraya 
verme yetkisini de 
barındıran vekâletname 
sunması istenmelidir.
> İşyeri kira sözleşmesinin 
bir tarafı tüzel kişi (şirket, 
dernek gibi) olacaksa, imza 
sirküleri kontrol edilmelidir. 
Kiralayan tarafa ilişkin bu 
belgelerin sözleşmeye ek 
yapılması önemlidir.

> Kira sözleşmesinin devri, 
hava parası gibi hususlarda 
tarafların isteklerine göre özel 
hükümler eklenebilir. Ayrıca 
kira sözleşmesi tapuya şerh 
edilmek isteniyorsa bu 
hususun da sözleşmeye 
eklenmesi önemlidir.
> Ayrıca tarafların özel 
durumları varsa örneğin hala 
bir kiracı varsa ve kiracı 
tahliye edilecekse bunların da 
sözleşmeye işlenmesi yararlı 
olacaktır.
> Kira sözleşmesinin 
hukuka aykırı şekilde erken 
feshedilmesi halinde cezai 
şart belirlenebilir.
Son olarak özellikle yüksek 
meblağlı işyeri kira 
sözleşmelerinde alanında 
uzman bir avukattan destek 
almak da faydalı olacaktır. Zira 
sözleşmede bulunan veya 
bulunmayan bir hükmün uzun 
süreçte ne gibi sonuçlar 
doğurabileceğini en iyi 
yorumlayacak kişiler konu 
üzerinde uzman olan avukatlar 
olacaktır.

İşyer� K�ra Sözleşmes�
Düzenlen�rken D�kkat
Ed�lmes� Gerekenler

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU

HUKUKTA BU HAFTA
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KARADAĞ YAYLASI SIRADAN BİR YAYLA DEĞİLDİR
Vakfıkebir Karadağ Yaylası Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Vahit Haliloğlu, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Karadağ Yaylası için yaptığımız haberler için teşekkür ettiler.

13.01.2023

10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNDE BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bizzat gazetemizi ziyaret ederek ve mesaj yayınlayarak bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısı ile gazetemize 
gelerek bu özel günümüzde 
bizleri yalnız bırakmayanların 
yanı sıra telefonla arayan, mesaj 
atan, çiçek ve çeşitli hediyeler 
gönderen tüm okuyucularımıza 
teşekkür ediyoruz. İyi ki 
varsınız…
Doğru, dürüst, ilkeli ve tarafsız 
habercilik anlayışımızdan asla 
taviz vermeden, en doğru ve hızlı 
bir şekilde halkımızı bilgilendirme 
yolunda çalışmalarımıza sizden 
aldığımız güç ile devam 
ediyoruz…
BASIN, DEMOKRASİNİN 
TEMEL TAŞLARINDAN BİRİDİR
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 

Hacı Arslan Uzan Gazetemizi 
ziyareti sırasında yaptığı 
açıklamada, basın mensupları, 
fedakarca çalışarak, halkın haber 
alma hakkını yerine getirirken, 
kamu yöneticileri ile halk arasında 
da bir köprü vazifesi gördüklerini 
belirterek, “Günümüzde, görsel-
işitsel ve yazılı basın tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de, toplumsallaşma sürecinde 
önemli rol üstlenmiştir. Basın, 
demokrasinin temel taşlarından 
biridir. Gazetecilik, fedakarlık ve 
sorumluluk isteyen, zor şartlarda 
yapılan önemli bir meslektir. 
Topluma doğru haber verme, 
objektif, onur, erdem, adalet ve 
vicdanı bırakmadan önemli bir 

mesleği icra eden gazeteciler 
milletin vicdanına ses olmaktadır. 
Bugün habere ulaşmak teknolojik 
imkanlar dahilinde daha kolay 
olsa da bu durum basın 
mensuplarının mesleklerine 
verdikleri emek ve özveri 
açısından bir şey 
değiştirmemiştir. Basın 
mensuplarımız bugün de 
mesleklerini her türlü şartta ve 
zamanda icra etmektedirler. Bu 
duygu ve düşüncelerle başta 
bölgemizde görev yapan 
gazeteciler olmak üzere tüm 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutluyor, 
meslek hayatlarında başarılar 
diliyorum.”dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KATI ATIK BERTARAF ÜCRETİ AÇIKLAMASI
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “2023 yılı katı atık bertaraf ücreti
Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı kararla belirlenerek su faturaları üzerinden uygulamaya konulmuştur. 

ncak uygulanan yeni 

Atarifenin özellikle fazla su 
tüketen iş yerleri ve 

kamu kurum ve kuruluşları için 
çok yüksek bir bertaraf bedeli 

oluşturduğu anlaşılmış 
olduğundan, konuya 
belediyemizce hemen 
müdahale edilmiştir. Bu 
kapsamda, tespit anına kadar 

düzenlenen toplam 2252 fatura 
iptal edilmiş, ödemesi yapılmış 
146 faturanın ise ilgili abonelere 
iade edilme kararı alınmıştır. 
Tarife önümüzdeki hafta 

yapılacak belediye meclisinde 
yeniden değerlendirilerek, 
yüksek su tüketen abonelerimiz 
için de makul seviyeye 
çekilecektir. Sonuç olarak bu 

uygulamadan şu ana kadar 
herhangi bir mağduriyet 
oluşmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.”
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Osman KOYUNCU

AKLI MI YOKSA HİSLERİ Mİ TATMİM ETMELİ
uyu organları, insan ile dış âlem 

Darasındaki bilgi ve iletişimi sağlayan 
pencerelerdir, duyu organları ile 

algılananlar insanları olumlu veya olumsuz 
yönde etkiler. Çok bozuk bir çevrede 
yaşayan insanların his ve duygularını 
terakki ettirmesi oldukça zordur. Onun için 
insanın eğitiminde çevre önemli bir 
faktördür. 

   İnsan kâinatın çekirdeği ve misali olduğu 
için, yapısında hem meleklerden, hem 
hayvanlardan, hem bitkilerden ve hem de 
şeytandan bir hisse vardır. Kalbin bir yönü 
akıl, bir yönü de vicdandır. 

   İnsan bedenindeki ruhun yaşayabilmesi 
için üç kuvvet verilmiştir. Bu şehvet, öfke 
ve akıl kuvvetidir. Bunların her birinin ileri, 
geri ve vasat(orta) olmak üzere üç 
mertebesi vardır. Bütün peygamberler ve 
büyük insanlar bu kuvvetlerin vasat(orta) 
mertebesini kullanmıştır. Yaratılan en 
önemli şey akıldır. Akıllı insan, duygularının 
vasat mertebesini kullanandır. Aklın ileri 
mertebesine cerbeze(doğruyu yanlış, 
yanlışı da doğru gösterir), geri mertebesine 
ahmaklık denir, vasat(doğruya doğru, 
yanlışa yanlış der ona göre hareket eder) 
mertebesine ise doğru yoldur. Şehvet ve 
öfke kuvvetinin de bu şekilde üç mertebesi 
vardır. 

   Kalpler ancak Allah zikri ile tatmin olur. 
Devamlı Kuran okumak, zikir çekmek, 
kerametlere mazhar olmak, çok zevkli 
olduğundan, kalp ve bazı duygular doyar. 
Bu duruma gelen kişinin duyguları, 

zevklerle doyunca, başka bir şey yapmak 
istemez, ilim gibi diğer önemli şeyleri, 
önemsiz gibi görünür. Bir çocuk için 
okumak çok önemli olmasına rağmen, o 
devamlı kendi hoşlandığı oyunları 
oynamaya meyillidir. İnsan beslenmek için 
çeşitli yiyecekler yer. Bu yiyecekler ince 
bağırsaklardan süzülerek kana karışır,  bu 
şekilde hayat devam eder,  asıl olanda 
budur. Eğer insan baklava yediği zaman, 
yalnız ağzındaki basit zevkleri nazara alıp, 
devamlı yediğini kusup tekrar yiyerek 
ağızdaki zevki tatmin ederse gerçek 
manada beslenmemiş olur. Allah dili ve 
zevkleri daha iyi beslenmeye yardımcı 
olsun diye yarattı,  zevkler araç, 
beslenmek amaçtır. Evlilik, neslin devamı 
için şart olduğundan, insanlar buna meyil 
duysun diye cüzî zevkler de verilmiş, aksi 
halde kimse evlenmezdi. Evliliğin asıl 
amacı duygu ve hislerin tatmini değildir, 
neslin devamıdır. 

   Zikir ve kerametlerde de büyük manevi 
zevkler vardır. Eğer insan devamlı bu 
zevklerle uğraşır ve bunlarla kalbini 
doyurmaya kalkarsa, ilimle doyması gerekli 
olan akıl, aç kalmış olur. Aynen baklavanın 
zevkini, dili ile almak isteyen biri gibi, 
devamlı yediğini kusup, zevk ve lezzet için 
tekrar tekrar baklava yemesine benzer. 
Tabii olarak zevk de lâzım, fakat asıl olan 
ilimdir. Aşırıya kaçmadan, devamlı zevk 
peşinde koşmadan,  ilimle birlikte aklı da 
doyurmalıdır. Din adamları genelde hislerin 
tatmini ile uğraştığından ve vaazlarında 
hep hislere hitap ettiğinden aklı doymayan 
gençlik dinden uzaklaşıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde
seçim taahhütleri arasında bulunan Ortahisar Belediyesi Basın Tarihi Müzesi'ni açtı. 

HABER

EFSANE BAŞKAN DUALARLA ANILDI
27 yıl aralıksız Vakfıkebir'de Belediye Başkanlığı yapan merhum
Sabri Bahadır ölümünün 18. yılında kabri başında dualarla anıldı. 

TRABZON'UN İLK BASIN MÜZESİ AÇILDI

T
ürkiye'nin içinde en fazla 
materyal bulunan Basın 
Müzesi'nin açılışına; 

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Trabzon Vali Vekili Ali Yılmaz, 
AK Parti İl Başkanı Sezgin 
Mumcu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hamdullah Çuvalcı, Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Emin 
Aşıkkutlu,Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı Trabzon 
Bölge Müdürü Murat Güler, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Ersen Küçük, MHP Trabzon İl 
Başkanı Ömer Ayar, AK Parti 
Trabzon Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Sürmen, Trabzon 
Müftüsü Selami Aydın, AK Parti 
Ortahisar İlçe Başkanı 
Selahaddin Çebi, belediye 
meclis üyeleri, yazarlar, 
muhtarlar, STK temsilcileri ile 
çok sayıda gazeteci katıldı. 
“HER ZAMAN ÇALIŞMAKTAN 
YANAYIZ”
Törenin ilk konuşmasını yapan 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük,  müzenin 
10 Ocak Gazeteciler Günü'nde 
açılmasının çok anlamlı 
olduğunu dile getirdi. 
Gazetecilerin fedakârca 
mesleğini yapmaya çalıştığına 
vurgu yapan Küçük,“Bugün 
bizim için önemli bir gün… 
Bölgemizin ilk basın müzesini 
açıyoruz. Bugün ayrıca 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü ama 
biz,her 10 Ocak'taolduğu yine 
çalışıyoruz… Biz fedakârca bu 
mesleği yapan kişiler olarak bu 
işin cefasını çekiyoruz. Biz her 
zaman çalışmaktan yanayız. 
Bütün meslektaşlarımın 
gazeteciler gününü tebrik 
ediyorum. Basın Müzesini bize 
kazandıran Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç'e de 
teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, 
iyi ki varsınız diyorum.”dedi. 
 “BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ 
GİDERDİ”
Konuşmasında Trabzon'un 
birçok alanda olduğu gibi basın 
alanında da öncü bir şehir 
olduğuna vurgu yapan Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, “Ben 

sözlerimin başında bütün 
gazeteci arkadaşlarımın bu 
güzel gününü tebrik ediyorum. 
Hem de bu güzel günde 
açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Basın Tarihi Müzesi'nin de 
şehrimiz için ve basın camiası 
için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Trabzon basın 
alanında da çok önemli 
yenilikler yapmış, ilklere imza 
atmış kadim bir basın şehri aynı 
zamanda. Bizim Gazeteciler 
Cemiyetimiz Türkiye'de bir ilk 
olma özelliğini de gösteriyor. 
Anadolu'da zaten ilk. 
Dolayısıyla böyle bir şehre 
Basın Tarihi Müzesi çok 
yakışıyor, yakışacak. Şimdiye 
kadar gerçekleştirilmemiş 
olması da büyük bir eksiklikti. 
Fakat değerli kardeşim 
Ortahisar Belediye Başkanımız 
Ahmet Metin Genç, seçim 
döneminde bu sözü vermişti ve 
çok şükür bu dönem bitmeden 
müzemizi faaliyete geçirme 
imkânı ortaya çıktı. Ben değerli 
başkanımızı hem sözünü yerine 
getirdiği için; hem de 
Trabzon'umuzda çok eksikliğini 
hissettiğimiz basın tarihi 
müzesini kazandırdığı için, hem 
kendisini, hem de onun 
şahsında emeği geçen herkesi 
gönülden tebrik ediyorum. Bu 
müzemize çok fazla paydaşın 
katkısı oldu, buraya destek 
veren, emek sarf eden, maddi 
manevi arkasında duran tüm 
paydaşlarımıza da gönülden 
teşekkür ediyorum. Tekrar 10 
Ocak Gazeteciler Günü'nü 
tebrik ediyorum. Ayrıca; bütün 
mülki amirlerimizin, 
kaymakamlarımızın ve diğer 
idarecilerimizin de 10 Ocak 
İdareciler Günü kutlu olsun. 
Basın tarihi Müzemiz şehrimize 
hayırlı olsun.”şeklinde konuştu. 
“MEDENİYETİMİZİN 
TAŞIYICISI KÖKLÜ BİR 
ŞEHİR”
Konuşmasında şehirlere kimlik 
kazandıran unsurların başında 
tarihe sahip çıkmak olduğunu 
kaydeden Trabzon Vali Vekili Ali 
Yılmaz, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ben de her şeyden 
önce 10 Ocak Gazeteciler 

Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle 
anlamlı bir günde müze 
açılması son derece anlamlı. 
Aynı zamanda bugün İdareciler 
Günü… Başta meslek 
büyüğümüz Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve mülki 
idare amirlerimiz olmak üzere 
bütün idarecilerimizin İdareciler 
Günü'nü tebrik 
ediyorum.Hakikaten bir şehri 
şehir yapan, ona kimlik veren 
tarihine sahip çıkmasıdır. 
Geçmişteki birikimi geleceğe 
aktarabilmesidir. Bu anlamda 
Trabzon devlet tarihimizde 
hakikaten köklü bir şehir. 
Medeniyetimizin taşıyıcısı 
önemli bir şehir. Trabzon; 
Anadolu'da Kastamonu, Manisa 
gibi Osmanlı döneminde 
şehzadelerin yönettiği önemli 
kentlerimizden biri. Bu anlamda 
Trabzon'da bu tür hizmetlerin 
verilmesi, tarihin dokunun 
korunması çok önemli.”
“TARİHİ DOKU GÖRÜNÜR 
HALE GELECEK”
Müzenin açıldığı alanın tarihi 
dokuya uygun olarak hızla 
yenilendiğini ifade eden Yılmaz, 
“Belediye başkanımız ile 
sohbetimizde burayı tarihi bir 
sokak olarak düzenleyeceğini 
söyledi. Hakikaten burada bu 
tür hizmetlerin yürütülmesi son 
derece önemli. Valiliğin bu 
bölgeye taşınmasından sonra 
Sayın Valimiz İsmail 
Ustaoğlu'nun da büyük 
emekleriyle bu bölge hakikaten 
tarihi dokuya uygun olan bir 
yapılaşmaya doğru hızla 
ilerliyor. Ben eminim ki, hem 
Ortahisar Belediye Başkanımız, 
hem de Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve diğer kurumlar 
bu tarihi dokuya sahip çıkarak, 
bunu çok daha görünür hale 
getireceklerdir. Bu vesileyle 
müzenin açılışında emeği olan 
başta belediye başkanımız 
olmak üzere herkese çok 
teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. Müzenin açılışından 
sonra Başkan Genç, protokol 
üyeleriyle birlikte müze içinde 
yer alan üniteleri gezerek, basın 
yayın materyalleriyle ilgili 
görevli personelden bilgi aldı.

13.01.2023

akfıkebir İlçesi'nde 1980 

Vihtilalı dâhil 27 yıl 
aralıksız belediye 

başkanlığı yapan merhum 
Sabri Bahadır, kabri başında 
anıldı. Efsane başkan Bahadır, 
Ölümünün 18. yılında mezarı 
başında sevenleri tarafından 
dualar ile anıldı. Mezarı 
başında yapılan anma 
programında Merkez eski 
Camii İmam Hatibi Ali Osman 
Birinci'nin Kur-an tilaveti 
sonrası Vakfıkebir ilçe müftüsü 
Şükür Küçük dua yaptı.
Dua sonrası belediye eski 
Başkanlarından Hayri Birinci, 
muhasebeci Zülküf Cavdar, 
Vakfıkebir emekli İlçe Milli 
Eğitim Müdürü ve Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclis 
üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, 
selamlama konuşması yaptılar. 
Aile adıma teşekkür 
Konuşmasını Eczacı Osman 
Bahadır yaptı. Anma 
programına Eski başkanlardan 
Hayri Birinci, Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi ve 
Belediye Başkan Vekili Ahmet 
Salih Birincioğlu, Müftü Şükrü 
Küçük, CHP ilçe başkanı 

Mehmet Keskin, Yeniden 
Refah Partisi İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam,  Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, iş 
insanları, sevenleri ile merhum 
Bahadır'ın aile mensupları ve 
ressam kızı Aycan Bahadır'da 
katıldı.
ÖLÜMÜNÜN 18. YILINDA 
MEZARI BAŞINDA ANILDI 
Vakfıkebir İlçesinde 1968 
yılında girdiği belediye 
başkanlığı seçimini kazanarak 
aralıksız 27 yıl üst üste 
Belediye Başkanlığı yapan ve 
12 Eylül 1980 askeri 
darbesinde ülke genelinde 
görevinden alınmayan ender 
başkanlardan olan merhum 
Sabri Bahadır, ölüm yıl 
dönümünde mezarı başında 
Kur-an'ı Kerim okunarak anıldı. 
Merhum Başkan Bahadır'ın 
portresi Vakfıkebir Belediyesi 
internet sitesinden de 
yayınlanarak, “seni 

unutmayacağız” yazıldı. 
Ölüm yıldönümü nedeniyle 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Salih Birincioğlu 
mezarı başında yaptığı 
konuşmada;  ölümünün 18. 
yılında rahmet ve minnetle 
kendisini anıyoruz.  1968 – 
1994 yılları arasında ilçemize 
belediye başkanı olarak hizmet 
eden merhum Sabri Bahadır 
abimizi ölümünün 18. Yılında 
rahmet ve minnetle anıyorum. 
Yaptığı hizmetler ve bizler 
üzerinde bıraktığı hatıralar 
halen daha gözlerimizin 
önünde canlanıyor. Mekanı 
cennet olsun” dedi.    
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta işleri dolayısı 
ile katılamadığı anma 
programına yayınladığı mesaj 
ile merhum başkana 
şükranlarını iletti. Başkan Balta 
yayınladığı mesajında, 1968 – 
1994 yılları arasında ilçemize 
belediye başkanı olarak büyük 
hizmetleri olan merhum Sabri 
Bahadır abimizi ölümünün 18. 
yılında rahmet ve minnetle 
anıyorum. Kabri nur, Mekanı 
cennet olsun dedi.
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BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRDİLER 
Beşikdüzülü işadamı Mehmet Taş'ın desteğiyle Güngören Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz tarafından
Beşikdüzü Merkez Ortaokulu Hırçın Dalga robotik kotlama sınıfı öğrencilerine başarılarından dolayı akşam yemeği verildi. 

B
eşikdüzü Topaloğlu Et 
Restaurant'ta verilen 
yemeğe Beşikdüzü 

Kaymakamı Ferhat Vardar, 
Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya 
Murat Şahan, Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
Köprübaşı Belediye Başkanı Ali 
Aydın, Dernekpazarı Belediye 
Başkanı Mehmet Aşık,  
Beşikdüzü Emniyet Müdür 
Vekili Ahmet Bekar, Beşikdüzü 
Merkez Ortaokulu Müdürü 
Selman Erdem, İlçe Spor 
Müdürü Köksal Kocaman, daire 
amirleri, davetliler ve öğrenciler 
katıldılar. 
DESTEKLEMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ 
Sunuculuğunu Kaptan Yusuf'un 
yaptığı programda İşadamı 
Mehmet Taş, 2018 yılında 
merhum babası Hacı Seyfullah 
Taş adına Beşikdüzü Merkez 
Ortaokulu'nda yaptırdığı robotik 
kotlama sınıfının başarıları 
dolayısıyla düzenlenen 
programda yaptığı açılış 
konuşmasında, “Bu programı 
öğrencilerimiz için yapmıştık. 
İlimizin, ilçemizin değerli 
insanları da aramızda olsun 
istedik. Buraya 
katılımlarınızdan dolayı çok 
teşekkür ederiz” dedi. 
Güngören Trabzonlular Dernek 
Başkanı İbrahim Yılmaz da 
konuşmasında, “Biz Güngören 
Trabzonlular Derneği olarak 
kurulmuş olduğumuz 2016 
yılında beri gerek Güngören'de, 
gerek Güngören dışındaki 

hemşehrilerimiz için buna 
benzer programlar yapıyoruz. 
Güngören, Trabzonlular'ın 
Trabzon dışında en kalabalık 
olarak yaşamış olduğu, aynı 
zamanda en çok Trabzon 
derneğinin bulunduğu yer. 25 
tane derneğimiz, 35 bin 
Trabzonlumuz var. Onlarla 
birlikte bu şekilde yılda 3-4 
defa bir araya geliyoruz, bu tür 
etkinlikleri yapıyoruz. Bugün 
kıymetli yönetim kurulu üyem 
Mehmet Taş kardeşimizin 
rahmetli babası adına 
yaptırmış olduğu sınıf ve bu 
sınıfın almış olduğu dereceler 
vesilesiyle hem de sizinle 
danışabilmek için bu yemeği 
tertip ettik. Ben maddi manevi 
yapmış olduğu katkılardan 
dolayı Mehmet Beye teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu sınıflar 
gibi her ilçemizde sınıflar 
yaparız” şeklinde konuştu. 
PROTOKOL ÜYELERİ 
KUTLADI 
Robotik kotlama ile ilgili robotik 
kotlama sınıfı öğretmeni Şinasi 
Türkmen'in verdiği bilgilerin 
ardından sınıfın takım kaptanı 
tarafından işadamı Mehmet 

Taş'a teşekkür plaketi verildi. 
Dernekpazarı Belediye 
Başkanı Mehmet Aşık, 
Köprübaşı Belediye Başkanı Ali 
Aydın, Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun'un yaptığı 
teşekkür konuşmalarından 
sonra Beşikdüzü Kaymakamı 
Ferhat Vardar da 
konuşmasında , “ Bu güzel 
program için emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
İşadamlarımıza çok kıymetli 
çalışmalar düşüyor. Mehmet 
Taş Beyefendi kendisi elini 
taşın altına koydu ve böyle bir 
sınıfın meydana getirilmesi 
noktasında çok kıymetli bir 
çalışma ortaya koydu. Ben 
özellikle İstanbul'da,  Ankara'da 
,  Trabzon'un dışında olan, 
hatta Trabzon'da olan 
işadamlarımızın eğitimle ilgili 
yapacağı katkılarda bizler de 
destek olacağımızın sözünü 
burada vermek istiyorum” dedi.
Program başarıdan başarıya 
koşan robotik kotlama sınıfı 
öğrencilerine ve protokole  
işadamı Mehmet Taş 
tarafından alınan hediyelerin 
verilmesiyle sona erdi. 

TRABZON DEV TESİSE KAVUŞUYOR
Trabzon'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akoluk Arıtma Tesisi ve Trabzon Ana İsale Hattı inşaatında
sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Şehrimiz bir marka projeye daha kavuşuyor” dedi.

İYİ PARTİ'DE USTABAŞI GÜVEN TAZELEDİ
İYİ Parti Çarşıbaşı 3. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Hamza Ustabaşı
tüm delegelerin oylarını alarak yeniden ilçe başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

arşıbaşı İYİ Parti olağan Ç3.kongresi Çarşıbaşı 
Esnaf ve Sanatlkarlar 

Odası salonunda gerçekleştirdi. 
Çarşıbaşı ilçe kongresini 
yürütmek üzere Divan 
başkanlığına Trabzon İYİ Parti 
İl Başkanı Azmi Kuvvetli seçildi. 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından ilçe başkanı 
Hamza Ustabaşı gürsüye 
çıkarak partililere hitap etti.
“TÜRKİYE'NİN UMUDU İYİ 
PARTİ'DİR” 
Ustabaşı yaptığı 
konuşmasında; Sayın Divan, 
protokolimizin değerli üyeleri ve 
kıymetli misafirler İYİ Parti 
Çarşıbaşı ilçesi 3.olağan 
kongresine hoş geldiniz. İYİ 
partimiz zor günlerde kuruldu. 
Sevgi değer genel başkanımız 
Meral Akşener ve 
teşkilatlarımız zor günler atlattı. 
Genel Başkanımız Meral 
Akşener'i ve var olmamamız 
için her şey yapılsa da 
buradayız varız dimdik 

ayaktayız. Ayrıca bu salonda 
görüyorum ki çok büyük bir 
kalabalık var. Sadece İYİ Parti 
olarak değil Millet ittifakı olarak 
2023 seçimlerinde iktidar 
olacağız. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.”dedi. İlçe 
Başkanı Ustabaşı'ndan sonra 
kürsüye çıkan İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs yaptığı 
konuşmasında Ustabaşı ve 
yönetimine başarılar diledi.  
Trabzon İYİ Parti Milletvekili 
Hüseyin Örs konuşmasında; 
”Bugün Türkiye'nin umudu bir 
İYİ Parti var. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde milletin 
derdine deva olmaya çalışan 
bir İYİ Parti var. Orada sayımız 
az ama çalışıyoruz. Önergeler 
veriyoruz. Soru önergeleri 
veriyoruz. Kanun teklifleri 
önergeleri veriyoruz. Millet için 
veriyoruz. Çünkü biz İYİ 
partiyiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yan gelip yatma yeri 
değil. Aziz milletin derdine deva 
olma yeridir. Bu inançla, bu 

kararlılıkla Allah birliğimizi 
bozmasın. Allah bize güç 
kuvvet versin. En kısa 
zamanda iktidar olacağız. Bunu 
da şöyle yorumlamak istiyorum, 
az kaldı. İktidara geliyoruz. 
Ayrıca aynı zamanda kongrede 
yeniden seçilen başkanımız 
Hamza Ustabaşı ve yeni 
yönetim kurulu üyelerine 
başarılar diliyorum.”ifadelerinde 
bulundu. Yapılan kongre 
sonrasında yeni yönetim kurulu 
şu isimlerden oluştu. 
İYİ PARTİ ÇARŞIBAŞI İLÇE 
YÖNETİM KURULU
Başkan Hamza Ustabaşı, 
Murat Korkmaz, Mehmet 
Güngör, Hasan Çakır, Ahmet 
Özbarış, Gülen Yanık, Sebahat 
Kul, Kemal Şar, Seyfettin 
Bahar, İsmail Akak, Cemal 
Kant, Faik Sönmez, Numan 
İşçi, Murat Yüksek, Hanımcık 
Yüksek, Sefa Can Kara, 
Mehmet Turgut, Ferhat Doğru, 
Kenan Yavuz, Demet Kayhan 
Sevgi.

KAYMAKAM UZAN'DAN BGC'YE ZİYARET
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan
Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın mensuplarının gününü kutladı.

“10 Ocak Gazeteciler Günü” 
nedeniyle Merkezi Vakfıkebir 
İlçesinde bulunan Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret 
eden Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, burada 
birlikte olmaktan duyduğu 
memnuniyetin altını çizdi. 
Kaymakam Uzan, “Büyükliman 
Bölgesi'ndeki gazeteci 
arkadaşlar arasında güzel bir 
birlikteliğin olmasından 
memnuniyet duyuyoruz” dedi. 
Cemiyette Başkan yardımcısı 
Tuncay Hacıfettahoğlu, Cemiyet 
Üyesi Sadık Aydın ve Mustafa 
Özcan tarafından karşılanan 
Kaymakam Uzan, gösterilen ilgi 
ve alakadan dolayı teşekkür etti.
“10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜNÜ EN 
İÇTEN DİLEKLERİMLE 
KUTLUYORUM”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan sözlerine şöyle devam etti;  
“10 Ocak 1961 tarihinde 212 
sayılı kanun ile yürürlüğe 
girerek, basın mesleği icrasında 
emek veren basın 
mensuplarımızın haklarını 
düzenleyen ve “Çalışan 

Gazeteciler Günü” olarak kabul 
edilen bu özel günü hep birlikte 
kutlamaktayız. Görsel, işitsel ve 
yazılı basın; halkın 
bilgilendirilmesi, toplumsal 
farkındalığın artması sürecinde 
önemli bir rol üstlenmiştir. Basın 
mensuplarımızın en önemli 
vasıfları, gücünü halktan alarak, 
tarafsız ve bağımsız bir şekilde 
haber ve yayın yapma, toplumu 
doğru bilgilendirme, elde ettiği 
haber ve bilgileri kamuoyuna 
objektif, ahlaki ve ilkeli bir 
biçimde yansıtmalarıdır. Basının 
meselelere yapıcı ve sağduyulu 
bir tavırla yaklaşması oldukça 
önem arz etmektedir. 
İnanıyorum ki, gazetecilerimiz 
sahip oldukları bu sorumluluk ile 
ülkemizin, ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişimine katkı 
sağlamak için, olumlu rol 
üstlenmeye devam edecektir. 
Büyükliman bölgemizdeki basın 
mensuplarımız basın İlke ve 
Ahlak kurallarına uyduğunu 
gözlemliyoruz. Bu vesileyle, 
Milletimizin ortak sesi olmanın 
ötesinde, kamuoyunun vicdanını 
temsil eden, halkımızın gözü 

kulağı olan, ilkeli ve tarafsız 
yayıncılık anlayışı ile görev 
yapan tüm basın 
mensuplarımıza teşekkür ediyor, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü en içten dileklerimle 
kutluyorum” dedi.
“BU NAZİK ZİYARETİNİZ 
BİZLERİ MUTLU ETTİ”
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan yardımcısı 
Tuncay Hacıfettahoğlu ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek şunları söyledi;  
“Vakfıkebir Kaymakamımız Dr. 
Hacı Arslan Uzan Beyin ziyareti 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 
Günümüzde hızlı ve etkinliğiyle 
bahsedilen basın sektörünün 
geleceğinde nitelikli eleman 
yetiştirilmesinin toplumda 
dördüncü kuvvet olarak atletilen 
son yıllarda gücü çok daha fazla 
hissedilen basında doğru 
haberciliğin önemini vurgulamak 
adına cemiyetimizin oluşması 
son derce önemliydi. Biz doğru 
habercilik adına doğru işler 
yapmaya gayret ediyoruz. 
Bizlerde arkadaşlarımızı bir çatı 
altında toplayarak, son yıllarda 
asılsız haber ve yorumların 
önüne geçmek için Büyükliman 
Gazeteciler cemiyetimizi 2006 
yılında kurduk. Cemiyetimiz 
bölgede ve çıvar illerde her 
geçen gün adından bahsedilen 
bir kurum olarak gündemdeki 
yerine almaya devam ediyor. 
Yaptığımız çeşitli etkinliklerle 
cemiyetimizin adını biraz daha 
duyulmasına vesile olmak bizleri 
mutlu ediyor dedi.”

13.01.2023

rabzon bir büyük yatırıma 

Tdaha kavuşuyor. Şehrin 
en önemli yatırımlarından 

biri olan ve uzun yıllar kentin 
içme suyu ihtiyacını 
karşılayacak Akoluk Arıtma 
Tesisi ve 93 km uzunluğundaki 
isale hattı kapsamında yapılan 
Kutlugün İletim Tünelinde delgi 
çalışmalarında sona gelindi. 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, DSİ Genel 
Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 
22. Bölge Müdürü Cengiz Han 
Kılıçaslan, TİSKİ Genel Müdürü 
Ali Tekataş ve ilgili kurum 
amirlerinden oluşan heyet 
arıtma tesisi ve iletim tünelinde 
incelemelerde bulundu.
“ÇALIŞMALAR YERİNDE 
İNCELENDİ”
Kutlugün İletim Tüneli giriş 
noktasında DSİ 22. Bölge 
Müdürü Cengiz Han 
Kılıçaslan'ın iş kapsamındaki 
çalışmalarla ilgili yaptığı 
bilgilendirmenin ardından, 
1.012 metrelik tüneli yürüyerek 
geçildi. İletim Tüneli 
incelemesinin ardından Akoluk 
Arıtma Tesisi ziyaret edildi. DSİ 
22. Bölge Müdürlüğü Şube 
Müdürü Ahmet Alper Kaya ve 
İçme Suyu ve Atıksu Şube 
Müdürü Ümit Demirdağ tesis 
birimleri hakkında detaylı 

bilgiler paylaşırken, program 3 
Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 
yapımı devam eden içme suyu 
deposu inşaatının incelenmesi 
ile son buldu.
“UZUN YILLAR HİZMET 
EDECEK”
Trabzon'un oldukça önemli bir 
tesise daha kavuşmak üzere 
olduğunu söyleyen Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, “TİSKİ Genel 
Müdürlüğümüz adına DSİ eliyle 
inşa edilen ve şehrimizin içme 
suyu ihtiyacını uzun yıllar 
karşılayacak olan Trabzon İçme 
Suyu İsale Hattı Kutlugün İletim 
Tüneli ve Akoluk Arıtma 
Tesisinde sona yaklaştık. 
Trabzon Valimiz Sayın İsmail 
Ustaoğlu, DSİ Genel 
Müdürlüğü görevine atanan 
Sayın Mehmet Akif Balta ve 
DSİ Bölge Müdürümüzle birlikte 
çalışmalardaki son durumu 
yerinde inceledik. Bu çalışmayı 
yürüten tüm DSİ Genel 
Müdürümüz nezdinde tüm 
yetkililere teşekkür ediyorum” 
dedi.
“YILLIK 75 MİLYON 
METREKÜP SU 
ARITILACAK”
Projenin büyüklüğüne dikkat 
çeken Başkan Murat Zorluoğlu, 
“İş kapsamında 93 km 
uzunluğunda isale hattı, 1.012 

metre iletim tüneli delgisi 
yapıldı. Geçtiğimiz hafta 
tünelde ilk ışık görüldü. %99 
fiziki gerçekleşmeye ulaştığımız 
Trabzon İçme Suyu İsale Hattı 
inşaatımız ve Akoluk Arıtma 
Tesisimizle birlikte günlük 
200.000 metreküp yıllık ise 75 
milyon metreküp suyu 
arıtabileceğiz. Bu sayede 
Ortahisar ve Yomra ilçelerime 
bağlı 55 mahalleye memba 
kalitesinde bir içme suyu 
sağlayacağız” diye konuştu.
“2023 AÇILIŞ YILIMIZ 
OLACAK”  
Tesisin bu yıl içerisinde hizmete 
alınacağını belirten Başkan 
Zorluoğlu şöyle devam etti: 
“2023'ü açılış yılı olarak ilan 
etmiştik. Akoluk Arıtma 
Tesisimizi de bu kapsamda kısa 
süre içerisinde hizmete 
açacağız inşallah. Hali hazırda 
90 rakıma kadar Esiroğlu 
Arıtma Tesisimizden cazibeli su 
veriliyorken Akoluk Arıtma 
Tesisimiz ile birlikte bu rakam 
200 metre seviyelerine çıkacak. 
Bu sayede sadece enerji, motor 
ve pompa bakımlarından yıllık 
70 milyon TL gibi ciddi bir enerji 
tasarrufu sağlayacağız. 18 
ilçemizin geneline sağlıklı ve 
kesintisiz içme suyu temin 
etmek adına gece gündüz 
demeden çalışacağız.”

Hüsey�n ÖRS
İYİ Part�
M�lletvek�l�

Hamza USTABAŞI
İYİ Part�
İlçe Başkanı



İ
l Başkanı Kemal Başkan 
yaptığı açıklamada; 
“Hepinizin bildiği gibi asgari 

ücret geçtiğimiz günlerde 8.500 
TL olarak açıklanmıştır. Ülkenin 
bu ekonomik şartlarında asgari 
ücretin alım gücü açısından 
yüksek olmadığını hepimiz 
bilmekteyiz. Asgari ücrete 
yapılan artış sonrası ortalama 
memur maaşlarına 
baktığımızda, asgari ücret ile 
memur maaşlarının neredeyse 
eşitlendiğini görmekteyiz. 2010 
yılında asgari ücret 576 TL 
iken, ortalama memur maaşı 
asgari ücretin 3 katıydı. 
Günümüzde ise yeni açıklanan 
asgari ücret ile ortalama 
memur maaşları eşit seviyeye 
gelmiş, emeklilerin ücretleri ise 
asgari ücretin dahi altında 
kalmıştır. 2002 yılında en 
düşük emekli aylığı asgari 
ücretin 53 Türk lirası 
üzerindeyken, yapılan son 
zamlarla birlikte asgari ücret en 
düşük emekli aylığının 3 bin 
Türk lirası üzerine çıkmıştır. 
Şunu özelikle ifade etmemiz 
gerekir ki; sorun asgari ücretin 
artırılması değildir. Hatta daha 
da fazlası asgari ücretle çalışan 
emekçinin anasının ak sütü gibi 
helaldir ve de hakkıdır. Bizim 
açımızdan sorun; yıllar 
içerisinde kamu çalışanlarının 
ve emeklilerin maaşlarının 
komik ve acınacak artışlara 
maruz kalmasıdır dedi.” 
“SİYASETİN VE 
SİYASETÇİLERİN TALİMATI 
İLE HAREKET EDEN 
SENDİKA VE 
KONFEDERASYONLAR VAR”
İl Başkanı Kemal Başkan, “Bu 
durumun tek müsebbibi ise 
siyasetin ve siyasetçilerin 
talimatı ile hareket edebilen 
sendikalar ve bağlı oldukları 
konfederasyonlardır. Çünkü bu 
yapılar yılardır memur ve 
emeklinin kayıplarının 
karşılanması için güçlü bir irade 
ortaya koyamamıştır. Düşünün 
ki; memurlara ve emeklilere 
verilen son zamda sözde yetkili 

konfederasyonun ağzından 
yüzdelik oranında zam talebi 
dahi çıkmamış, 
çıkartılmamıştır. Buna rağmen; 
Ağzından yüzdelik zam oranı 
telaffuz edemeyenler, 
kayıplarımızı telafi etmekten 
çok uzak%25 zammı ayakta 
alkışlamışlardır. %25 olarak 
açıklanan zam karşısında 
kamu çalışanları sükutu hayale 
uğramış, bu duruma güçlü ve 
yekpare bir şekilde tepkilerini 
ortaya koymuştur. Hükümet de 
oluşan bu olumsuz reaksiyona 
kayıtsız kalamamış bir gün 
sonra ilave %5 zam daha 
yapma zorunluluğu hissetmiştir. 
Oluşan tepkileri dindirmek için 
yapılmış %5'lik artışta bile en 
küçük payları olmayanlar yine 
piyasaya çıkmış, %25'e 
teşekkür ettikleri gibi %5'de 
teşekkür etmişlerdir. Ancak 
bilinmelidir ki; kamu çalışanları 
%25'lik zamma ve arkasından 
gelen %5'lik bahşişe teşekkür 
etmiyor.  Şunu özellikle ifade 
etmemiz gerekir ki; Olağanüstü 
dönemden geçtiğimiz bu 
süreçte kamu çalışanlarının ve 
emeklilerinin maaşları zam 
oranları ile iyileştirilmeye 
çalışılması açılan yarayı 
derinleştirmekten başka bir işe 
yaramayacaktır. Kamu 
çalışanları ve emeklilerin 
maaşları tüm kamu 
sendikalarının talepleri 
doğrultusunda yeniden 
hesaplanmalıdır. Kamu 
konfederasyonları platformu 
olarak; kamu çalışanlarının en 
düşük maaşı yoksulluk sınırı 
olan 26 bin 124 liraya 
yükseltilerek enflasyon oranının 
her ay seyyanen yansıtılmasını 
talep ediyoruz. Kamu 
emekçileri düşük emekli 
maaşlarına mahkûm edilmekte, 
emekli olmamıza rağmen ölene 
kadar çalışmak zorunda 
bırakılmaktayız. Bu şartlarda 
bizler emekli hayatı yaşayamaz 
durumda kalırken torunlarımız 
ve çocuklarımızla da vakit 
geçirme hakkımızdan yoksun 
bırakılmaktayız. Emekli 
olduğumuz zaman 
maaşlarımızdan yapılan yüksek 
kesintilerle maaşlarımızın 
yarısından fazlası elimizden 
alınarak bizler açlığa teslim 
edilmekteyiz. En düşük kamu 
emekçisi maaşı ise asgari 
ücrete eşitlenerek her ay 
enflasyon farkı seyyanen 
eklenmeli ve emekli olduğumuz 
zamanki hayat standartlarımızı 
kaybetmemek adına emekli 
olduğumuz zamanki 
maaşlarımıza yakın bir maaş 

talep etmekteyiz dedi.”
“HAKLARIMIZI ALANA 
KADAE MÜCADELEMİZE 
DEVAM EDECEĞİZ”
İl Başkanı Kemal Başkan, 
“Sendika seçme özgürlüğüne 
darbe vuran yüzde 2 barajı 
derhal geri çekilmelidir. Gelir 
vergisi kamu çalışanları için % 
15'te sabitlenmelidir. 3600 Ek 
gösterge herkesi kapsamalıdır. 
Yardımcı hizmetler sınıfında 
görev yapanlar öğrenim 
durumlarına uygun memur 
kadrolarına atanmalıdır. 
Memurun ikramiye hakkı artık 
verilmelidir. Yandaş sendikalar 
ve konfederasyonların hızla 
artan üye kayıplarının önüne 
geçmek adına Adalet ve 
Kalkınma Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi aracılığı ile 
getirilen yüzde 2 üye barajı bir 
sonuç vermeyerek yandaş 
sendikaların üye kayıpları her 
geçen gün hızla artacaktır. 
İktidara geldiklerinde 
kendilerine yakın gördükleri 
sendikaların üye sayılarını 
arttırmak adına kanunda yer 
alan yüzde 5 üye barajını 
kaldıranlar, şimdi aynı 
dayatmayı, bu sefer kanunu 
kendi çıkarları adına hukuksuz 
bir şekilde kullanarak 
dayatmaya çalışmaktadır. 
Kamu sendikaları ve 
konfederasyonlarının çabaları 
sonucu daha önce getirilmeye 
çalışılan yüzde 1 üye barajı 
Danıştay tarafından 
Anayasa'ya aykırı bulunarak 
yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmişken, iktidarın bu 
sefer yüzde 2 barajı ile 
anayasaya aykırı hareket 
etmesi izahı güç bir durumdan 
başka bir şey değildir. Söz 
konusu düzenleme ülkemizdeki 
demokratik yaşamın ayrılmaz 
bir parçası olan, sendika 
seçme özgürlüğüne aykırıdır. 
Sendikalar arasında yasa eli ile 
eşitsizlik yaratacak yüzde 2 üye 
barajı ve tekel sendikacılık 
yaratma hayalinden derhal 
vazgeçilmelidir. İktidara 
buradan tekrar sesleniyoruz. İş 
bırakan, bizleri destekleyen, 
haksızlığa uğrayan milyonlarca 
kamu çalışanı, emekli, işçi, ev 
kadını, öğrenci ve toplumun 
tüm kesimlerinden aldığımız 
güçle bugün buradayız. Kamu 
Konfederasyonlar Platformu 
olarak; milyonlarca 
yurttaşımızın elinden aldığınız 
hayat standartlarını ve yıllardır 
uğradığımız hak kayıplarını 
iade edene kadar mücadele 
etmekten vazgeçmeyeceğimizi 
buradan ilan ediyoruz dedi.”

Büyükliman
Postası 6 HABER

KAMU ÇALIŞANLARININ VE
EMEKLİLERİN MAAŞLARI KOMİK VE
ACINACAK ARTIŞLARA MARUZ KALDI
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu İl Başkanı ve tüm Eğitim Çalışanları
Sendikası İl Başkanı Kemal Başkan, yıllar içerisinde kamu çalışanlarının ve emeklilerin
maaşlarının komik ve acınacak artışlara maruz kamlaştır diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

HASTANEDEKİ HASTALAR ZİYARET EDİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçedeki Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN SAÇ BAKIMI ve KESİMİ YAPILDI
Vakfıkebir Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla
Vakfıkebir ilçemizdeki çeşitli okullarda yapılan saç kesim etkinliği bu hafta Cumhuriyet İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi.

V
akfıkebir Mesleki Eğitim 
Merkezi Güzellik ve Saç 
Bakım Hizmetleri alanı 

öğretmen ve öğrencilerinin 
katılımıyla Vakfıkebir ilçemizdeki 
çeşitli okullarda yapılan saç 
kesim etkinliği bu hafta 
Cumhuriyet İlköğretim Okulunda 
gerçekleştirildi.
“EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Projesi kapsamında Vakfıkebir 
Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik 
ve Saç Bakım Hizmetleri alanı 
öğrencileri birlikte öğretmenleri 
tarafından Cumhuriyet İlkokulu 
öğrencilerinin saçlarının kesimi 
ve bakımı yapıldı. Cumhuriyet 
İlkokulu İdaresi yaptığı 
açıklamada; “Bilhassa 
dezavantajlı bölgelerde oturan 
çocuklarımız için bu uygulama 
çok güzel. İlçe genelinde tüm 
okullarda bu uygulama yapılıyor. 
Bugün bizim okulumuzda 
Vakfıkebir Mesleki Eğitim 
Merkezi Güzellik ve Saç Bakımı 
alanı öğrenci ve öğretmenleri 
tarafından bu etkinlik 
gerçekleştiriliyor. Kendilerini 
tebrik ediyoruz. Çocuklarımızın 
heyecanı da belli zaten hepsi 

sırasını bekliyor. Emeği geçen 
arkadaşlara teşekkür ediyoruz” 
dediler.
“GERÇEKTEN GÜZEL VE 
YERİNDE BİR HİZMET”
Vakfıkebir Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Korkut Hekim 
ise yaptığı açıklamada, 
“Öğrencilerimizin talepleri ve 
istekleri doğrultusunda onlara 
saç bakım ve kesim hizmeti 
verdik. Gerçekten güzel ve 
yerinde bir hizmet. İnşallah 
dezavantajlı bölgelerde de çeşitli 
etkinliklerle hep beraber bu 
faaliyetlerimizi 

gerçekleştireceğiz. 
Öğrencilerimizin saç kesim ve 
bakım etkinliği bittikten sonraki 
yüzlerindeki mutluluğu görmek 
bizleri daha çok mutlu ve motive 
ediyor. Saç kesim etkinliğine 40 
öğrenci katılmış olup veliler 
tarafından da olumlu 
karşılanmıştır dedi. Müdür 
Korkut Hekim; Öğrencilerinde 
neşeyle katıldığı etkinliğin 
bundan sonraki haftalarda farklı 
okullarda devam edecek. Bizleri 
evimizde hissettiren okul idare 
ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

13.01.2023

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
İdari ve Mali İşler Müdürü 

Yahya Sağıroğlu, Baş Hemşire 
Yardımcısı Fatma Akagündüz 
ve Hemşire Fatma Boliç ile 
birlikte hastanenin palyatif 
bakım servisinde yatan 
hastaları ziyaret etti.
Hastalara ve yakınlarına 
geçmiş olsun dileklerinde 
bulunan Müftü Küçük, 
hastaların hâl ve hatırlarını 

sordu, sağlık durumlarıyla ilgili 
yakınlarından ve hastane 

çalışanlarından bilgi aldı. Hasta 
ve yakınlarıyla da baş başa 
görüşüp bir süre kendileriyle 
sohbet eden Müftü Şükür 
Küçük, kendilerine moral-
motivasyon sağlayacak tavsiye 
ve nasihatlerde bulundu. İlçe 
Müftüsü Küçük, tüm hastalara 
Allah'tan acil şifâlar, yakınlarına 
da kolaylık ve sabır temenni 
etti. İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ün yakın ilgi ve 
samimiyetlerinden oldukça 
hoşnut kalan hasta, hasta 
yakınları ve hastane çalışanları 
kendisine teşekkürlerini ifade 
ettiler.

TRABZON YENİ OTOGARINA KAVUŞUYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önem verdiği projeler arasında bulunan yeni otogar alanında incelemelerde
bulundu. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Mayıs ayı içerisinde açılış yapmayı planlıyoruz” dedi.  

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
göreve gelir gelmez, 

Trabzon halkı tarafından uzun 
yıllardır yıkılması istenen ve 
adeta kanayan yara haline gelen 
otogar meselesini masaya 
yatırmış,  şehre yakışacak 
projeyi hayata geçirmişti. 
Trabzon'da uzun yıllar 
konuşulan fakat herhangi bir 
adım atılmayan otogar 
inşaatında son düzlüğe girildi. 
Başkan Zorluoğlu, bugün önem 
verdiği projeler arasında yer 
alan otogar inşaatında 
incelemelerde bulunarak, firma 
yetkililerinden detaylı bilgi aldı.
“MAYIS AYINDA AÇILIŞ 
PLANLANIYOR”
2023'ü açılış senesi ilan 
ettiklerini ve yeni otogarın 
şehirde de heyecan yaratığını 
belirten Başkan Zorluoğlu, 
“Çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Neredeyse sona 
yaklaştık. İlgili firma 15 Nisan'a 
kadar bize teslim edeceğini 

belirtti. Otogarda bulunan ilgili 
firmaların taşınması haziran-
temmuz ayını bulabilir. Herhangi 
bir aksilik yaşanmazsa mayıs 
ayında açılışı yapmayı 
düşünüyoruz” dedi.
“İÇERİDE VE DIŞARIDA 
GENİŞ ALANLARA SAHİP”
Çok güzel, konforlu bir yapının 
ortaya çıktığını belirten Başkan 
Zorluoğlu, “Şu sıralar yürüyen 
merdivenler takılıyor. Dışarıdan 
bakıldığında binanın AVM gibi 
bir havası var. Önünde geniş bir 

rekreasyon alanı bulunuyor. Bir 
otogarın ötesinde, insanların 
gelip vakit geçirecekleri mekân 
gibi tasarlandı. Restoranları 
olacak. Hem içeride hem 
dışarıda geniş alanlara sahip. 
Arka tarafına baktığımızda 
dereden uzak mesafede 
kaldığımızı görüyoruz. Ayrıca 
otogar binamızın 3. katına 
belediyemizin kirada olan 
şirketlerini koyacağız. Şirketler 
bir yerde toplanmış olacak” 
ifadelerini kullandı.

YALIKÖY MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük Yalıköy Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

akfıkebir İlçe 

VMüftüsü Şükür 
Küçük, esnaf 

ziyaretleri kapsamında 
ilçeye bağlı Yalıköy 
Mahallesi'ndeki esnafları 
ziyaret etti. Ziyaretlerde 
esnafların hâl ve 
hatırlarını soran ve 
kendileriyle bir süre 
sohbette bulunan Müftü 
Küçük, toplumun tüm 
kesimleriyle olduğu gibi 
esnaflarla da sürekli 

iletişim halinde olmanın 
hizmetlerin etkin ve 
verimliliğine katkı 
sağlayacağına inandığını 
belirtti. Esnaflara ilçe 
müftülüğünden herhangi 
bir istek ve beklentilerinin 
olup olmadığını da soran 
Müftü Şükür Küçük, tüm 
esnaflara sağlık afiyet 
içerisinde kolaylıklar ve 
bereketli kazançlar duâ 
ve temennisinde 
bulundu.



Büyükliman
Postası 7 HABER

VAKFIKEBİR 1874 FK KARADAĞSPOR'A
ŞANS TANIMADI 3-2 
Trabzon 2. Amatör küme B gurubunda mücadele eden Vakfıkebir
1874 FK, kendi saha ve seyircisi önünde Karadağspor'u 3-2 yendi.

V
akfıkebir Veteranlar 
takımı geçtiğimiz hafta 
sonu kendi sahasında 

oynadığı maçtan 3-0 galip 
ayrılarak şampiyonluğa emin 
adımlarla ilerliyor. 
Şampiyonluğun en güçlü adayı 
olan Vakfıkebir Veteranlar 
Takımı ligde lider olarak yoluna 
doludizgin devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta sonu kendi 
saha ve seyircisi önünde 
mücadele edeceği Çarşıbaşı 
Veteranlar takımının sahaya 
çıkmaması üzerine hakem 
tarafından 3-0 hükmet galip 
sayılarak 3 puanın sahibi 
oldular.  Bu yıl Ligde fırtına gibi 
esen Vakfıkebir temsilcisi, A 
gurubunda oynadığı maçlar 
sonunda topladığı 26 puanla 
liderliğini sürdürürken artı 34 
averajla oynadığı maçlar 
sonunda gurupta en çok gol 

atan takım unvanını elinde 
bulunduruyor. Ligin bitimine iki 
hafta kala şampiyonluğun en 
büyük adayı olan Vakfıkebir 
temsilcisi, oynayacağı playof 

maçlarının hazırlıklarını da 
sürdürüyor. Vakfıkebir 
temsilcimiz bu hafta Yomra 
Veteranlar ile deplasmanda 
oynayacak.

VAKFIKEBİR ŞAMPİYONLUĞA
EMİN ADIMLARLA 3-0
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden
Vakfıkebir Veteranlar tarımı şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. 

13.01.2023

rabzon 2. Amatör küme A 

Tgurubunda mücadele 
eden Vakfıkebir 

Büyükliman Belediye spor, 
kendi saha ve seyircisi önünde 
misafir ettiği Yeşilovaspor'u 
Talha Çolakoğlu'nun ayağından 
kazandığı gol ile 1-0 yenmeyi 
başararak altın değerinde 3 
puan aldı. Şampiyonluk 
yolunda önemli bir 3 puanın 

sahibi olan Vakfıkebir temsilcisi, 
kaçırdığı birçok gol 
pozisyonundan da 
yararlanamadı. Maçın başından 
sonuna kadar heyecan ve 
çekişmeye sahne olan 
müsabakanın ilk yarısı 0-0 
berabere kabandı. Büyükliman 
Belediye spor maçın başından 
sonuna kadar yakaladığı birçok 
gol pozisyonunu cömertçe 

harcadı. Maçın ikinci yarısında 
da baskılı oyununu sahaya 
yansıtan Büyükliman Belediye 
spor müsabakanın son 
dakikalarında Talha 
Çolakoğlu'nun ayağından 
bulduğu golle nefes aldı. Maçta 
başka gol olmayınca ev sahibi 
Büyükliman Belediye spor 
sahadan 1-0 galip ayrılmasını 
bildi. 

BÜYÜKLİMAN BİR ATTI ÜÇ ALDI
Trabzon 2. Amatör küme A gurubunda mücadele eden Vakfıkebir Büyükliman Belediye spor, kendi
saha ve seyircisi önünde misafir ettiği Yeşilovaspor'u 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı.

T
rabzon 2. Amatör küme 
B gurubunda mücadele 
eden Vakfıkebir 1874 

FK, kendi saha ve seyircisi 
önünde Karadağspor'u 3-2 

yenerek rakibine beraberlik 
şansı tanımadı.  Maçın 
başından sonuna kadar üstün 
futbolunu rakibe kabul ettiren 
Vakfıkebir 1874 FK takımı 

Erdem Menteşe, Gökdeniz 
Çilingir ve Emirhan Yılmaz'ın 
ayağından kazandığı 
mükemmel 3 golle maçta 
skor üstünlüğünü yakaladı. 
Maçın ilerleyen 
dakikalarında her iki takım 
oyuncuları girdiği gol 
pozisyonlarını cömertçe 
harcadılar. Yakaladığı 2 gol 
vuruşundan yararlanan 
Karadağspor müsabakadan 
3-2 yenilmekten 
kurtulamadı. Bu galibiyetle 
Vakfıkebir temsilcisi üst 
sıralardaki yerini korudu. 

Müsabakada başka gol 
olmayınca Vakfıkebir 1874 FK 
takımı maçtan galibiyetle 
ayrılmasını bildi.

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

por Toto Süper Lig'in 18. 

Shaftasında Trabzonspor, 
Alanyaspor deplasmanına 

konuk oldu. Kırbıyık Holding 
Stadyumu'ndaki mücadeleyi 
bordo-mavililer 5-0'lık skorla 
kaybetti. Karşılaşmada 
Alanyaspor'a galibiyeti getiren 

golleri 14. dakikada Efecan 
Karaca, 37 ve 45+7. dakikalarda 
Ahmed Hassan, 75. dakikada 
Wilson Eduardo ve 78. dakikada 
Yusuf Özdemir attı. 
Trabzonspor, bu sezon ligde 
ikinci kez 5 gol yedi. Bordo-
mavililer, daha önce 

deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 
mağlup olmuştu. 
Trabzonspor'da 36. dakikada 
sarı kart gören Vitor Hugo 
gelecek hafta cezalı duruma 
düştü. Bu sonucun ardından 
Trabzonspor, ligde bir hafta 
aradan sonra kaybetti ve 29 

puanda kaldı. Alanyaspor ise bir 
hafta sonra kazandı ve 24 
puana yükseldi. Ligin bir sonraki 
haftasında Trabzonspor, 
sahasında Başakşehir ile karşı 
karşıya gelecek. Alanyaspor, 
Fatih Karagümrük'ü konuk 
edecek.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'un konuğu oldu. Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

SATILIK LÜX DAİRELER

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

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

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

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

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

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

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

10 OCAK GAZETECÝLER GÜNÜNDE BÝZÝ YALNIZ BIRAKMADILAR
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bizzat gazetemizi ziyaret ederek ve mesaj yayınlayarak bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de


