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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

ARTIK AK PARTÝ ÜLKEYÝ YÖNETEMÝYOR
Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt ve Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Gazetemizi
ziyaret ederek, AK Partinin uyguladığı 20 yıllık yanlış politikaların nihai sonucunun sıkıntılarını yaşıyoruz dediler.

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

SAYI: 946

13

MAYIS
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

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

BÝR AN ÖNCE SANDIK MÝLLETÝN ÖNÜNE GELMELÝDÝR!
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir İlçesini ziyaret ederek ilçe esnaﬂarı ve ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

> Sadık AYDIN 2'de

DOKTOR ÖZTÜRK'E ÇÝÇEKLÝ TEÞEKKÜR
Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde görev yapan pratisyen hekim Dr. Özlem Öztürk
tarafında müdahale edilerek iyileştirilen hasta ve yakınları doktora çiçekli teşekkür ettiler.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de
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KÖKLÜ BİR İLÇEDİR,
YÖNETENLER BÜYÜK
DÜŞÜNMELİDİR.
V

Yeşilay'ın “Yetişkin Eğitim Projesi”nin Vakfıkebir ayağı uygulanmaya başlandı.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de
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YEÞÝLAY'IN “YETÝÞKÝN EÐÝTÝM
PROJESÝ”
VAKFIKEBÝR'DE UYGULANDI
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bakanlığın saha uzmanları tarafından gerçekleştirilen
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ARTIK AK PARTİ ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR!

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt ve Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Gazetemizi
ziyaret ederek, AK Partinin uyguladığı 20 yıllık yanlış politikaların nihai sonucunun sıkıntılarını yaşıyoruz dediler.

Ahmet KAMBUROĞLU

2. KUPA
Bu hafta oynanan karşılaşmanın ardından
2. Kupa şansımızı kaybettik…
2. kupayı da alabilmiş olsaydık, çok güzel
olacaktı ama olmadı…
Yine de şampiyonuz…
Trabzon'lu olmak bir ayrıcalıktır…
Trabzonsporlu olunmuyor, doğuluyor…
Bu hafta sonu cumartesi günü kupa töreni
Trabzon'da…
Büyük sürprizler bizleri bekliyor…
Herkesin Akyazı'da olacağından hiç
şüphemiz yok…
Geçen hafta İstanbul Yenikapı'daki etkinlik
muhteşem oldu…
Yine Aslan Kar, sahnedeydi…
İstanbul'u yerinden oynattı…
Nasıl Trabzon'da yer yerinden oynamışsa,
İstanbul Yenikapı'da öyle oldu…
Yine tüm dünya Trabzon'u, Trabzonspor'u
konuştu…
Sosyal sayfalarda izlenme rekorları kırıldı,
halen daha devam ediyor…
İnsanlar, taraftarlar bunu bekliyordu…
Coşku, sevinç, mutluluk gözyaşları
taraftarların yüzlerinden belli oluyordu…
Mutluluğa kurşun sıkmadık, sıkmayacağız
da…
Ne mutlu ki anneler, babalar, kardeşler
ağlamadı…
Trabzon'u silah üzerine tanıyanlara büyük
bir ders vermiş olduk böylelikle…
*******************************
Geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı
Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu,
Vakfıkebir'deydi…
Kahvaltı yapıldı, ardından konuşmalar ve
muhtarlara mikrofon verildi…
İlçemize Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
gelmiş ne istenir, yol…
Vakfıkebir'in tek yaylası olan Karadağ
yolu…
Mayıs ayı geldiğinde bizde yayla sezonu
açılıyor.
İnsanlar merkez de işlerinin başında
olduğundan, yorulan/bunalan insanların
tek nefes aldığı yer yayla oluyor…
Bizler yaylasız yapamayız…
Yolumuzun bir bölümü dökülmemiş.
İnsanlar yaylaya gitmek için çekiniyor.
Yol kötü…
Şehir Merkezinde esnaf ziyareti yapan
Bakan Karaismailoğlu, esnaar ve
vatandaşlarımız Karadağ Yayla yolunun
yapılmasını isteyince;
Bakan'da Vakfıkebir'e gelmişken hemen
Karadağ Yayla yolumuz gündeme geldi…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil
Karaismailoğlu tarafından söz verildiği
söyleniyor…
İnşallah bir çözüm olur, Sayın Bakanımız
bu yol işine bir el atarsa, tamamdır…
Unutmamalıyız ki söz uçar, yazı kalır…
Bu maliyetlerle bu yol nasıl yapılacak…
Geçtiğimiz yıllarda Karadağ Yolu için bir
maliyet hesabı yapılmıştı…
O zaman ki yapılan maliyet X 3 veya 4
oldu…
Her şey çok yükseldi…
Şuan da hiçbir müteahhit bırakın ihaleye
girmeyi yat bile vermiyor/veremiyor…
Her gün yat değişiyor…
Kullandığımız akaryakıt kaç TL'den
nerelere çıktı…
Kendi aracınız ile Trabzon merkeze
gidip/gelme yaklaşık 150 TL…
Gerisini hepimiz düşünelim,
Ne yapacağız…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 946
Tarih : 13.05.2022

aadet Partisi Trabzon
İl Başkanı Cevat Kurt
beraberinde Vakfıkebir
İlçe Başkanı Birol Yavuz ve
yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte Gazetemizi ziyaret
ederek, Yazı işleri
Müdürümüz Ahmet
Kamburoğlu ile bir süre
sohbet ettiler. Trabzon İl
Başkanı Cevat Kurt yaptığı
açıklamada, AK Partinin
uyguladığı 20 yıllık yanlış

S

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde görev yapan pratisyen hekim Dr. Özlem Öztürk tarafında müdahale edilerek iyileştirilen hasta ve yakınları doktora çiçekli teşekkür ettiler.

V

akfıkebir İlçesinin eski
esnaarından olan
Muhammet Naci
Aydın, 25 Nisan 2022 gecesi
saat 12.00 sularında evinde
geçirdiği kriz sonrası 112 acil
ambulans ekipleri tarafından

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

Akciğer yetmezliğine bağlı
olarak solunum krizi geçirdiği
tespit edilen Muhammet Naci
Aydın'ın hemen tedavisine
başlandı. Akciğerlerinin
oksijen üretememesi üzerine
hastanın kanındaki oksijen'in
%60'ın altına düşmesi
sonucu kriz geçiren
hastasına nöbetinin
bitmesine rağmen sabah
saat 6.00'a kadar bekleyerek
müdahalede bulunan doktor
Özlem Öztürk, hasta ve
hasta yakınları tarafından
yaptığı iyilik unutulmayarak
çiçekli teşekkür edildi. Sabah
6 sularında yapılan
değerlendirme sonrası
normale dönmeye başlayan
hasta Aydın, Dr. Özlem
Öztürk tarafından daha iyi
tedavi olabilmesi amacı ile
Trabzon Kaşüstü Devlet
Hastanesine sevk edildi.
Burada hastaneye yatırılarak
tedavi edilen hasta Aydın,
taburcu olduktan sonra

12.15 sularında Vakfıkebir
Devlet Hastanesi Acil
Polikliniğine getirildi. Acilde
nöbetçi olan Dr. Özlem
Öztürk tarafından anında
müdahale edilen hastanın
tahlil ve tetkikleri yapıldı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi
Acil Polikliniğinde görev
yapan Dr. Özlem Öztürk'ü
çalıştığı hastanede ziyaret
etmek istedi. Muhammet
Naci Aydın ailesi ile birlikte
bayramda nöbetti olan Dr.
Özlem Öztürk'ü acilde
ziyaret ederek çiçek takdim
ettiler. Duygu dolu anların
yaşandığı acil polikliniğinde
Dr. Özlem Öztürk, hastasını
karşısında çiçekle görünce
şaşırdı. Çok mutlu olduğunu
dile getiren Doktor Öztürk,
hastasını bir kez daha
muayene ederek sağlığına
kavuştuğu için mutlu
olduğunu ifade etti. Dr.
Öztürk, “Bu nazik davranış
beni fazlasıyla mutlu etti.
Ben görevimin gerektirdiğini
yaptım. Bunu mesleğime ve
çalıştığım kurumuma karşı
bir güven olarak görüyorum.
Muhammet Amcanın hem
bayramlaşma hemde bu
nazik davranışı karşısında

moral bulduğumu ifade
etmek istiyorum diyerek
geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum dedi."
“ONLAR BİZİM YAŞAM
KAYNAKLARIMIZ”
Hasta Muhammet Naci Aydın
ve yakınları yaptıkları
açıklamada; “Yakın ilgi ve
alakalarından dolayı Doktor
Özlem Öztürk hanıma ve
mesai arkadaşlarına
teşekkür ediyoruz. Sağlık
çalışanlarımıza Cenabı Allah
kolaylıklar ihsan eylesin. Son
zamanlarda sağlıkçılara
yapılan şittetleri kınıyoruz.
Onlar bizim yaşam
kaynaklarımız. Biz sadece
hem bayramlaşmak hem de
nezaketen yapılan ilgi ve
alakaya karşı bir jest olması
ve örnek alınması açısından
çiçek takdim ettik. Kendisine
ve mesai arkadaşlarına
teşekkür ediyor, tüm sağlık
çalışanlarına başarılı
çalışmalar diliyoruz dediler.

YEŞİLAY'IN
“YETİŞKİN
EĞİTİM
PROJESİ”
VAKFIKEBİR'DE
UYGULANDI
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bakanlığın saha uzmanları tarafından gerçekleştirilen Yeşilay'ın “Yetişkin Eğitim Projesi”nin Vakfıkebir ayağı uygulanmaya başlandı.

B

u proje kapsamında
Vakfıkebir Osman Tan
Ortaokulu Rehber
Öğretmeni Alper Mumcu
tarafından ilk olarak 10
Mayıs Salı günü “Vakfıkebir
Halk Eğitim Merkezi
Kursiyerleri”ne “Teknoloji
Bağımlılığı” eğitimi verildi. 11
Mayıs günü “Okullara taşıma
yapan Şoförler ve Rehber
Personeller” için “Madde
Bağımlılığı” eğitimi
düzenlendi. Seminere, Halk
Eğitimi Merkezi Müdürü
Cemile Kahyaoğlu ve Müdür

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

çözüm önerilerimizi
anlatıyoruz. Bugün de
Vakfıkebir İlçe Başkanımız
ve yönetici arkadaşlarımız ile
birlikte Vakfıkebir
ilçemizdeyiz. Ülkemiz
özellikle ekonomik açıdan
zor günlerden geçiyor.
Esnafından emeklisine,
işsizinden asgari ücretlisine
her kesimimizin ciddi sıkıntı
içerisinde olduğunu
yaptığımız ziyaretlerde

kutuplaşmaya değil
kucaklaşmaya ihtiyacı var.
Ötekileştirmeye değil
kardeşliğe, nefrete değil
sevgiye, ayrıştırmaya değil
birliğe ihtiyacımız var. Bizler
Saadet Partisi olarak
üzerimizdeki sorumluluğun
farkındayız, onun için de
sahadayız. Nasıl ki geçmişte
Milli Görüş iş başına
geldiğinde her konuda tarih
yazmışsa yine yapılacak
seçimde Milli Görüşün tek
temsilcisi Saadet Partimiz
iktidar olup bu aziz
milletimize ve ülkemize en
güzel hizmetleri yapacaktır,
bundan kimsenin şüphesi
olmasın dedi.” Büyükliman
Postası Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Ahmet Kamburoğlu
ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, İl
Başkanı Kurt'a ve İlçe
Başkanı Yavuz'a
çalışmalarında başarı
dileklerinde bulundu.

DOKTOR ÖZTÜRK'E ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

Büyükliman
Postası

İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

politikaların nihai sonucunun
sıkıntılarını yaşıyoruz dedi.
“AK PARTİNİN
UYGULADIĞI 20 YILLIK
YANLIŞ POLİTİKALARIN
NİHAİ SONUCU ORTADA!”
Saadet Partisi Trabzon İl
Başkanı Cevat Kurt; “Saadet
Partisi Trabzon İl Başkanlığı
olarak 18 ilçemizde
esnaarımızla ve sivil toplum
kuruluşlarımızla bir araya
gelip sorunlarını dinliyor,

vatandaşımızdan dinliyoruz.
AK Partinin uyguladığı 20
yıllık yanlış politikaların nihai
sonucu bu. Artık AK Parti
ülkeyi yönetemiyor. Günlük
kararlar alarak sadece günü
kurtarmaya çalışıyor ve
sorunları daha da
derinleştiriyor. Bu yanlış
politik kararların bedelini
milletimizin her kesimiyle
birlikte ödüyoruz. Bunca
sorun varken AK Parti nihai
çözümler üretmek,
milletimizin her kesimini
kucaklamak yerine bir
dönem daha iktidarda
kalabilmek için bugüne
kadar yaptığı gibi
kamplaşma, kutuplaştırma,
ötekileştirme, ayrıştırma
siyasetinden vazgeçmiyor.
Biz Saadet Partisi olarak
bunu çok yanlış ve tehlikeli
buluyoruz. Çünkü hepimiz
bu vatanın evlatlarıyız.
Hepimiz kardeşiz. 84 milyon
vatan evladının

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

Yardımcısı Mustafa Dal'da
katıldı. Proje, Vakfıkebir de
çeşitli gruplara uygulanarak
Mayıs ayı içinde devam
edecek. “Teknoloji
Bağımlılığı” eğitiminde Halk
Eğitim Merkezi kursiyerlerine
konuşan Osman Tan
Ortaokulu Rehber Öğretmeni
ve İlçe Yeşilay Temsilcisi
Alper Mumcu şunları söyledi.
“BAĞIMLILIK PROBLEMİ”
Teknoloji bağımlılığı,
Teknolojiyi kullanmada ve
onunla ilişkide kişinin
iradesini kaybetmesi, kendini

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

denetleyememesi ve onsuz
bir yaşam sürememeye
başlaması hâlidir. İnternet
bağımlılığının en sorunlu hali
ise; Aşırı internet kullanımına
engel olunamaması, internet
dışında geçirilen zamanın
önemsizleşmesi, yoksunluk
hallerinde ruh halinde
çalkantıların olması (sinirlilik,
saldırganlık gibi), kişinin
yakınları ve çevresiyle
arasının bozulması anormal
internet kullanımının bazı
görünümlerindendir.
“TANISI İÇİN KRİTERLER”
Ruhsal bozuklukların tanısal
ve istatistiksel el kitabı (dsm
5 de), zihinsel hastalıklar için
bir tanı ölçütüdür. Amerikan
psikiyatri birliği tarafından
yayımlanır. Artık internet
bağımlılığının da bu kitapta
yer aldığını görüyoruz. Dsm
5'in internet bağımlılığı için
önerdiği sekiz kriter
vardır.Dsm tanı kriterlerinin 8
ölçütünden 5 tanesinin

karşılanması durumunda kişi
“internet bağımlısı” olarak
tanımlanmaktadır.
“SEVGİ EN ÖZEL
İLAÇTIR”
2000'li yıllara gelince artık
en etkin bağımlılık
tedavisinin sevgiyle
kucaklanan bir ortamda
bozulmuş sosyal bağlarını
tekrar kullanmasıyla
mümkün olabileceğini
yeniden anlamaya başladık.
Artık bağımlılığı ilaçla kalıcı
tedavi edemeyeceğimizi
anlıyoruz bizler robot değiliz,
hatta kimyasal molekür
gruplarından müteşekkil bir
robot hiç değiliz! Çok ciddi
anlamda sosyokültürel
ihtiyaçlarımız var ve tatmin
edilmeyince bunlar sağımız
solumuz belli olmuyor.
“ASIL NEDEN BAĞLANMA
SORUNLARI”
Sosyal yeteneğimiz başlı
başına diğer insanlarla
iletişim kurmamız için var ve

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.

insan beyninde müthiş bir
sinirsel trağe rağmen
kaçınılmaz bir özelliğimizdir.
Beynimizdeki hücreler
devreler kimyasallar diğer
insanlarla sağlıklı ilişki
kurmak onlara bağlanmak
güven ve destek bulmak
uyum içinde yaşamak için
var o yüzden ne zaman bir
insandan övgü sözü duysak
sevdiğimize sarılsak güvenle
birinin gözlerine baksak
beynimizde bolca dopamin
salgılanır ve bu hoş
deneyimi tekrar etmek
isteriz. Günümüz insanında
gelişen teknolojinin getirdiği
kolaylıklar sayesinde bireyler
arası bağlanma azalıyor ve
insanlar gittikçe daha fazla
yalnızlaşmaya başlıyor.
Bağlanmak ve güven
duymak için kurgulanmış
beynimiz böyle gitgide
yalnızlaşıp sanallaşan bir
dünyada alternatier aramak
zorunda kalıyor.

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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BİR AN ÖNCE SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELMELİDİR!
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Vakfıkebir İlçesini ziyaret ederek ilçe esnaﬂarı ve ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

C

HP Trabzon Milletvekili Ahmet
Kaya, Vakfıkebir de Parti
Binasında ilçe teşkilat
mensupları ile bir araya gelerek önemli
açıklamalarda bulundu. Kaya, Paramız
pula döndü. Çok sıkıntılı bir
dönemdeyiz. Bu ülke bu toplum bunu
hak etmiyor. Çok daha iyisi
mümkündür. Bu ülkenin kaynakları
fazla. Tek eksiğimiz kötü yönetiliyoruz
dedi.”
“BİR AN ÖNCE SANDIK MİLLETİN
ÖNÜNE GELMELİDİR”
Milletvekili Ahmet Kaya yaptığı
değerlendirmede; “Çok şükür üç
bayramı bir arada yaşadık. Hem
ramazan bayramı, hem bir mayıs işçi
bayramı hem de Trabzonspor'umuzun
şampiyonluğunun bayramını bir arada
yaşadık. Ayrıca bayramda İBB
Başkanı İstanbul un evladı hemşerimiz
Sayın Ekrem İmamoğlu Trabzon'daydı.
BirlikteTrabzon'un doğusundaki komşu
illere ta Kemalpaşa'ya kadar
vatandaşlarla buluşma imkânımız
oldu. Bu gün de Vakfıkebir'deyiz.

Değerli ilçe başkanımızın hazırladığı
program çerçevesinde esnafımızı
ziyaret edeceğiz, hal hatır soracağız,
onların düşüncelerini alacağız.
Ekonomik zorlukları hep birlikte
yaşıyoruz. Bir karpuz yüz elli lira oldu.
İki yüz lira ile artık önceki yirmi lira
kadar ancak alışveriş yapabiliyoruz.
Paramız pula döndü. Çok sıkıntılı bir
dönemdeyiz. Bu ülke bu toplum bunu
hak etmiyor. Çok daha iyisi
mümkündür. Bu ülkenin kaynakları
fazla. Tek eksiğimiz kötü yönetiliyoruz.
Bir an önce sandık milletin önüne
gelmelidir dedi.”
“BU İLÇE KÖKLÜ BİR İLÇEDİR,
YÖNETENLER BÜYÜK
DÜŞÜNMELİDİR”
Vakfıkebir'imizin de sorunları var. İlçe
başkanımızın sürekli söylediği şudur;
Bu ilçe köklü bir ilçedir. Yönetenler
büyük düşünmelidir. İstihdam alanları
yaratacak hizmetler, yatırımlara ihtiyaç
vardır. Çünkü Vakfıkebir'de yaklaşık üç
bin işsiz genç nüfus var. Bunlara iş
lazım, aş lazım. İlçe başkanlığımızın

belirlediği istihdam yaratacak
projelerinin Vakfıkebir'de bir an önce
hayata geçmesi lazım. Ben milletvekili
olarak bu projeleri destekliyorum.
Vakfıkebir bu bölgenin merkezi olarak
Fakülteyi çoktan hak ediyor. Fakülte
bu bölge için, esnafımız için önemlidir.
Vakfıkebir halkı yine istihdam
oluşturacak bu hizmeti bekliyor. Bana
da bu konuda ne görev düşüyorsa
hazırım.
“VAKFIKEBİR EKONOMİSİNE
BÜYÜK KATKI SUNACAKTIR”
OSB ile ilgili yıllardır mücadele ettik.
Altyapı ve yol ihalesi ile atılan
adımdan memnunuz ama çok yavaş
ilerliyor. Kaygımız odur ki çok
uzamasın, bir an önce yapılsın. Çünkü
orada iş sahası oluşacak. Vakfıkebir
ekmeği bir dünya markasıdır. Bu
büyük marka ile Vakfıkebir'in
ekonomisinin büyütmek mümkün ama
pazarlanması konusunda belediye ve
merkezi yönetim hiçbir şey yapmıyor.
Ben Ankara'ya giderken yol üzerinde
Vakfıkebir ekmeği, peyniri, tereyağı,

diğer yöresel ürünleri almak isterim.
Ama bir tane alışveriş noktası yok.
Geçen Vakfıkebir'e geldiğimde ilçe
başkanımızla orada ben de açıklama
yaparak ilgilileri göreve çağırmıştım
ama görülen o ki; yirmi yıl oldu bir
ilerleme yok.
“VAKFIKEBİR'DE BÜYÜK BİR
LİMANA İHTİYACI VAR”
Trabzon Limanı artık işlevini kaybetti.
Şehrin içinde kaldı. İlçe
başkanlığımızın bu talebi de çok haklı.
Çünkü Doğu Karadeniz Bölgesinin
tamamına cevap verebilecek limanın
adresi zaten doğal liman olan, diğer
adı da “Büyükliman” olan
Vakfıkebir'dir. Çikolata Fabrikası
projemiz de çok önemli. Önceki
dönem milletvekilimizde çok gündeme
getirmişti. Yine işsizliğe çare olacak bir
proje. Vakfıkebir'de çikolata yapmak
için fındık var, tereyağı var, süt var
ama kim yapacak?
“TURİZM BACASIZ FABRİKADIR
AMA İLÇEMİZİN BU BÜYÜK
POTANSİYELİ
DEĞERLENDİRİLMİYOR”
CHP olarak ilçemizde bir diğer

TEKNOLOJİ YERİNDE YETERİNCE
V

akfıkebir İlçe Müftülüğü
personeline 'Teknoloji
Bağımlılığı' konusunda seminer
verildi. Uzman Psikolog Danışman
Ahmet Köroğlu, Vakfıkebir İlçe
Müftülüğü'nde görevli daire
personeline 'Teknoloji Bağımlılığı'
konusunda seminer verdi. Vakfıkebir
İlçe Müftülüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler
Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile
düzenlenen seminere; İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, Şube Müdürü Halil
Güneş ve Vaiz Nuri Dural'ın yanı sıra
dairede görevli personel katıldı.
Uzman Psikolog Danışman Ahmet
Köroğlu seminerde; teknoloji
bağımlılığı, belirtileri ve sebepleri,
kimlerin risk altında olduğu, teknolojiyi
kullanma biçimleri, teknoloji
kullanımının nasıl zararlı hale getirildiği
ve bağımlılık riskinden korunmak için
yapılabilecekler konularında
bilgilendirmede bulundu.
Teknoloji bağımlılığını; 'teknolojiyi
kullanmada ve onunla ilişkide kişinin
iradesini kaybetmesi, kendini
denetleyememesi ve onsuz bir yaşam
sürememeye başlaması hâli' olarak
tanımlayan Formatör Ahmet Köroğlu,
belirtilerini de; teknoloji başında

harcanan vaktin giderek artması,
ruhsal, sosyal ya da bedensel bir
sorun oluşturmasına rağmen
teknolojinin kullanılmaya devam
edilmesi ve teknolojiden uzak kalınca
huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması,
planlanandan daha fazla teknoloji
karşısında kalınması, teknolojinin,
sorumlulukların (iş, okul, aile, bireysel
temizlik gibi) yerine getirilmesini
engellemesi, zamanın büyük
çoğunluğunun ilen ya da zihnen
teknolojiyle geçirilmesi ve teknoloji
başında geçirilen vakitle ilgili kontrolün
kaybedilmesi olarak ifade etti.
Teknoloji bağımlılığının sebeplerinin;
kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın ne
olduğuna dair bilgi eksikliği,
bağımlılığın sonuçlarını bilmemek veya
önemsememek, merak duygusunu
kontrol edememek, bağımlı arkadaş
çevresinin içerisinde bulunmak, can
sıkıntısı ve yapacak daha iyi bir şey
bulamamak, sosyal ilişki kuramamak
ya da kurarken güçlük çekmek, gerçek
dünyada başarılamayan şeyleri sanal
dünyada elde etmeye çalışmak
şeklinde özetleyen Uzman Psikolog
Danışman Ahmet Köroğlu, spordan

uzak duran ve hareketsiz yaşamı
tercih edenler ile olumsuz ve bağımlı
arkadaş çevresi bulunanların, ders
başarısı sürekli düşük olan ya da okul
dışı faaliyetlere karşı isteksiz olanların,
arkadaş edinme, iletişim kurma ve
iletişimi devam ettirme becerileri az
olanların, aile içi çatışmalar yaşayan,
sağlıklı iletişimi olmayan aile
üyelerinin, hayatlarında kaliteli vakit
geçirebileceği aktiviteler
bulunmayanların, sosyal ilişkilerinde
kendini ifade etmekte güçlük
yaşayanların ve aileleri teknolojiyi
olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireylerin
risk altında bulunduğunu söyledi.
Teknolojiyi kullanma konusunda da;
'sorumlu kullanma, kötüye kullanma ve
bağımlılık' başlıkları altında bilgiler
paylaşanKöroğlu; sorumlu kullanımın,
kullanırken kimseye zarar vermemek
ve genel ahlaki kriterlerin sanal
alemde de geçerli olduğunu
unutmadan kullanmak olarak özetledi.
Güvenli kullanımı; kötü niyetli
kullanıcıların kişiye zarar vermesini
önleyecek, özel hayatı, mahremiyeti,
güvenliği koruyacak şekilde kullanım,
faydalı kullanımı; sanal alemdeki
gerekli gereksiz her şeyi seçmeden
süzmeden kullanmak değil işe yaracak
site ve uygulamaları ayıklayarak
kullanım, bilinçli kullanımı; sanal
alemdeki doğru bilgi kaynaklarını
bilmek, yanlış bilgi ve yanlış bilgi
kaynaklarını ayırt edebilmek ve
internette yazan her şeyi doğru bilgi
diye kabul etmeyip gerektiğinde
eleştirel de yaklaşarak düşünce ve

istihdam projemiz büyük turizm
potansiyeli olan Çamlık Mahallesi
Pedromita Manastırı. Yine oraya
büyük zorlukla giderek, açıklamalarla
farkındalık yaratmak istedik. Gündeme
taşıdık ama bu konuda da bir ilerleme
yok. Sadece karayolları bir tabela
koydu o kadar. Sahile yakınlığı ile bir
doğa harikası “Karadağ Yaylası” da
çok büyük bir turizm merkezi olabilir
ama sahip çıkan yok. Turizm bacasız
fabrikadır ama ilçemizin bu büyük
potansiyeli değerlendirilmiyor. Yolu bile
çamur içerisinde.
“MİLLET İTTİFAKI OLARAK ÜLKE
YÖNETİMİNİ DEVRALACAĞIZ”
Değerli arkadaşlar bunlar artık
yönetemiyor. Büyük bir yönetim
boşluğu oluştu. İlk seçimde gidecekler.
Millet İttifakı olarak ülke yönetimini
devralacağız. Halkımızı da çok mutlu
edeceğiz. İlçe başkanlığımızın bu
projelerinin tamamının önemine
inanıyor ve destekliyorum. Ben
milletvekili olarak buradan söz
veriyorum. Tamamını yapacağız.
Milletimizi yaşanan bu büyük
sıkıntılardan çekip çıkaracağız dedi.

Hayatımızdaki gerçekler
yerini sanallığa bıraktıkça, anı
yaşama isteğimizi kaybederiz!

davranış geliştirerek kullanım, dürüst
kullanımı; dolaşımda tutulan içeriğin
telif haklarına riayet ederek kullanım,
sağlıklı kullanımı; yanlış duruş veya
uzun oturuşlar sebebiyle bedene zarar
vermeyecek şekilde kullanım; bilgili
kullanımı; temel teknoloji bilgisine
sahip olarak kullanım ve sınırlı
kullanımı da günlük süre sınırlarına
uyarak kullanım olarak ifade etti.
Teknoloji kullanımını nasıl zararlı
hale getiriyoruz?
İnterneti denetimsiz, sınırsız ve
amaçsız, gündelik yaşamı ve
sorumlulukları aksatacak şekilde, uzun
süreli, uygunsuz içeriklere maruz
kalarak, ziksel, sosyal, psikolojik ve
zihinsel gelişimi olumsuz etkileyecek
biçimde kullandığımızda bizim için
zararlı hale geleceğini vurgulayan
Ahmet Köroğlu, kötüye kullanmanın;
ziksel gelişim, psikolojik gelişim,
sosyal gelişim, zihinsel gelişim ve
manevi gelişim düzeylerini olumsuz
etkileyeceğini söyledi. Teknolojik
bağımlılıkların, internet ve sosyal
medya, telefon ve tablet, oyun
konsolları, bilgisayar ve televizyon
araçlarıyla gerçekleştiğini söyleyen
Köroğlu, sosyal medya bağımlılığıyla
ilgili olarak; "Canınız sıkılınca aklınıza
gelen ilk seçenekse, gerçek
hayatınızın önüne geçiyorsa, günlük
hayatınızın ve sorumluluklarınızın
aksamasına sebep oluyorsa, gerçek
arkadaşlıkların yerini sanal
arkadaşlıklar ve takipçiler alıyorsa,
aşırı zaman alıyor ve ulaşılamadığında
huzursuzluk oluşturuyorsa, sürekli bir

şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyorsanız,
sosyal medya bağımlısı olduğunuzdan
söz edilebilir." dedi. Kurtulmak için
önerilerde de bulunan Uzman Psikolog
Danışman Ahmet Köroğlu, "Yavaş
yavaş ama kararlı olarak azaltın.
Oyunun yerini doldurun (spor, kitap
okuma, farklı hobiler, vb.), düşünün!
Sanal ortamdaki başarı ve saygınlık mı
daha değerli, gerçek hayattaki mi?,
Zararlarını, sizden aldıklarını
değerlendirin ve gerekirse uzman
yardımı alın." tavsiyelerinde bulundu.
Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek
için ise; "Sabah uyandığınızda
kendinizi hazır hissetmeden
(giyinmeden, kahvaltı etmeden vb.)
cep telefonunuzu elinize almayın.
Güne pozitif ve sağlıklı şeylerle
başlayın ve öyle sürdürün. Yatağınıza
gitmeden en son 30 dakika önce
telefonunuzu kontrol edin. Eğer
mesajlarınız, cevapsız aramalarınız
varsa dönüş yapmak için ertesi günü
bekleyin. Uyku düzeninizi korumayı
önceleyin. Cep telefonuyla yapmakta
olduğunuz en önemsiz aktiviteyi
azaltarak işe başlayın. Bir kişiyle yüz
yüze iletişimdeyken cep telefonunuzu
uzak bir yere koyma veya kapatma
konusunda kendinizle anlaşın. Yemek
yerken, arkadaşlarınızla gezerken, bir
işle uğraşırken, cep telefonlarınızı
kullanmayın." önerilerinde bulundu.
Seminer sonunda İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, Uzman Psikolog Danışman
Ahmet Köroğlu'na yaptığı sunum ve
faydalı paylaşımlarından dolayı
teşekkür etti.

BAŞAKŞEHiRSPOR MAÇI SONRASI KUTLAMA PROGRAMI PLANLADIK

Vakfıkebir Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantı açılış ve yoklama ile başladı. Açılış konuşmasında meclis üyelerine seslenen Belediye
Başkanı Muhammet Balta, bir Ramazan bayramını kutlamanın haklı sevincini yaşadıklarını belirterek herkesin bayramını tekrar kutluyorum dedi.

B

aşkan Muhammet Balta,
Ramazan Bayramının bizler için
ayrı bir öneme sahip olduğunun
altını çizerek 2010-2011 yılı
şampiyonuyuz ama Trabzonspor'un 8.

Şampiyonluğu sevincini doya doya
yaşadığımız şampiyonluğumuzu
bayramla birleşmesiyle çifte mutluluk
yaşadık. Daha nice şampiyonlukları
inşallah hep beraber yaşamak

dileğinde bulundu.
“BAŞAKŞEHİRSPOR MAÇI
SONRASI KUTLAMA PROGRAMI
PLANLADIK”
Başkan Balta; Kutlamaların olgunluk
içerisinde geçmesi ve her hangi bir
olumsuzluk yaşanmaması en
sevindirici tarafıydı. Kutlamalar ciddi
anlamda hem Türkiye gündeminde
hem de uluslar arası gündeminde yerini
buldu. Trabzon'un ciddi manada çok
güzel reklamı oldu. Bu reklamları
kazanca çevirmemiz lazım. Herkesin

merak ettiği kutlamaları bizlerde
Başakşehirspor maçı ile daha tertipli,
planlı ve organize bir kutlama programı
planladıklarını söyledi. Başkan
Balta'nın açılış konuşmasından sonra 2
oturum halinde yapılan toplantıların ilk
gün gündem maddelerine geçildi. İlk
gün gündemleri olan kadro ihtisas
konusu, 2021 yılı kesin hesaplarını
görüşülmesi ve hisse devri konularında
Başkan Balta meclis üyelerine bilgiler
vererek gündem maddeleri oylanarak
oy birliğiyle kabul edildi. İkinci günün

oturum maddelerinden olan plan ve
bütçe komisyonundan gelen kadro
ihtas konusu görüşüldü ve karara
bağlandı. Gündemin diğer
maddelerinden olan 2021 yılı kesin
hesapları görüşülerek oylandı. Hisse
devri olan gündem maddesini
görüşüldü ve Başkan Balta meclis
üyelerini bilgilendirdikten sonra ayrı
ayrı oylanan gündem maddeleri oy
birliğiyle karara bağlandı. Toplandı
Haziran ayında toplanmak üzere sona
erdi.
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YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK
7-13 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Traﬁk Haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı
öncülüğünde düzenlenen 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Traﬁk' etkinliği Vakfıkebir'de düzenlendi.

Osman KOYUNCU

H

İSLAM VE EHLİ KİTAP HAKKINDA BİR YORUM

z. Muhammet, size Kuran ve Ehli
Beyt'i bırakıyorum bunlara
sarılırsanız kurtulursunuz diyor.
Çünkü Kuran'da insanlara kâfi gelecek
kadar kurallar ve bu kuralları açıklayacak
kabiliyette Ehli Beyt âlimlerde vardı.
Peygamberimizin vefatından sonra
Emeviler, din yorumunu Ehli Beyt'ten aldılar,
birçoklarını zehirlediler, katlettiler ve
sürgüne gönderdiler, pek çok dini kuralı da
kendilerine göre değiştirdiler. Ben size
Kuran ve Ehli Beyt'i bırakıyorum, ifadesinin
yerine, ben size Kuran ve Sünneti
bırakıyorum diye değiştirip, sünnet adı
altında pek çok hadisler uydurdular.
Kuran'ı, aklı ve ilmi, esas alan İmamı
Azam gibi âlimleri hapse gönderip, İmamı
Maturidi ve Eşari gibi düşünürleri sapık ilan
ettiler. En sonunda dini, Vahabiliğe, İŞİD ve
El Kaide gibi terör örgütlerine dönüştürdüler.
Hadisler ve ulema, Kuran'ın bazı
hükümlerini kaldırır diyerek, Kuran ve
Peygamberimizin evrensel mesajını
bozdular, bazı ayetleri geçersiz saydılar,
dini hurafeye dönüştürdüler.
Kuran, kendi kitaplarına uyan ehli kitap
için ehli cennettir diyor, Emeviler ve
Müslümanların çoğu, ehli cehennemdir
diyor, din milliyetçiliği yapıyorlar. Ehli kitabın
çoğu da bu şekilde din milliyetçisidir. Bakara
62 “Müslüman olsun, Yahudi olsun,
Hıristiyan olsun, Sabiin olsun kim Allah'a ve
ahrete inansa ve yararlı işler yaparsa o
kurtuluşa erendir, ona ne korku vardır, ne de
üzüntü diyor.”
Emevi Müslümanlığı, ne halt yersek
yiyelim, Müslüman olduğumuz için sonunda
cennet gireceğiz, cennet bizimdir diyorlar.
Çoğu Müslümanlar, cenneti kendi din
kardeşine bile reva görmeyip, kendi tarikat,

cemaat veya partisini layık görüyor.
Bakara 80 ve 81. Ayetlerde bunların
zannının doğru olmadığını söylüyor. Ali
İmran 113 “Ehli kitap hepsi bir değiller,
Onlardan bir toplum var ki; gece boyunca
ayakta durarak, secde ederek Allah'ın
ayetlerini okuyorlar diyor”
Yüz dolayında bağımsız veya otonom
İslam devleti vardır. Hiç birinde gerçek
manada hukuk ve adalet yoktur,
Asrısaadet ve Ömer Bin Abdülaziz
dönemi hariç, hiçbir zaman gerçek
manada İslam devleti kurulmamıştır.
Saltanatlar gerçek manada İslam devleti
sayılmaz çünkü seçim yoktu, keyfi idare
ve despotizm vardı. Kısmi olarak, bazı
İslam devletlerinde elbette adalet ve
hukuk uygulanmıştır, seçim olmadığı için
Asrısaadet ile kıyaslanmazlar. Maalesef
İslam devletlerinin çoğunda, hukuk ve
adalet, kendi gibi düşünenlere bile
kısmen vardır. Kuran tefsirinde aklı ve
ilmi esas aşlan Said Nursi, ahir zamanda
Müslümanlar ve İseviler(dindar
Hıristiyanlar) el ele verip materyalizm ve
ahlaksızlık hastalığını kaldıracaklar.
Müslümanlar, dünya siyasetini dindar
İsevilere bırakacaklar ondan sonra
kalkınacaklar diyor. Çünkü Müslümanlar
bilim, din ve siyaset dengesini
kuramıyorlar. Avrupa ikidir, birisi
felsefenin bozuk kısmını ve ahlaksızlığı
esas alır ve bunlar çoğunluktadır. İkinci
kısım, azınlıkta olan dindar
Hıristiyanlardır, ilim, hukuk ve
özgürlüklerin gerçek savunucularıdır,
İslam'la barışık olan bu kesimdir.
Müslüman, maalesef doktor ararken,
usta ararken kişinin dinine bakmaz,
siyasetçi ararken dinine bakar hırsız bile
olsa çamurdan olsun bizden olsun diye
düşünür.

VAKFIKEBİR
FEN
LİSESİ
AVRUPA
YOLCUSU
Vakfıkebir Fen Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin 15-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Avrupa yolculuğu başlıyor.

V

akfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta öğrencilerden
Yaren Aygün'e başkanlık
koltuğunu devretti. Başkan
Yaren Aygün öncelikle
okullarına yaptığı katkılardan
dolayı Başkanımıza teşekkür
etti. Ardından da okul
bahçelerindeki asfaltın
yenilenmesi ile ilgili talimat
verdi.
“BU MAKAMLAR
MİLLETİMİZİN EMANETİDİR”
Devir teslim töreninde konuşan
Vakfıkebir Belediye Başkanımız
Muhammet Balta, “Bir işi
yapabilmek için her şeyden
önce o işi çok sevmeli, heyecan
duymalıyız. Bizler severek ve
büyük bir heyecanla doğup
büyüdüğümüz bu topraklara
hizmet için bu onurlu göreve
talip olduk. Yüce Allah'ın nasibi
milletimizin teveccühü ile iki
dönemde de Belediye Başkanı
seçildik. İlk günkü heyecanla
yolumuza devam ediyoruz.
Bizlere bu görevleri layık
görenlere teşekkür ediyoruz. Bu
makamlar milletimizin
emanetidir. Onların adına bu

Bugün bizim olduğumuz bu
makamlarda ileride sizler
olacaksınız. Mustafa Kemal
Atatürk'ün ışığında, Türkiye
Cumhuriyeti'ni daha ileri
taşıyacak bayrağı
devralacaksınız. Bizim sizlere
güvenimiz tam” dedi. Balta,
“Bundan tam 102 yıl önce,
Ata'mızın önderliğinde
meclisimizi açarak
egemenliğimizi tüm dünyaya
haykırdık. Bağımsızlığımızın en
güzel ifadesi olarak saydığımız
makamlardayız. İleride bu
23 Nisan, bize
görevlerde sizler olacaksınız.
özgürlüğümüzün,
Çok çalışın ve ailelilerinizin,
demokrasimizin kıymetini ve
öğretmenlerinizin tavsiye ve
elbette cumhuriyetin
nasihatlerine mutlaka uyun.
vazgeçilmezliğini hatırlatıyor. 23
Bizler de sizlerin en iyi
Nisan'ı, Ata'mızın armağan
koşullarda eğitimlerinizi
ettiği bir bayram olarak kutlayan
alabilmeniz, vatanımız ve
çocuklarımızın da tüm bu
milletimiz için hayırlı birer birey
değerlerimizin güvencesi
olarak yetişebilmeniz için
olduğunu biliyoruz. Biz işte bu
üzerimize düşün görevleri
inançla çocuklarımız için daha
yapmaya devam edeceğiz.
güzel, daha yaşanılır, dostluk,
Sevgili öğrenciler çok çalışıp
umut ve barış dolu bir yarın
başarılı birer bireyler olmanız
kurmaya çalışıyoruz. 23 Nisan
için, bol bol kitap okuyarak
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
gelişen teknolojiden
Bayramı'mız dünyanın ilk ve tek
faydalanmalısınız dedi.
çocuk bayramıdır ve tüm dünya
“BİZİM SİZLERE GÜVENİMİZ
çocuklarınındır. Dünyanın
TAM”
neresinde olursa olsun tüm
Başkan Balta sözlerine şöyle
çocukların yüzü gülsün
devam etti; “23 Nisan Ulusal
istiyoruz; çünkü bir çocuk
Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
gülerse, dünya güler. Bir çocuk
ilk parlamenter sistemin
gülerse, dünya kurtulur. 23
kurulduğu ve Ulusal Kurtuluş
Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun
çok önemli bir gün. Ulu
dedi.” Öğrenciler ile bir süre
Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk bu çok özel, çok anlamlı sohbet eden Başkan Balta,
belediye çalışmaları ve belediye
günü bütün dünya çocuklarına
görevleri hakkında bilgiler
armağan etti. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı verdikten sonra öğrencilere
çeşitli hediyeler takdim etti.
canı gönülden kutluyorum.

HİÇ BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMEDİM
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Beşikdüzü
ziyareti sırasında kendisini karşılayarak eşlik etmediği şeklinde yapılan eleştirilere cevap verdi.

B

aşkan Ramis Uzun, “Ulaştırma ve
Altyapı Bakanımız Sayın Adil
Karaismailoğlu'nun Büyükliman
Yöremize ve ilçemize yaptığı ziyaretlerle ilgili
hiçbir şekilde bilgilendirilmedim. Ziyaretlerden
sonra komşu belediyelerimizin sosyal medya
birimlerimden yaptıkları paylaşımlardan
Bakanımızın yöremize geldiğini gördüm. Ben
devletten gelen bir siyasetçiyim.
Bakanlarımız, devletimizin bakanlarıdır. Sayın
Bakanımızın ilçemize ziyaret yapacağı
yönünde bir bilgim olsa hem kendisini
karşılar, hem de Beşikdüzü'müze yakışan bir
şekilde ağırlar, kendisine eşlik ederdim” dedi.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, traﬁkteki hız sınırının değişeceğini açıkladı.

V

akfıkebir Fen Lisesi
Öğretmen ve
öğrencilerinin 15-21
Mayıs 2022 tarihlerinde Avrupa
yolculuğu başlıyor. Öğrenciler
ve Okul idaresi İlçe Kaymakam
Vekili Muhammet İkiz ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın'ı
makamlarında ziyaret ettiler.
Kaymakam İkiz ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Altın, proje

kapsamında Belçika'ya gidecek
olan öğrenciler ve öğretmenlerle
bir süre makamlarında sohbet
ettiler. Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından desteklenen ve
Trabzon İl Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinatörlüğünde
yürütülen KA121 Erasmus Okul
Eğitimi Akreditasyonu
kapsamında gerçekleştirilecek
olan Öğrenci Grup Hareketliliği

projesi ile Belçika'nın Hasselt
şehrine gidecek olan öğrenci ve
öğretmenler yeni bir kültürle
tanışma ve deneyim kazanma
imkanı bulacaklar. Projenin
yürütülmesinde görevli olan
öğretmenler Arzu Taşocak ve
Fatih Birinci'ye ve Vakfıkebir
ilçemizi temsil edecek tüm
öğrencilerimize başarılar
diliyoruz.

ALEYNA İLE ONUR'UN EN MUTLU GÜNÜ İ

V

akfıkebir İlçesi Hacıköy
Mahallesi Karaşoğlu
sülalesi ve ilçemizin
esnaflarından merhum berber
Bayram Karaş'ın kızı Aleyna ile
Vakfıkebir ilçesi Şenocak
Mahallesi sakinlerinden ve
ilçenin sevilen, sayılan değerli
esnaflarından Aynur ile Mustafa

Kılıç çiftinin oğlu Onur bir ömür
mutluluğa evet dediler. Genç
çiftin nikahını Vakfıkebir
Belediye Başkanımız
Muhammet Balta kıydı.
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür
Merkezi Düğün Salonunda
yapılan muhteşem düğün
törenine genç çiftlerin eş, dost,

akraba ve arkadaşlarının yanı
sıra çok sayıda davetli katıldı.
Aleyna ile Onur'a evlilikle
noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin kendilerine ve
ailelerine sağlık, mutluluk ve
başarı getirmesini dileği ile
cenabı Allah bir yastıkta
kocatsın diyoruz.

şte detaylar; 2020 ve 2021
bayramları salgın dönemine
geldi. Fazla yoğunluk yoktu.
Bu bayramda daha çok
yoğunluk ama trafik kazaları
çok ciddi oranda azaldı.
Uyarılar çerçevesinde
kazalarda yüzde 37 azalma
oldu. Ölümlü kazada ise yüzde
55 azalma oldu. Yaralı sayısı
yüzde 47 düşüş yaşandı.
Sürücülere çok teşekkür
ediyoruz. Biz yüz binde 13 idi.
Türkiye'de 2010 yılında trafik
kazalarında yüz binde 13,4 kişi
ölüyordu. Şuanda yüz binde 6
oldu. Yarı yarıya düştü. 2015
yılında 7 bin 530 varken
2017'de ise 7 bin 447 olurken
geçen yılı 5 362 ile kapatmışız.

Biz yayaya öncelik trafik
başlattı. Her yüz ölümden 22'si
yayalar oluşturuyor. Burada
sadece sürücüler değil aynı
zamanda yayalara da
sorumluluk düşüyor. Trafik
haftası ile birlikte yaya öncelikli
olacak ama yayaların da dikkat
etmesi gerekiyor. Yıl sonuna
kadar bu çalışmalarımız olacak.
Hız sınırı değişiyor
İçişleri Bakanlığı'nın kanun
verdiği çerçevesinde 1 temmuz
itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz.
Standarlar ilgili yollarda bunu
karşılayabileceğini duyurdu. Hız
limitlerini biraz daha
arttıracağız. 120 km ve
otobanlarda 132 km olan hızlar
arttırılacak. 154 kilometre hız

yapılabilecek İzmir, Ankara,
İstanbul, Kuzey Marmara'da 20
kilometre artacak. 120 kilometre
sınırını 140 kilometreye
çıkaracağız. İdari yaptırımı yani
ceza sınırı 154 kilometreye
çıkaracağız. 154 kilometre hız
yapabilecekler. Kuzey Marmara
Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu
ve Ankara- Niğde otoyolu bu
seviyeleri kaldırabilecek
seviyede.
-Diğer Anadolu otoyollarımız
var hepsinde de 10 kilometre
daha yükseltiyoruz 130
kilometreye çıkarıyoruz. İdari
yaptırımı 143 kilometreye
çıkarıyoruz.
-Bölünmüş yollarda henüz bir
çalışma yok.

Büyükliman
Postası
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ŞEKER TADINDA BAYRAMLAŞMA

İYİİYİ PartiPARTİ
TEŞKİLATI
BAYRAM
KAHVALTISINDA
BULUŞTU
Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli ve yönetim kurulu üyeleri ile bir kısım partili bayram sabahında kahvaltıda bir araya geldi.

Vakfıkebir İlçemizde Ramazan Bayramı dolayısıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde bayramlaşma düzenlendi.

B

ayramlaşmaya, TBMM
Çevre Komisyonu
Başkanı ve AK Parti
Trabzon Milletvekilimiz
Muhammet Balta, Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, Sayıştay
Üyesi Hemşehrimiz İdris Bulut,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Muharrem Çimşit, daire amirleri,
siyasi partilerin ilçe başkanları,
belediye meclisi üyeleri, sivil
toplum kuruluşu başkanları,
muhtarlar ve vatandaşlar
katıldılar.
“HEPİMİZİN TEMEL HEDEFİ
İLÇEMİZE HİZMET
ETMEKTİR”
Bayramlaşma töreninde ilk
selamlama konuşmasını
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta yaptı. Başkan
Balta; “Bu gün çifte bayram
kutlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Ramazan
Bayramının üzerine birde
şampiyonluk bayramı eklenince
bu sevinci doya doya yaşadık.
Bayramlar kardeşliğin, birliğin
ve beraberliğin pekiştiği önemli
günlerimizdir. Belediye
meclisimizde dört tane siyasi
partimizin temsilcileri var. Hiçbir
siyasi parti ayrımı
gözetmeksizin birlik ve
beraberlik içerisinde ilçemize
hizmet etme gayreti
içerisindeyiz. Her ne kadar
siyasi anlamda düşüncelerimiz
farklı olsa da özünde hepimizin
temel hedefi ilçemize hizmet
etmektir. Hepimizin ortak hedefi
ilçemizin hak ettiği ve layık
olduğu yere gelebilmesidir.
İlçemizdeki Kamu yatırımları
noktasında ilçemizin öz evladı
Sayın Komisyon Başkanımız
Muhammet Bey'in desteğini çok
gördük ve bundan sonrada
inşallah görmeye de devam
edeceğiz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın,
bakanlarımızın ve siz değerli
milletvekillerimizin desteğini her
zaman arkamızda hissettik ve
bundan sonrada hissetmeye
devam edeceğiz. Farklı siyasi
partilere mensup olabiliriz.
Fakat ilçemizin yetiştirdiği
önemli değerlere sahip çıkalım.
İlçemizin yetiştirdiği Bürokratlara
ve siyasilere hangi partiden
olursa olsun sahip çıkmalıyız.
İlçemizin yetiştirdiği önemli
değerlerin Ankara da önemli
kademelerde görev almaları
bizlerinde elini güçlendiriyor. Bu
anlamda Sayın TBMM Çevre
Komisyon Başkanımız ve
Milletvekilimiz Muhammet Balta
Bey'e bizlerden desteğini
esirgemeyen Bakanlarımıza ve
Trabzon Milletvekillerimize ilçem
adına teşekkür ediyorum. Bu
vesile ile tüm ilçe halkımızın ve
katılımcıların bayramını
kutluyorum dedi.”
“BU BİRLİK VE
BERABERLİKLERDEN
MUTLU OLUYORUZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan ise;
“Bayramlar birliğin, beraberliğin,
kardeşliğin, mutluluğun
paylaşıldığı, üzüntünün,
kederin, dargınlıkların giderildiği

müstesna günlerdir. Bu günleri
fırsat bilip, özelikle kabir
ziyaretlerini ve büyüklerimizin
ziyaretlerini imal etmeden
gerçekleştirmeliyiz. Bizler
kaymakamlık olarak şu birlik ve
beraberliği bütün programlarda
görmek istiyoruz. Bu birlik ve
beraberliklerden mutlu oluyoruz.
Bütün siyasi partiler ve sivil
toplum kuruluşları ile birlikte
Vakfıkebir ilçemiz için bir araya
gelmek hepimizi mutlu ediyor.
Mevlana Hazretleri bir sözünde
şöyle diyor. “Aynı dili konuşanlar
değil, aynı duyguyu paylaşanlar
anlaşır” diyor. Bu hazirun'un
Vakfıkebir'in büyümesi,
gelişmesi için aynı duyguyu
paylaştığını düşünüyorum.
Dolayısı ile o yüzden hep
birlikte buradasınız. Hepinize
şahsım ve kurumum adına
teşekkür ediyorum.
Trabzonspor'umuzun da
şampiyonluğunu kutluyor,
hepinize hayırlı bayramlar
diliyorum.”
“SİYASİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI
BİR DÜŞMANLIK ARACI
DEĞİLDİR”
TBMM Çevre Komisyon
Başkanı ve AK Parti Trabzon
Milletvekili Muhammet Balta ise
yaptığı konuşmada; “Evet çifte
bayram yaşıyoruz. Ramazan
Bayramının yanı sıra bize çifte
bayram yaşatan
Trabzonspor'umuza ve Büyük
Trabzonspor camiasına
teşekkür ediyoruz. Trabzonspor,
ezilmişlerin garibanların sesidir,
bizim sesimizdir.
Trabzonspor'un şampiyonluğu
ile birlikte Türkiye'nin yüzü
güldü. Birlikte olunca, birlikte
hedefe kilitlenince Trabzon
insanının neler yapabileceğini
tüm dünyaya gösterdik.
Trabzonspor evrenseldir.
Sadece Trabzonluların değil
bütün Türkiye'nin takımıdır. Bu
gün Ramazan bayramı dolayısı
ile burada bir aradayız. Şu an
bu ortamda ilçemizdeki tüm
siyasi parti ilçe başkanlarımızın,
sivil toplum kuruluşları
başkanlarımızın,
muhtarlarımızın, bürokrasideki
temsilcilerimizin bir arada
olmalarından dolayı mutluluk
duyduğumu belirtmek istiyorum.
Bu birliktelik inanın ki! Beni son
derece mutlu etmiştir.
Muhalefetteki siyasi partilerimiz
bazen iktidardaki partileri
eleştirir. Bu eleştiriler yapıcı
olduğu zaman inanın ki!
bizlerinde elini güçlendiriyor.
Muhalefetin görevi budur zaten.
Burada muhalefet partilerimizin
değerli başkanları var. Bunu da
buradan açık yüreklilikle
söyleyeyim. Sizlerin yapıcı
eleştirileri bizlerin elini her
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zaman güçlendiriyor. Eksiklikleri
görüp onları gündeme
getirmeleri bizleri mutlu ediyor.
Sonuç itibariyle bizlerin görevi
milletimize hizmet etmektir.
Amacımız, hem ilçemize hem
ilimize hem de ülkemize en
güzel şekilde hizmet etmektir.
Hangi siyasi parti olursa olsun
herkesin amacı ve hedefi
aynıdır. Aynı davanın
balıklarıyız. Ben doğup
büyüdüğüm topraklarda, baba
ocağında bayramı yaşamak,
bayram namazını kılıp ilçede
dolaşmaktan, bu havayı
solumak çok farklı oluyor.
Bundan son derece mutlu
oluyorum. İlçemiz huzurlu bir
şehir olmasından dolayı mutlu
olduğumu da ifade etmek
istiyorum. Bu konuda
Kaymakamımıza, Belediye
Başkanımıza, kolluk
kuvvetlerimize, muhtarlarımıza,
siyasi partilerimizin ilçe
başkanlarımıza, sivil toplum
kuruluşlarımızın başkanlarına
hasseden teşekkür etmek
istiyorum. Allah şükürler olsun
ilçemiz huzurlu bir ilçe. Bunu
dışarıda da görüyoruz, içerde
de görüyoruz. Ayrıca ilçemizde
ulusal bazda bizleri temsil eden
firmalarımız var. Yine bizi temsil
eden Kaymakamımız, Belediye
Başkanımız, Esnaf Odası
Başkanımız ve Fırıncılar
Derneği Başkanımız
televizyonlarda ilçemizi en iyi
şekilde farklı programlarda
temsil ediyorlar. İlçemizin
tanıtımına katkı sunuyorlar.
Bunları izlediğimiz zaman
bizlerde gurur duyuyor, son
derece mutlu oluyoruz. Bu
birlikteliği sakın bozmayın. Bu
birliktelik çocuklarımıza ve
gelecek nesillere örnek olması
lazım. Ama bu birliktelik el ele
verdiğimiz zaman biz çok daha
farklı ve güçlü oluyoruz. Bu
gücüde burada şuanda
görüyoruz. Bu birliktelik sözde
olmaması lazım. Birbirimizi
eleştirelim, ama asla birbirimize
sırt çevirmeyelim. Her zaman
söylüyorum siyasi görüş
ayrılıkları bir düşmanlık aracı
değildir. Siyasi görüş ayrılıkları
olabilir. Önemli olan hedefe
kilitlenmemiz lazım. Aynı ilçeyi
paylaşıyoruz. Cenazemiz bir
düğünümüz bir. Gelenek
göreneklerimiz aynı. O yüzden
birlikteliğimiz daim olsun
diyorum, hepinize hayırlı
bayramlar diliyorum dedi.”
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Uygulama
Otelindeki bayramlaşmanın
ardından sırası ile Hastane, İlçe
Jandarma Komutanlığı ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü ziyaret
edildi.

Yİ Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanlığı bayramın ikinci
gününde "Farklılıklarımızın
zenginlik olduğu, bu
zenginliğimizin aynı bayram
sofrasında buluşturmak"
sloganıyla sabah kahvaltısında
bir araya geldi. Bize
kardeşliğimizi hatırlatan milli
birliğimizin sembolü Ramazan

İ

Bayramımız dolayısıyla
teşkilatımızla birlikte bayram
sofrasında buluştuk,
bayramlaştık diyen İYİ Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan
Beşli; "Bayramın hepimize
sağlık, huzur ve barış getirmesi
dileğiyle iyi bayramlar diliyorum.
Dileğimiz Ülkemizi bir bayram
sofrasına oturtmak. Çünkü

bayram sofrasında ayrılık,
gayrılık, küslük olmaz, herkes
orada olur. Sofraya aynı kol
mesafesinde eşit şekilde yemeğe
ulaşılır. Türkiye için bir dakika
bile vazgeçmediğimiz hayalimiz
budur. Bu vesile ile bu sabah
kahvaltıda bir araya gelerek hem
bayramı kutladık hem de
birlikteliğimizi pekiştirdik" dedi.

TERÖRİSTLE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ YAN YANA GELEMEZ
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şube Başkanı Ahmet Kurt; İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Hizmet
Uzmanı olarak çalışan, Şafak D. İsimli şahsın PKK/ KCK ile irtibatının ortaya çıkması dolayısıyla bir açıklama yaptı.

A

hmet Kurt yaptığı
açıklamada şunları
söyledi; “Yazılı ve görsel
basında, sosyal medyada yer
alışına göre; İstanbul
Büyükşehir Belediyesinde

Sosyal Hizmet Uzmanı olarak
çalışan, Şafak D. isimli şahsın
PKK/ KCK ile irtibatı ortaya
çıkmıştır. Yakalanan üyelerden
elde edilen fotoğraflarda, 2016
yılında çekilmiş eli silahlı
fotoğrafları ele geçmiştir. Sosyal
Hizmet mesleği, dezavantajlı
bireylerin, insan onuruna uygun
seviyede ve nitelikte yaşamını
hedeflemiş, insan hakları
eksenli eğitim almış ve en çok
da yaşam hakkını savuna
gelmiştir. İnsan öldürmeyi,
bölmeyi, yıkmayı, eğitmemeyi
velhasıl temel hakları ortadan
kaldırmayı amaç edinmiş
terörle, teröristle sosyal hizmet
mesleği yan yana gelemez.
Sevgiyle, içselleştirmeyle

yoğrulmuş, insan hakları
mesleği sosyal hizmet
uzmanlığı terörle anılamaz.
Terörün her türlüsünü
lanetleyerek, kınayarak,
teröristin camiamızla ilişkisinin
olamayacağını kamuoyu ile
paylaşırız. Sosyal Hizmet
Uzmanları, sokağa terk edilmiş
çocuğu, şiddet görmüş kadını,
çocukları bakılmaya,
bakılamayan yaşlıyı, yük olarak
görülen engelliyi yaşatmaya
çalışır. Öldürmeyi amaçlayan
olamaz. Dikkat edilmesi
gereken bir husus da, bugüne
kadar ister PKK'lı ister
Fetullahcı terörist sadece
teröristken bu olayda mesleğinin
ön plana çıkarılması üzücüdür.

ODA BAŞKANLARINDAN İLÇE MÜFTÜSÜNE ZİYARET

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam ve Ziraat Odası Başkanı
Muhammet Kılıç, İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ü makamında ziyaret ettiler.

Z

iyarette, İlçe Müftüsü
Şükür Küçük'e 'Ahilik
Duası'nın yazılı olduğu
çerçeveyi takdim eden oda
başkanları Müftü Küçük ile bir
süre sohbet ettiler. Esnaf ve

Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, Ahilik Haftası
ile ilgili yapmayı düşündükleri
program ve etkinliklerle ilgili de
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'e
işbirliği teklifinde bulundu. Her

türlü etkinliğe katkı sunmaktan
ve birlikte çalışmaktan onur
duyacaklarını belirten Müftü
Küçük, ziyaretleri için de ayrıca
oda başkanlarına teşekkürlerini
ifade etti.

SİNEM İLE ÖZKAN EVLENDİLER

V

akfıkebir İlçesi İlyaslı
Mahallesi Muhtarı
ayrıca İlçemiz
esnaflarından İlhan Tosun ve
Aysel Tosun'un kızı Sinem

hayatını yine Vakfıkebir
İlçemizin esnaflarından Ali
Rıza Özkan ve Asiye Özkan'ın
oğlu Tuncay ile birleştirdi.
Genç çiftin nikahını Vakfıkebir

Belediye Başkanımız
Muhammet Balta kıydı. Sinem
ve Tuncay çiftini kutluyor bir
ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.

Büyükliman
Postası

6

DOYSAM DÖNER DUALARLA HİZMETE AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde “Doysam Döner” adı ile yeni bir işyeri dualarla hizmete açıldı.

zaman zarar etse de zarar karın
başlangıcıdır. En azından nasıl
zarar edildiğini öğrenir. Ama bu
sektör kolay kolay kurallara
uyulduğu sürece zarar edeceği
kanaatinde değilim. Allah
mübarek eylesin. Hayırlı uğurlu
olsun. Bereketli bol kazançlar
diliyorum dedi.”
“BÜYÜKLİMAN BÖLGESİ
ALTIN CAĞINI YAŞIYOR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta; “Çok yakın
bir zamanda bu bölgede yine
yaklaşık
130
iş
yeri
daha
fazla
akfıkebir İlçesi Çarşı
açıldı. Bu da başka bir umuttur, bir iş yerimizin açılışında birlikte
Mahallesi Belediye
olmuştuk. Yerel yöneticileri en
mutluluktur. Allah bir daha
Caddesi üzerinde
çok mutlu eden şey açılan iş
bizlere o sıkıntılı günleri
“Doysam Döner” adı altında
yerleridir. Esnaf odası
yaşatmasın. Elbette
Tuncay ve Onur Çilingir
başkanımızda söyledi bizde
problemlerimiz var. Hepimiz
Kardeşler tarafından yeni bir
esnafız hepimizin sıkıntıları var. takip ediyoruz. İlçemizde
işyeri dualarla hizmete açıldı.
kapanan ve açılan işyerleri
Ama artık umutla geleceğe
Açılışa Vakfıkebir Belediye
arasında ciddi bir fark var.
bakmaya başladık. Bu
Başkanı Muhammet Balta,
Açılanların sayısı oldukça daha
Tonya Belediye Başkanı Osman kardeşlerimiz de burada güzel
fazla. Bu iş yerini açan Tuncay
bir mekân yaptı. Gıda
Beşel, Vakfıkebir Esnaf ve
sektöründe ki en yüksek maliyet bey'i ve kardeşini de tebrik
Sanatkarlar Odası Başkanı
ediyorum. Bu caddeye bu
Kadem Sağlam, siyasi parti ilçe hizmet maliyetidir. Bu tür iş
sokağa güzellik kattılar. İşin en
yerlerinin maliyetleri düşük
başkanları, STK temsilcileri ve
güzel tarafı son zamanlarda
olduğu için gıda noktasındaki
vatandaşlar katıldı.
“ARTIK UMUTLA GELECEĞE insan ihtiyaçlarında daha düşük ilçemizde Çarşıbaşı'ndan,
Beşikdüzü'nden, Şalpazarı'ndan
maliyetleri karşılayabiliyor.
BAKMAYA BAŞLADIK”
Tonya yoğunlukla olmak üzere
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Temizlik imandandır özellikle
Odası Başkanı Kadem Sağlam gıda sektöründe buna çok fazla ilçemizde iş yeri açması,
Vakfıkebir den diğer ilçelerde
dikkat etmemiz gerekiyor. Bu
yaptığı açılış konuşmasında;
işyerimizde bayan kardeşimizin işyeri açması bu kaynaşmayı,
“İlçemizde bu iş yerlerini
üzerine açıldı. Biz inanıyoruz ki bu birlikteliği, bu dayanışmayı
açarken yüzümüz gülüyor. Bu
daha da güçlendiriyor. Çok
bu kardeşimiz bu olayı
son dönemlerde açılan
daha ileriye götürüyor. Biz ne
işyerlerinin fazla olması dolayısı hassasiyetle yürütecektir.
kadar güçlü ve birlikte olursak,
Elbette bizlerde sahip
ile biraz daha fazla gülüyor
birbirimize tutunursak, her
çıkacağız. Bu vesile ile ben
yüzümüz. Ayrıca çok şükür
kardeşlerimizin iş yerinin hayırlı zamanda Trabzon siyasetinde
olsun ki! Geçtiğimiz hafta çifte
olmasını temenni ediyorum. Bol de güçlü ve söz sahibi oluruz.
bayramı aynı anda kutladık.
Bunu her yerde söylüyorum.
bereketli olmasını temenni
Olaysız vukuatsız gönlümüzü
Şuanda Büyükliman bölgesi
ediyorum.
Ailesinin
huzurlu
ferah eden
olmasını temenni ediyor, hayırlı vekillik açısından siyasi açıdan
Trabzonspor'umuzun
altın çağını yaşıyor.
kutlamaları devam ederken biz olması dileği ile saygılar
Vakfıkebir'in Tonya'nın vekili
sunuyorum dedi.”
de bir taraftan aç kapa, 6 ay
var. Bu gerçekten bulunmaz bir
“HAYIRLI UĞURLU OLSUN,
kapalısın, 3 ay açıksın derken
nimettir. Sevelim sevmeyelim
BEREKETLİ BOL
çok şükür Mevla'ma büyük bir
ama hangi siyasi görüşten
KAZANÇLAR DİLİYORUM”
sıkıntılı süreci geride bıraktık.
Yavaş yavaş yeni iş yerlerimizin Tonya Belediye Başkanı Osman olursak olalım evlatlarımıza
lütfen sahip çıkalım. Çünkü bu
Beşel; “Allah bütün ticaret
açılışlarına başladık. Tabi bu
gelecek için önemli. Bu vesile
erbabımıza bol kazançlar ve
bizleri son derece mutlu eden
ile bu işyerini açan
huzurlu bir ticaret süreci nasip
bir şey. Birkaç gün içerisinde
kardeşlerimizi de tekrar tebrik
etsin. Bu iş yerimizdeki
birkaç tane iş yerleri açtık.
kardeşimize de bol kazançlar ve ediyorum. Hayırlı bol bereketli
Ancak bir merkez olmamızın
kazançlar diliyorum dedi.”
huzurlu bir ticaret süreci nasip
etkisi midir nedir bilmiyorum.
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür
etsin inşallah, başarılar
Fakat biz genel istatistiklere
Küçük'ün açılış duasının
diliyorum. Rızkın onda dokuzu
baktık. Bu genel istatistiklerde
ardından kartela kesimi
ticarettedir. Ben tebrik
son 4 yılda ilçemiz içerisinde
yapılarak işyeri hizmete açıldı.
ediyorum. Girişimcilik her
kapanan iş yeri sayımızdan

V

KUT'ÜL
AMARE
ZAFERİNİN
106.
YILDÖNÜMÜ
KUTLANDI
Kut'ül-Amâre Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, Vakfıkebir Hikmet
Kaan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu etkinliklerle kutlandı.

O

smanlı Ordusunun 106
yıl önce Irak'ın Kut
bölgesinde 147 gün
süren kuşatmada 13 bin İngiliz
askerini esir alarak, İngilizlere
en ağır yenilgiyi yaşattığı Kut'ül
Amare Zaferi, Vakfıkebir'de
Hikmet Kaan Hafızlık Proje
İmam Hatip Ortaokulu
tarafından hazırlanan programı
ile kutlandı. Okulun Konferans
Salonunda Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan program,
Kuranı Kerim tilavetinin
okunmasıyla devam etti. Kut'ül
Amare Zaferi'nin önemi
hakkında konuşmayı Okulun
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adem
Gedikli yaptı.
“TÜRK TARİHİNİN ŞANLI
ZAFERLERİNDEN BİRİSİDİR”
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adem
Gedikli günün önemine ilişkin
olarak yaptığı konuşmasında;
“Kutul Amare'de 13 bin 300
İngiliz askeri ile 13 general 481
subay esir alınmış ve 40 bini
aşkın İngiliz askeri
öldürülmüştür. Irak petrollerini
ele geçirmeyi amaçlayan
İngilizler, 6 Kasım 1914
tarihinde Basra Körfezinden
Şattülarap ağzındaki Fav
mevkiine asker çıkararak
saldırıya geçmişler, ilerleyen
aylarda bu saldırılarını kuzeye

doğru genişletmişlerdir.
İngilizler, 3 Haziran 1915
tarihinde Kut'ül-Ammare'yi,
Temmuz ayı sonlarına doğru da
Nasıriye'yi işgal etmişlerdir. 23
Kasım 1915'de ileri harekata
geçen Türk birlikleri, General
Townshend komutasındaki
İngiliz ordusunu geri
püskürterek Kut-ül Ammare'de
çember içerisine almayı
başarmışlardır. Kut'ülAmmare'yi bir kale gibi savunan
General Townshend, 29 Nisan
1916 tarihinde teslim olmak
zorunda kalmıştır. Türkler,
Kut'ül-Ammare'de İngilizlerden
başta Tümen Komutanı General
Townshend olmak üzere toplam
13 general, 481 subay ve
13.300 askeri esir almışlardır.
Tarihe Kut ül Amare zaferi
olarak geçen savaşlar sırasında
İngilizler 40 bin kayıp ve esir
verirken Türk birlikleri ise 25 bin
askerini kaybetti. Kut ül Amare
savaşı sırasında Türk birlikleri
sınırlı sayıda uçakla önemli
görevler yaptı. Keşif görevleri
yapan Türk uçakları bir taraftan
da düşman hedeflerini
bombardıman etti. 26 Nisan
1916'da Kut ül Amare'deki
İngiliz kuvvetlerine erzak
yardımına çalışan bir İngiliz
uçağı da Türk avcı uçağı
tarafından düşürüldü. Ancak
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kazanılan bu tarihi zafere
rağmen savaşın genelinde
mağlup olan Türk ordusu,
takviye edilen İngilizlerin bölgeyi
Şubat 1917'de işgal etmesine
engel olamadı. Irak'ın güneyine
1914 sonlarında çıkarma yapan
İngilizler, ancak Mart 1917'de
Bağdat'a ulaşarak kenti işgal
etti. Kut´ül Amâre Zaferinin
tarihimizde unutulmaması
gereken bir zaferdir. Kut'ül
Amâre; Birinci Dünya
Savaşı´nda Osmanlı ordusunun
zor şartlar ve imkânsızlıklar
içinde, Çanakkale´den sonra
İngilizlere karşı kazandığı ve bir
tümeni bütün personeli ile
birlikte esir aldığı eşsiz bir
zaferdir. Kut'ül Amâre Zaferi
Türk tarihinin unutturulmuş şanlı
zaferlerinden birisidir. İngilizlerin
tarihlerindeki en büyük
hezimetlerden birisini bu
savaşta yaşamıştır. Bugün
106.yıl dönümünü kutladığımız
'Kut'ül Amâre Zaferi'nin önemini
çok iyi idrak etmemiz
gerekiyor.”dedi. Kut'ül Amare
zaferinin 106. yıldönümü
kutlama programına İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Altın,
daire amirleri, okul yöneticileri
ve öğrenciler katıldı.

ORMAN YOLU YAPTIRILACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakfıkebir Orman İşletme Şeﬂiği 265 Kod Nolu Cami Mah-BüyükdüzMah Orman Yolu yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN
:2022/448446
1-İdarenin
a) Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum/ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Vakfıkebir Orman İşletme Şeiği 265 Kod Nolu Cami Mah-BüyükdüzMah Orman Yolu
b) Niteliği, türü ve miktarı:3+750 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 265 kod nolu yolun bulunduğu yer
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 31.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü
toplantı salonu
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih ve
27961 sayılı R.G.)
(A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın ILN 1619105

ELEMAN İLANI
Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere
bayan eleman alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
İletişim: 0533 768 88 42
Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1
VAKFIKEBİR
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ÞAMPÝYON HATAY'DA 2 PUAN BIRAKTI
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
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SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU

1
Y

eni Hatay Stadı'nda
oynanan karşılaşmada
bordo mavililer 48.
dakikada Jorge Djaniny'nin
golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi
takımdan Mame Biram Diouf, 90.
dakikada skoru eşitleyen golü attı.
Mücadelenin 12. dakikasında ise
Bakasetas kullandığı penaltı
vuruşunu gole çeviremedi. Bu

sonucun ardından Trabzonspor
puanını 78'e galibiyet hasreti 7
maça çıkan Hatayspor ise 50'ye
yükseltti.
HATAYSPOR, ŞAMPİYON
TRABZONSPOR'U ALKIŞLADI!
Süper Lig'de 36. hafta maçında
Atakaş Hataysporlu futbolcular ve
teknik heyet, şampiyon olan
Trabzonsporlu futbolcuları

1

alkışlarla sahaya aldı. Maçtan
önce soyunma odası tünelinden
sahaya çıkış alanında yan yana
dizilen Atakaş Hataysporlu
futbolcular ve antrenörler, sahaya
çıkan Trabzonsporlu futbolcuları
ve teknik heyeti alkışladı ve
ellerini sıktı. Hataysporlu
futbolseverler de bordo mavili
takımı alkışladı.

İSTANBUL BORDO-MAVİ'YE BÜRÜNDÜ
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN TARAFTARA TEŞEKKÜR Trabzonspor,
uzun yıllardır hasretini çektiği şampiyonluk kutlamalarıyla İstanbul'u Bordo-Mavi'ye bürüdü.
Trabzonspor, Antalyaspor maçı sonrası şampiyonluğunu ilan ederken, dünya Trabzon'u konuşmaya devam ediyor.

S

üper Lig'de 2021-22
sezonunu lider
tamamlayarak kupaya
uzanan Trabzonspor, uzun
yıllardır hasretini çektiği
şampiyonluk kutlamalarıyla
İstanbul'u bordo maviye

D

ünya gündemine oturan
şampiyonluk kutlamalarına ev
sahipliği yapan Trabzon
Büyükşehir Belediyesi, 'Bordo-Mavi'
renklere gönül veren milyonlarca
taraftardan tam not aldı. Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu, festival coşkusunda geçen
kutlamalarda tüm dünyaya medeniyet
dersi veren Trabzonspor taraftarlarına
teşekkür etti. Dünya Trabzonspor'un
şampiyonluğunu kutlamaya devam
ediyor. Trabzon Büyükşehir
Belediyesinin ev sahipliğinde,
Ortahisar Belediyesi ve Trabzonspor
Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen
kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler,
büyük yankı uyandırdı. Dünyanın en

önemli festivallerini geride bırakan
kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.
Şampiyonluk kutlamalarının kusursuz
şekilde icra edilmesi için ekiplerini
seferber eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, “Coşkunun
en üst düzeyde olduğu şampiyonluk
kutlamalarında en küçük olumsuz
duruma mahal vermeyen taraftarımıza
yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
ETKİSİ HALA ÜZERİMDE
Trabzonspor'un sezonun bitmesine 3
hafta kala şampiyonluğunu ilan
etmesinin etkisinin hala üzerinde
olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu,
“Heyecan dolu bir sezonu,
şampiyonluğumuzu ilan ederek geride
bırakmanın mutluluğu içerisindeyim.

Sezon boyunca bu anı bekledik ve
sonunda Süper Lig tarihinin rekorunu
kırarak şampiyon olduk. Duygularımı
anlatmakta kelimelerin kifayetsiz
kaldığı bir noktadayım” dedi.
HAYALİM GERÇEK OLDU
Belediye Başkanlığı döneminde
Trabzonspor'un şampiyon olmasının
en büyük hayali olduğunu da hatırlatan
Başkan Zorluoğlu, “Şükürler olsun bu
hayalim gerçek oldu. Trabzonspor'un
benim dönemimde şampiyon olması,
hayatımda unutamayacağım dönemler
arasındaki yerini aldı. Mutluluğumun
tari yok. Geçen sezon 'Trabzonspor
şampiyon olursa Meydan'daki belediye
binasının önüne sandalye atıp kahve
söyleyeceğim, başka da bir şey

bürüdü. 38 yıl aradan sonra
Süper Lig'de bu sezonun
bitimine 3 hafta kala mutlu
sona ulaşan Trabzonspor'da
taraftarlar şampiyonluğu
kutlamaya devam ediyor.
Gurbetçi Gençler ile Trabzon

yapmayacağım' demiştim. Şimdi
belediye binası önünde oturup
taraftarımızla birlikte bir keyif kahvesi
içmenin zamanı geldi” ifadelerini
kullandı.
DÜNYAYA MEDENİYET DERSİ
VERİLDİ
Şampiyonluğun ardından
gerçekleştirilen kutlamalar nedeniyle
Türkiye'den ve hatta tüm dünya
ülkelerinden tebrik telefonları aldığını
da vurgulayan Başkan Zorluoğlu,
“Gerçekten Trabzon'a ve Trabzonspor
taraftarına yakışır şekilde yapılan
şampiyonluk kutlamalarımız
konuşulmaya devam ediyor.
Taraftarımız, en küçük bir olumsuzluğa
mahal verilmeyen kutlama anlayışıyla

Dernekler Federasyonu ve
bünyesindeki sivil toplum
kuruluşlarının katılımıyla
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda
toplanan Bordo mavili
taraftarlar şampiyonluğu
doyasıya kutladı.

tüm dünyaya her anlamda medeniyet
dersi verdi. Biz de Büyükşehir
Belediyesi olarak kutlamaların
şehrimize yakışır şekilde yapılması
için ince eleyip sık dokuduk.
Provalarımızı yaptık ve ortaya çıkan
sonuç hem bizleri hem de yüz binlerce
taraftarımızı mutlu etti. Bu duygularla
Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın
Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere
değerli teknik direktörümüz Abdullah
Avcı'ya, kanlarının son damlasına
kadar savaşan kıymetli
futbolcularımıza, Trabzon'u en güzel
şekilde temsil eden taraftarımıza ve
şampiyonlukta emeği olan herkese
gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
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BAYILSA

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

7-13 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Traﬁk Haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı öncülüğünde
düzenlenen 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Traﬁk' etkinliği Vakfıkebir'de düzenlendi.

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

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 .

YAYALAR ÝÇÝN 5 ADIMDA GÜVENLÝ TRAFÝK
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.
Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.
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www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com
> Sadık AYDIN 4'de

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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