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> 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

MİLLETVEKİLİ BALTA, YANGIN BÖLGESİNDE

ULUDÜZ, “VAKFIKEBÝR MODERN
BiR ÞEHiR OLMALI!”

> Vedat Furuncu 2'de

SAĞLAM; “FINDIK FİYATINDA
BEKLENTiMiZ 4 DOLARDIR”

VAKFIKEBiR OSB'DE YAPILAN
ÇALIŞMALARI iNCELEDiLER

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 
Sağlam, Vakfıkebir 
ilçesi olarak fındık 
fiyatındaki beklentile-
rinin 4 dolar olduğunu 
belirterek, 4 dolar fiyatı 
yaralarımızı sarar dedi. 

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, “Yangın bölgesine giderek yangında zarar gören aileleri ziyaret 
ederek, kayıplar telafi edilecek ve yaralar sarılacaktır” dedi.

Trabzon Valimiz İsmail 
Ustaoğlu Vakfıkebir 

Organize Sanayi 
Bölgesinde devam 

eden altyapı 
çalışmalarını yerinde 

inceleyerek, devam 
eden çalışmalar 

hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı 
Özdemir Uludüz, Vakfıkebir iş 
dünyasındaki başarısını maalesef 
şehir planlaması ve sosyal alanlar 
yönünden başaramadı. Bunun 
sorumlusu tabi ki ilçeyi yöneten 
yetkili kişilerdir dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkan Yardım-

cısı Özdemir Uludüz, Vakfıkebir 
ilçesinin modern bir şehir olamama-
sının sorumlusu ilçeyi yöneten yetkili 
kişilerdir.  Vakfıkebir'imizin çehresini 
değiştirecek sosyal projelere 
mutlaka ihtiyacı vardır. İlçemizin 
bunları başarabilecek tarihi bir 
birikime sahiptir.  Sadece ihtiyaç 
olan ufku açık yöneticiler 
seçebilmektir diyerek sözlerine şöyle 
devam etti. 
BU İNSANLAR NE YAPIYOR, 
NASIL VAKİT GEÇİRİYOR HİÇ 
DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı 
Özdemir Uludüz; “Vakfıkebir iş 
dünyasındaki başarısını maalesef 
şehir planlaması ve sosyal alanlar 
yönünden başaramadı. Bunun 

sorumlusu tabiki ilçeyi yöneten 
yetkili kişilerdir. Hepimizin 
duyduğu bir şey vardır  “yıllardır 
gelip giderim Vakfıkebir'e ama 
değişen bir şey göremiyorum” 
derler. Ziyaretimize gelen bir 
misarimizi, şelale gezisi için 
komşu bir ilçemize, teleferik gezisi 
için başka bir komşu ilçemize 
getiriyorsak, bir düşünmeliyiz. 
Dolayısıyla Vakfıkebir'imize gelen 
turistlerden veya gurbetçi 
vatandaşlarımızdan turizm 
anlamında hiç faydalanamıyoruz. 
Kırk yıl önce sinema ve tiyatronun 
olduğu Vakfıkebir'de bugün 
gençlerimizin oturup vakit 
geçireceği bir yer yok. İlçemizde 
çalışan memur veya işçilerin 
büyük bir kısmı komşu ilçelerde 
oturmakta. Çünkü aileleri ile vakit 
geçirecekleri sosyal alanlar 

oluşturulmamış. Akp Vakfıkebir 
belediyesi görev süresinin sekizinci 
yılında bu konularda verdiği 
vaatlerden hiçbirini yerine getirmedi. 
Sadece seçim dönemleri vatandaşın 
gözünü boyamakla bu işler olmuyor. 
Şehir akşamları bomboş 
neden acaba?
Bu insanlar ne yapıyor, nasıl vakit 
geçiriyor hiç düşündünüz mü?
Sahil park projesi ne oldu?
Seyir teras projesini ne oldu?
Kütüphane projesi ne oldu?
Fol deresi yürüyüş yolu 
projesi ne oldu?
Vakfıkebir'imizin çehresini değişti-
recek sosyal projelere mutlaka 
ihtiyacı vardır. İlçemizin bunları 
başarabilecek tarihi bir birikimi 
vardır.  Sadece ihtiyaç olan ufku açık 
yöneticilerdir. Çözüm Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarıdır dedi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“AŞI OLMALIYIZ”
Maske, mesafe ve temiz kuralına uyalım 
derken şimdi ise aşı olalım diyoruz…
Kapanmanın ardından açıldık.
Yasaklar bitti ve herkes normal hayatına 
geri döndü.
Aşılama oranına baktığımızda yeterli 
değil…
Aşılama neden önemli; aşı olduğunuzda 
size bir bağışıklık kazandırıyor.
Bu virüsü daha haf geçirmenizi sağlıyor.
Hastaneye düşme riskiniz azalıyor.
Birçok kişi halen daha aşı olayına inanmış 
değil ama kendinizi düşünmeniz gerekir…
İlçemizde imamların bazıları halen daha 
aşılarını yaptırmamışlar…
Bir cami imamı aşı yaptırmıyorsa kendi 
cemaatini düşünmeyendir…
Her gün 5 vakit namaz kılıyor.
Pazartesi ve Cuma günleri Vakfıkebir'deki 
camilerin en yoğun olduğu günler…
İmam çıkıyor, cemaatine diyor ki, ben aşı 
yaptırmıyorum…
Neden?
İnanmıyorum ki diyor…
Nasıl bir kanaat önderliğidir bu…
İnsanoğlu işte, kendini düşünmeyen bir 
toplumuz…
*********************
Vakfıkebir'deki birliktelik…
Vakfıkebir'de hangi siyasi parti olursa olsun 
arkadaşlık var.
Görüş farklılığı olabilir ama aynı masada 
oturabiliyorsak ne güzel…
Birliktelikten güç doğar…
Birlikte çekilen fotoğraar özeldir.
İnsanlar bu tür fotoğraarı bekler oldular…
30 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz.
Siyasi parti ayırımı olabilir ama geçmişten 
gelen arkadaşlıklar devam ediyor.
Hiç görmek istemediğin bir insanı günde 
birkaç kez görebilirsin.
O kadar güzel ve özel bir ilçedir 
Vakfıkebir…
Vakfıkebir'in özelliği, Bir Dünya Klasiği 
Ekmeği, tereyağı ve peyniridir…
Vakfıkebir'in Milletvekili var.
O Milletvekili, TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta…
O kadar şanslıyız ki, herkesin ağabeyidir…
Kimin ne işi olursa olsun, parti gözetmez…
Şahsi menfaatler girdi mi, en kötüsü 
Muhammet Balta'dır…
Geçen hafta Trabzon'da programları 
varken Genel Merkezden bir telefon ile 
beraber yangın bölgesine gitti. Oradaki 
vatandaşlarımızı dinliyor ve moral, destek 
olmak için kolları sıvadı…
Yangından zarar gören vatandaşlarımıza, 
devletin tüm imkanlarını kullanarak çare 
olmaya çalışıyor…
Vekilimiz bunları yaparken, insanlarımızın 
düşünceleri çok farklı…
Bu insanlara da söylenecek sözüm yok…
Ben kendisinden razıyım, Allah'ta razı 
olsun…
Vakfıkebir'li Danıştay da, Sayıştay da, il 
müdürlüklerin de, sağlık alanların da ve 
hatırlayamadığım birçok yerde 
insanlarımız var…
Ankara'da Kebir Süt Türkiye Satış Müdürü 
Yakup Karadeniz'imiz var.
Bu arkadaşımız bir kendi işleri yanı sıra, 
bir milletvekili gibi çalışıyor.
Herkese yardımcı olabilmek için çaba 
gösteren bir arkadaşımız.
Yeter ki onu arayan bir Vakfıkebir'li olsun…
Ben hepsi ile bir Vakfıkebir'li olarak gurur 
duyuyorum.
Yeri geldiğinde hepsini de haber yapmaya 
gayret ediyoruz…
Çünkü olar bizim, bizler de onların…

Sağlıcakla kalın…

BMM Çevre Komisyonu 

TBaşkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 

yangın bölgesinde inceleme bulundu. 
Yangında zarar gören aileleri ziyaret 
ediyoruz. Allah'ın izni ve dayanışma 

bilincimizle bu zor günleri de geride 
bırakacağız. Orman yangınıyla müca-
delede en ön safta yer alan Orman 
Bakanlığı personellerimiz, tüm kamu 
çalışanlarımız, askerimiz, polisimiz 
gönüllü vatandaşlarımız başta olmak 

üzere Azerbaycan itfaiye ekiplerinin 
yanlarında olduk. Hayatın normale 
dönmesi ve vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin hızlı bir şekilde 
giderilmesi için tüm ekiplerimizin 
büyük bir gayretle çalışıyor. Kayıplar 

tela edilecek, yaralar sarılacak inşal-
lah. Her bir vatandaşımızın ihtiyacı 
tek tek belirlenip, gideriliyor. Devleti-
miz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımı-
zın yanında. Milletimizden aldığımız 
dua, en büyük mutluluğumuzdur.

MİLLETVEKİLİ BALTA, YANGIN BÖLGESİNDE

VAKFIKEBiR OSB'DE 
YAPILAN ÇALIŞMALARI iNCELEDiLER

T
rabzon Valimiz 
İsmail Ustaoğlu, 
Vakfıkebir 

Kaymakamımız Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, AK 
Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun ve 
Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü 
Duygu Sağlam ile birlikte 
altyapı çalışmaları devam 
eden Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
incelemelerde bulundular.
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V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Vakfıkebir ilçesi olarak fındık 
yatındaki beklentilerinin 4 
dolar olduğunu, fakat açıklanan 
fındık yatının hiç kimseyi 
mutlu etmediğini dile getirdi. 
Başkan Sağlam, fındık yatını 
4 dolar çıvarında beklerken 27 
TL olarak açıklanması hiç 
kimseyi mutlu etmemiştir dedi.

“FINDIK FİYATININ 27 TL 
OLMASI ÜRETİCİYİ MUTLU 
ETMEMİŞTİR”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
“Geçen yıl temmuz ayında 
fındık yatı verildiğinde dolar 
yatı 6.80 TL civarındayken, bu 
yıl bu yat 8.50 TL civarında 
seyretmektedir. TMO'nun alım 
yapacağı 2021 yılı fındık yatı 
verilmeden önce bu durum göz 

önünde bulundurularak yat 
belirlenmeliydi. Böyle 
düşünülseydi daha doğru 
olacaktı. Bu yıl ki fındık yatının 
4 dolar olmasını beklerken bir 
anda açıklanan yat üzücü 
olmuştur. Her şeyin yatında 
ciddi oranda artış var. 
Artmayan bir şey yok. Hatta 
bazı ürünlerde yüzde 100 artış 
var. Gübre girdileri dahil pek 
çok ilaç yatında da ciddi artış 
var. Bütün bu durumlar göz 
önündü bulundurulduğunda 
üreticinin ezilmemesi için 
TMO'nun fındık alım yatı 4 
dolar olmalıydı. 4 doların 
Türkiye dışındaki alıcılar için de 
uygun olacaktı dedi.”
ARZUMUZ İSTEĞİMİZ 
TALEBİMİZ 4 DOLAR 
OLMASIYDI
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem sağlam; 

“Girdi ve enasyon 
yatlarındaki artış ortada. 
Salgının verdiği etki de ortada. 
Verilen iyi bir yat Karadeniz 
Bölgesinin yaralarının hızlıca 
sarılmasına neden olacaktı. 4 
dolarlık yat üreticimizin de 
esnafımızın da yüzünü 
güldürecekti. Bizim de 
talebimiz, arzumuz isteğimiz 
TMO alım yatının 4 dolar 
olmasıydı. Fındık bizim 
bölgemizde ekonominin 
lokomoti. Artan maliyetler de 
ortada. Ona verilecek yatın 
silsile halinde bütün ekonomi 
dalları üzerinde etkisi olacaktı. 
Bu etkinin iyi olabilmesi için 
bana göre bu sene TMO'nun 
alım yapacağı fındık yatı 
kesinlikle 30 TL'nin üzerinde 
olmalıydı. Hatta bugün için 4 
dolar diyebileceğimiz 34-35 
TL'lere varmalıydı.”

BU VE GELECEK SENELER 
İÇİN 4 DOLAR OLMALIYDI
Başkan Sağlam, “Bana göre bu 
sene ve gelecek seneler için 
çok olağan üstü bir durum 
olmaz ise fındık yatı, TMO 
alım yatı 4 dolar olmalıydı. 
Bölgemizde bütün ekonomi 
fındığa bağlı. Biz fındık 
yatındaki sorunu çözersek 
bundan sonra verimlilik gibi 
diğer sorunlarımızı konuşup 
tartışıp çözebiliriz. Biz dönüm 
başına 80 kilo ürün 
alıyoruz. Bu 
dünyanın en az 
rakamı dedi.”
4 DOLAR FİYATI 
YARALARIMIZI 
SARARDI
Başkan Kadem 
Sağlam, “Korona 
salgını bizi yordu 
yıprattı. Sezon 

başında 3,5 dolar civarında 
açıklanan fındık yatı sezon 
sonunda 2,5 dolara indi. Bu da 
yordu yıprattı. Bu sene Türkiye 
dışında fındık az olduğu 
haberini alıyoruz. İtalya'da 
fındık az. Fındık almak isteyen 
Türkiye'nin kapısını çalacak. Bu 
da iyi değerlendirilmeli. 4 dolar 
gibi iyi bir yat yaralarımızı 
saracaktı. Fakat 27 TL olarak 
açıklanan fındık yatı hiç 
kimseyi mutlu etmemiştir dedi.

GÜNAYDIN BALIKÇILIK ELVAN'IN YERİ HİZMETE AÇILDI

H
alk Eğitimi Merkezlerinin 
yapmış olduğu 
çalışmaları tanıtmak ve 

daha fazla vatandaşımızın 
kurslardan istifade etmesini 
sağlamak amacıyla Bakanlıkça 
Haziran ayının ilk haftası  
"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" 
ilan edilmiş olup, 2020-2021 
eğitim öğretim yılında başarı 
gösteren Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlükleri teşekkür belgesi ile 

ödüllendirildiler.  "Hayat Boyu 
Öğrenme Haftası" kapsamında 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün yaptığı 
etkinlikler takdir edilerek İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğüne Hayat 
Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü tarafından teşekkür 
belgesi gönderildi. Teşekkür 
Belgesi Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Şeref 
İçoğlu tarafından Kurum 

Müdürü Cemile Kahyaoğlu ve 
Müdür Yardımcısı Mustafa 
Daloğlu'na takdim edildi. 
EMEĞİ, KATKISI OLANLARA 
VE KATILIMDA 
BULUNANLARA TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Şeref İçoğlu yaptığı 
açıklamada; " Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğümüze ve 
destekleriyle her zaman 
yanımızda olan İlçe 
Kaymakamımız Sayın Mesut 
Yakuta'ya, Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya 
şükranlarımı sunuyorum. 
Etkinliklerin hazırlanmasında 
emeği geçen idarecilere, usta 
öğreticilere ve kursiyerlere 
teşekkür eder başarılarının 
devamını dilerim." dedi.  
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu ise 
yaptığı açıklamada, “ Milli 
Eğitim Bakanlığımızca 
gerçekleştirilen Hayat Boyu 
Öğrenme Haftası'nın amacı; 
bireylerin bilgi toplumuna uyum 
sağlamaları ve bu toplumda 
yaşamlarını daha iyi kontrol 
edebilmeleri için ekonomik ve 
sosyal hayatın tüm evrelerine 

aktif bir şekilde katılımlarına 
imkân vermektir. Bu anlamda 
Vakfıkebir Kaymakamlığı 
olarak, Belediye olarak, İlçe Milli 
Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğümüz ile örnek bir 
işbirliği yaparak, 
vatandaşlarımızı bilgi ve 
teknolojiyle donatmak, hayata 
aktif katılımlarını artırmak, 
girişimciliği desteklemek, üreten 
topluma dönüşmek, insanların 
yaşadığı çevreye, topluma 
duyarlılığını ve bilincini 
artırmak, kültür, sanat ve 
sporda donanımlı kılmak için 
birbirinden değerli, oldukça da 
rağbet gören kurslar 
düzenledik, bir çok projeyi 
hayata geçirdik, bir çok başarılı 
çalışmaya hep birlikte imza 
attık. Emeği, katkısı olanlara 
ve katılımda bulunanlara bir 
kez daha teşekkür ediyoruz. 
Bu teşekkür belgesini ilçemiz 
adına alıyoruz. Bizlere bu 
belgeyi layık görenlere de 
ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Bundan böylede 
çalışmalarımızı daha da 
artırarak, geliştirerek devam 
ettireceğiz.” ifadelerine yer 
verdi. Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür Yardımcısı 

Mustafa Daloğlu ise, Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi olarak 
hayat boyu öğrenme haftası 
kapsamında çalışmalarımızı 
takdir eden Genel Müdürümüze 
bu güzel belgeyi makamında 
bizlere takdim eden İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürümüz Şeref 
İçoğlu'na teşekkür ediyoruz 
dedi. Daloğlu; ''Hayat Boyu 
Öğrenme Haftası çok anlamlı 
bir amaca hizmet ediyor. Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz 

paydaşlığında kursiyerlerimizin 
bilgi, beceri ve yetkinliklerini 
geliştirerek potansiyellerini 
açığa çıkarıyoruz. Örgün 
eğitimin dışında, bireylerin 
hayatı boyunca katıldığı her 
türlü öğrenme etkinliklerini 
kapsayan çalışmalar öğrenme 
kültürünün geliştirilmesine, 
takım ruhu, sanat ve estetik 
duygusunun gelişimine de 
olanak sağlıyor. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim dedi.''

SAĞLAM; “FINDIK FİYATI
4 DOLAR OLMALIYDI”

V
akfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi Hükümet 
Konağı karşısında 

Emekli Emniyetçi Ali Günaydın 
tarafından yeni bir balıkçı 
lokantası açılarak hizmete girdi. 
Yeni Balıkçı Lokantasının açılış 
törenine Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Emniyet Müdür 

vekili Komiser Mertcan 
Çelikdağ,  Daire Amirleri, Okul 
Müdürleri, Muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. Vakfıkebir 
İlçesi Çarşı Mahallesi Hükümet 
Konağı karşısında Emekli 
Emniyetçi Ali Günaydın tarafın-
dan hizmete açılan balıkçı 
lokantasının açılış kurtalesinin 
kesiminden önce Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam tarafın-
dan açılış konuşması yapıldı. 
“RIZKIN ONDA DOKUZU 
TİCARETTE VE 
CESARETTEDİR”
Başkan Kadem Sağlam yaptığı 

konuşmasında; “Uzun zamandır 
kapalı olan bir işyerimizin daha 
canlanması adına hep birlikte 
bu heyecanı yaşamak için 
yapmış olduğunuz katılımdan 
dolayı hepiniz hoş geldiniz, 
şeref verdiniz. Öncelikle şunu 
belirtmek istiyorum. Sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta Bey 
rahatsızlığı dolayısı ile açılış 
törenine katılamadı. İşyeri 
sahiplerine hayırlı olsun temen-
nisi ile katılımcılara da saygı ve 
salamları var. Peygamber 
efendimiz buyuruyor ki! 
Ticaretle uğraşın ve cesur olun. 

Rızkın onda dokuzu ticarette ve 
cesarettedir. İşte bu ilke doğrul-
tusunda uzun yıllar memuriyet 
yapmış emekli emniyetçi Ali 
kardeşimiz burada sönük 
haldeki bir işyerini alıp burayı 
canlandırdı. Hem ilçemize hem 
milletimize hemde devletimize 
katkı vermek üzere bu sıkıntılı 
süreçte bir cesaret örneği 
göstererek burada bir yatırım 
yaptı. Cenabı Allah inşallah 
yüzünü güldürür. Haliyle bu tür 
işyerlerini açmak ve buna cesa-
ret etmek, bu girişimi yapmak 
işyerini açanın meselesi. Ancak 
bu müesseseleri canlı 

tutabilmek de biz vatandaşların 
meselesi. Bir işyerinin kapan-
ması, istihdamın yok olması, O 
caddenin ışığının kapanması, 
Devlete gidecek olan verginin 
olmaması demektir. Bir girişimci 
bir iş yapıyor, bir çok noktaya 
da faydası oluyor. Bu noktada 
Ali Kardeşimizin özellikle balık 
noktasındaki deneyim ve 
tecrübesini de bilerek ilçemize 
ciddi bir katkısının olacağına 

inanarak işyerinin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 
Cenabı Allah bunaltmasın, 
İşleriniz bereketli, bedeniniz 
sıhhatli olsun. Hem ilçemize 
hemde bölgemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 
İşyerini açması Ali 
kardeşimizden bu işyerine sahip 
çıkmak ise hepimizden diyerek 
kurtelayı kesiyor Hayırlı 
olmasını diliyorum dedi.”

VAKFIKEBİR “HEM'E” TEŞEKKÜR BELGESİ
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yapılan bülten 

açıklamasına göre; Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 

birlikte ortak yürütülen 
çalışmalar sonucunda; 
doldurulmuş makaron ve kaçak 
tütün sattığı, ruhsatsız silah 

bulundurduğu tespit edilen M.S. 
isimli şahsın işyeri ve evinde 
yapılan aramada; 1 adet 
ruhsatsız tabanca, 4 adet 6.35 
tabanca şeği, 1 adet 2521 
sayılı kanuna muhalefet 
oluşturacak kısa dipçikli tüfek, 7 
adet av tüfeği şeği, 1 adet 
kurusıkı tabanca, 16 adet 
kurusıkı şeği, 1000 adet 
doldurulmuş makaron, 5026 
adet bandrolsüz sigara kutusu, 
300 adet bandrolsüz makaron, 
32 kg kıyılmış kaçak tütün, 6 
kutu kaçak nargile tütünü, 3 
adet makaron doldurma 
makinesi ele geçirildiği 
duyuruldu. 

EMNİYET KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Osman KOYUNCU

aalesef Türkiye bir üçüncü dünya Mülkesi bile değilmiş. Tarım ve 

ormanlar ülkesi olan Türkiye'nin yangın 

söndürme uçakları bile yokmuş. 

Hükümetlerin görevi, kurumlar arası 

irtibat ve uyumu sağlamaktır. Sen benden 

değilsin dendi Türk Hava Kurumuna 

kayyum atandı. THK uçaklarının 

kapasitesi 4900 litre olmasına rağmen, bu 

kurum ihaleye katılmasın diye yangın 

söndürme ihalesinde 5000 litre sınırını 

getirince, THK uçakları ihaleye katılamadı, 

paraları olmadığından uçaklar 

onarılamadı, bankalarda kredi vermediler 

dolaysıyla Türkiye yangın söndürme 

uçaklarından mahrum kaldı. Basit bir 

çekişme uğruna ormanlar kül oldu. 

Kurumlar birbirinin düşmanı değil, bir 

vücudun azaları gibidir. Benden olmayan 

kurum batsın, yok olsun düşüncesi 

olurumu?  Önce PKK dendi, sonra PKK 

Kandil'den nasıl sızdığı, istihbarat ne işe 

yarar denince bu sefer dış güçler dendi. 

Her zorda kalınınca dış güçler yaptı deyip 

sorumluluktan sıyrılmaya çalışılıyor. 

Doğal olarak çıktı, birileri kasıtlı yaptı her 

ne olursa olsun hükümetin sorumluluktan 

kurtulamaz. Hemen yangından sonra 

yangın arazilerinin turizm bakanlığının 

kontrolüne verilmesi kafaları karıştırdı. 

Eskiden, yanan yerler tekrar orman olacak 

dendi fakat pek çok yangın arazisine 

oteller yapıldı; şimdi de bu şekilde 

olmayacağının güvencesi yoktur. Devlet 

her an yangın olacak gibi hazırlıklı olalı. 

Devlet işleri bir tüccar mantığı ile idare 

edilemez. Beslenme, savunma, sağlık ve 

enerji gibi konularda zarar bile olsa o 

kurum korunmalı. Uçak pilotları boş 

oturup maaş alıyorlar diyemezsin. Bir sene 

boş oturur bir hafta çalışır milyarlarca 

dolarlık zararı önlerler. Hiç yangın 

çıkmazsa bile uçakların bakımı ve 

görevlilerin maaşları ödenmeli. İşte 

hazırlıksız olursanız, üçüncü dünya 

ülkelerine muhtaç olursun.  Şu anda THK 

uçaklarının uçması için kayyum olan 

başkan, 4 milyon dolar gerekli dedi. 

4milyon dolar için bu kadar ormanın 

yanması yazık değil mi) uçak var fakat 

devlet sisteminde koordinasyon yok. 

Birbirleri ile çekişen kurumlar Türkiye'nin 

ciğerinin yanmasına neden oldu. Osmanlı 

dönemi gibi merkezden yönetim zaman 

kayıplarına neden oluyor, yerel 

yönetimlerin yetkileri daraltılıp merkezi 

yönetim güçlendiriliyor, bizler dünya ile 

ters yönde yürüyoruz. Yetkilerin tek elde 

toplanması, bana dokunmayan yılan bin 

yıl yaşasın mantığını doğurur, neme 

lazımcılık artar Türkiye kaybeder. 

Dünyada bu çeşit felaketlerde ordular 

göreve çağrılır, bizde niçin çağrılmadı, pek 

çok şey muamma. 

TÜRKİYE'NİN YANGINLA İMTİHANI

Sözleşmeyi Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, Hizmet - İş 
Sendikası Trabzon Şube 
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan 
imzaladılar. İmza töreninde 
Hizmet - İş Sendikası Trabzon 
Şube Başkan Yardımcısı 
Şevket Çelik ve İşyeri Temsilcisi 
Muhammet Sinan'da hazır 
bulundular. İmzalanan 
sözleşmeye göre işçiler ilk yıl 
için %20 ikinci yıl için enasyon 
+ 1 zam alacaklar. İmza 

töreninden sonra konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Çalışma 
hayatımda boyunca çalışanları 
her zaman kurumun paydaşları 
olarak gördüm. Gerek işçi 
arkadaşlarımızın gerek memur 
arkadaşlarımızın geçmişten 
gelen sorunları ile ilgili çok 
caba sarf ettim. Tüm çalışma 
arkadaşlarımın bu kurumu 
sahiplenmelerini arzu 
ediyorum. Bu kurum onlarındır. 
Sevecekler, sahiplenecekler ve 

onun için dertlenecekler. Biz 
hizmet sektöründeyiz, 
halkımızın hizmetkarıyız. Hep 
birlikte ilçemize daha güzel 
hizmetler yapabilmek için 
gayret göstereceğiz. 
Sözleşmenin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi. 
Hizmet-İş Sendikası Trabzon 
Şube Başkanı İsmail Hakkı 
Kaplan ise; ” Vakfıkebir 
Belediyemiz ile yürütmekte 
olduğumuz toplu iş 
sözleşmesinde mutlu sona 
ulaştık. Koronavirüs döneminde 
halkımız için varını yoğunu 
ortaya koyan emekçilerimiz için 
imzaladığımız bu sözleşme 
büyük bir moral oldu. İşçi dostu 
Başkanımız bir kez daha 
işçisinin yanında olduğunu 
gösterdi. Emeğe, alın terine 
göstermiş olduğu hassasiyetten 
dolayı şahsım, üyelerimiz ve 
sendikam adına kendisine 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Sözleşmemiz belediyemize, işçi 
kardeşlerimize ve sendikamıza 
hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu. 

GÜLTEN İLE ÖMER FARUK EVLENDİLER
akfıkebir İlçesi Yalıköy 

VMahallesinin değerli 
simalarından Fatma ve 

Hasan Bilgin'in güzel kızları 
Gülten ile Beşikdüzü ilçesinin 
sevilen, sayılan ve değerli 
simalarından (Merhum) Sevim-
Gülşen ve Mustafa Candaş'ın 
Giresun ilinde özel bir şirkette 
çalışan yakışıklı oğulları Ömer 
Faruk bir ömür beraberliğe evet 
diyerek dünya evine girdiler. 
Beşikdüzü Dilektaşı Tatil Köyü 
Havuz Başında yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Bizlerde Gülten ve Ömer Faruk'a 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz. 

BETÜL İLE MİRAÇ BİR ÖMÜR MUTLULUĞA EVET DEDİLER

GÖRÜŞMELER MUTLU SONLA BİTTİ

V
akfıkebir ilçesinin 
sevilen, sayılan, değerli 
simalarından Latifoğlu 

Vinç ve Mühendislik şirketinin 
sahibi Aydın Sağlam ve Serpil 
Sağlam'ın Yüksek Makine 
Mühendisi olan oğulları Miraç 
ile Beşikdüzü ilçesi 
eşraarından Emine ve Musa 
Özdemir'in Sağlık Memuru 
olan kızları Betül bir ömür 
mutluluğa evet dediler. 
Beşikdüzü Aşiyan Açık Bahçe 
Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem ve görkemli düğün 
töreninde genç çiftlerin 

nikahlarını Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta kıydı. Düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra 
çok sayıda seçkin davetli 
katılarak Betül ile Miraç'ın 
mutluluklarına şahitlik yaptılar.  
Bizlerde Betül ile Miraç'ın 
evlilikle noktaladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin 
kendilerine ve ailelerine 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. Latifoğlu 
Vinç ve Mühendislik şirketinin 
sahibi aynı zamanda damat 

bey'in babası Aydın Sağlam 
düğün sonrası yaptığı 
açıklamada; Betül kızımızla 
Miraç oğlumuzun düğün 
törenine katılarak bizleri 
onurlandıran başta sayın 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta olmak üzere 
çiçek gönderen, telefonla 
arayan, hediyesini gönderen 
ve bizleri düğün salonunda 
yalnız bırakmayarak 
düğünümüze teşrif eden tüm 
misarlere teşekkür ediyorum. 
Çocuklarımızada ömür boyu 
mutluluklar diliyorum dedi. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan bülten açıklamasına 
göre Trabzon'da bir ev ve işyerinde yapılan aramada çok 
sayıda kaçak malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

RÜSUBAT VE SIĞ 
HEYELAN MALZEME-

LERİNİ TUZAKLAYACAK
Dsİ 22. Bölge Müdürlüğünce 
ülkemizde bir ilke daha imza 
atılarak Rize ili Güneysu 
ilçesinde, derelerin yukarı hav-
zasından gelebilecek rüsubat 
ile sığ heyelan malzemelerini 
tuzaklayacak olan “Moloz 
Bariyeri” montajı tamamlanarak 
hizmete açmış ve moloz 
bariyeri taşkınlarda başarıyla 
görevini yerine getirmişti.
ÇELİK AĞ MONTAJ 
ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR
Çelik telli ağlar, esnek halkalar, 
destekleme halatları ve uzun 
ankrajlardan oluşan bu 
bariyerler şimdi de iki yıl 
öncebüyük bir afet geçiren 
Trabzon'un Araklı İlçesi 
Çamlıktepe mahallesinde 
uygulanıyor. Montaj çalışmaları 
devam eden bu bariyerler 
sayesinde, rüsubi malzemeler 
kontrol altına alınarak, dere 
yatağı kesitlerini daraltması 
engellenecek ve bu sayede 
taşkın riski azaltılmış olacak.
AMAÇ RUSUBİ MALZEMEYİ 
ENGELLEMEK
DSİ 22. Bölge Müdürü Dr. Emre 
AKÇALI, “Doğu Karadeniz 
bölgesi ülkemizde en çok yağış 
alan bölgelerimizden biri. Bu 
yağışlar maalesef zaman 
zaman su baskınlarına ve 
heyelanlara neden olmaktadır. 

DSİ olarak bu taşkın risklerini 
azaltmak ve halkımızın can ve 
mal güvenliğini sağlamak 
maksadıyla Türkiye'de ilk 
olarak Rize ilimizin Güneysu 
ilçesinde geçirgen bent 
uygulamasını ve ardından 
moloz bariyeri projesini hayata 
geçirmiştik. Sayın Bakanımız 
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, bu 
projenin yaygınlaştırılması 
talimatını verdi. ” dedi.
14 ADET İNŞA EDİLİYOR
Bölge Müdürü Akçalı şöyle 
devam etti: “ Taşkınlarda bu 

projelerin başarıyla çalıştığını 
gözlemledik ve bu projeleri 
Trabzon'da uygulamaya 
başladık. Geçtiğimiz yıllarda 
afete maruz kalan Araklı İlçesi 
Çamlıktepe Mahallesinde 14 
adet moloz bariyeri inşa 
ediyoruz. Bu projede amacımız 
rüsubi malzemeleri kontrol 
altına almak ve mansapta yer 
alan derelerin kesitlerini 
daraltmasının önüne geçmektir. 
Projemizin taşkın risklerini 
azaltma konusunda faydalı 
olacağına inanıyorum.”

SEL TAŞKINLARINA KARŞI
ÇELİK AĞLARLA ÖNLEM!
Dsİ 22. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de ilk kez Rize ilinin Güneysu ilçesinde 
uyguladığı moloz bariyeri projesini, şimdi de Trabzon'da hayata geçiriyor.
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akfıkebir Belediye 

VBaşkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir 

İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile 
birlikte DSİ 22. Bölge Müdürü 
Dr. Emre Akçalı'yı makamında 
ziyaret ederek Devlet Su işleri 
(DSİ) tarafından Vakfıkebir'e 
yapılmakta olan ve yapılması 
planlanan hizmetlerle alakalı 
olarak istişarelerde bulundular.  
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, DSİ 22. 
Bölge Müdürü Dr. Emre 
Akçalı'ya gösterdiği yakın ilgi ve 
alaka dolayısıyla teşekkür etti.

YAPILACAK HİZMETLERLERİ GÖRÜŞTÜLER 

ÇAYDA TARIM KiRECi DEMONSTRASYON
ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çay Tarımı yapılan 
alanlarda düşük ph ve 
yanında meydana 
getirmiş olduğu sorunların 

çözülmesi amacıyla başta Rize 
olmak üzere, Giresun, Artvin ve 
Trabzon illerinde toplam 400 
parsel ve 100 dekarlık alanda 
Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü, İl Müdürlükleri, 
ÇAYKUR ve KİSAD işbirliği ile 
tarım kireci uygulaması ve bu 
uygulamanın 3 yılık dönemde 
meydana getirdiği pH 
değişimlerinin izlenmesi 
demonstrasyon çalışması 
başlatılmıştır.  Bu amaçla 
Vakfıkebir ilçesinde de 
belirlenen bahçelerden toprak 
örnekleri alınarak analizleri 
yapılmış ve analiz sonuçlarına 
göre parsel bazında 
kullanılması gereken tarım 

kireci miktarlarının 
uygulanmasına başlanmıştır. 
Uygulamanın sonuçları 3 yıl 
boyunca takip edilecektir.  

aşkan Ramis Uzun konu ile 

Bilgili yaptığı açıklamada şunları 
söyledi; “Milli ürünümüz olan 

fındığın hasat dönemi başladı. Ancak, 
bu süreçte meteorolojik olarak 
yağışların başlangıç sürecidir. Doğal 
olarak özellikle yüksek mahalle 
Halkımız fındığını kurutmakta sorun 
yaşamaktadır. Beşikdüzü Belediyesi 
olarak ilçe merkezimizde dolgu 
alanları, terminal arkasındaki otoparkı 
ve ilçe trağini aksatmayacak 
alanları, fındık üreticilerimiz fındık 
kurutmak için kullanabilirler. Fındık 
üreticilerimiz mağdur olmasın. Hayırlı 
ve bereketli bir yıl dileğimle.”

KARADAĞ YAYLA YOLUNDA KAZA

Vakfıkebir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ÇAYKUR ve KİSAD işbirliği ile 
tarım kireci uygulaması ve bu uygulamanın 3 yılık dönemde meydana 
getirdiği pH değişimlerinin izlenmesi demonstrasyon çalışması başlatıldı.

Vakfıkebir ilçesi Karadağ Yayla yolunda sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

E
dindiğimiz bilgilere göre 
9 Ağustos 2021 
Pazartesi sabah saat 7 

sularında Karadağ Yaylası 
Ormanın kırım işlerinde 
çalışan traktör çekici Vakfıkebir 
İlçesi Deregözü Mahallesi 
Ahlanhorez kayası mevkiindeki 
ile abege düzü yaylası 

güzergahında yaklaşık 250 
metrelik uçuruma yuvarlandı. 
Üst yoldan alt yola 250 
metrelik uçuruma yuvarlan-
dılar. 2 ay önce aynı yerden 
otomobil uçmuş 6 kişi 
yaralanmıştı. Yolda oluşan 
çukurdan kaçmak isteyen 
şoförün direksiyon hakimiyetini 

kaybetmesi sonucu kaza 
meydana geldi. Kazada 
traktörde bulunan iki kişinin 
yaralı oldukları ve Vakfıkebir 
Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındılar. 
Yaralılardan birini ayağının 
kırıldığını ve durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

RAMİS BAŞKAN'DAN ÜRETİCİLERE KOLAYLIK
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ilçe merkezimizde dolgu 
alanlarının, terminal arkasındaki otoparkın ve ilçe trafiğini aksatmayacak 
alanların fındık kurutmak isteyen üreticilerin hizmetinde olduğunu açıkladı. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1431820

Vakfıkebir orman işletme şeiği 252 kod nolu Ali Bey – Derinırmak Dere orman Yolu inşaatı yapım işi 
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/471430
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 işletme şeiği 252 kod nolu Ali Bey – Derinırmak Dere orman Yolu inşaatı 
yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 2+000 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Vakfıkebir orman işletme şeiği 252 kod nolu Ali Bey – Derinırmak 
Dere orman Yolu inşaatı yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 23.08.2021 - 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres)  :  T r a b z o n  O r m a n  İ ş l e t m e 
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
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)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
252 KOD NOLU ALİ BEY – DERİNIRMAK DERE ORMAN YOLU 
İNŞAATI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON 

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1431828

Vakfıkebir orman işletme şeiği 265 kod nolu Cami Mahallesi – Dere mahallesi orman Yolu inşaatı 
yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/471180
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 işletme şeiği 265 kod nolu Cami Mahallesi – Dere mahallesi orman Yolu 
inşaatı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2+500 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Vakfıkebir orman işletme şeiği 265 kod nolu Cami Mahallesi – 
Dere mahallesi orman Yolu inşaatı yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 23.08.2021 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
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)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
265 KOD NOLU CAMİ MAHALLESİ – DERE MAHALLESİ ORMAN YOLU

İNŞAATI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON 
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu Vakfıkebir 

İlçesini ziyareti sırasında 
kendisine Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
MHP İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, AK Parti Kadın 
Kolları İlçe Başkanı Asiye Kamil-
oğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve 
ilçe yöneticileri eşlik ettiler. 
KAHRAMANCA MÜCADELE 
VEREN TÜM EKİPLERİMİZE 
MÜTEŞEKKİRİZ
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Bahar Ayvazoğlu sahada. Halkla 
buluşan, esnafı ziyaret edip 
onların dertlerini dinleyen 
Ayvazoğlu, Vakfıkebir ilçesinde 
Yalıköy, Vakfıkebir sahil ve 
Karatepe mahallelerinde halkla 
bir araya geldi. Ayvazoğlu, 
“Hepimizin ortak duası ve 
çabası bir, vatan toprağımızın 
zarar görmeden yaşadığı doğal 
afetlerden bir an önce 

kurtulması yönündedir. 
Ayvazoğlu, “İçimizi de yakan bu 
ateşi birlikte söndüreceğiz. 
Yangınlara müdahalede tüm 
kurum ve kuruluşlar teyakkuzda. 
İHA'lardan elde edilen bilgiler 
doğrultusunda orman 
yangınlarına nokta atışı 
müdahale yapılıyor. 
Kahramanca mücadele veren 
tüm ekiplerimize müteşekkiriz” 
dedi. Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu,  “Bizler milletvekilleri 
olarak, genel kurul tatile 
girdiğinde memleketimizde her 
gün bir ilçede, bir mahallede, bir 
köyde olmaya gayret ediyoruz. 
Bugün benim programım 
Vakfıkebir de. Bugün ilçe 
başkanımız sayın Ahmet Uzun, 
Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta, MHP İlçe 
Başkanımız Sayın Orhan 
Burhan Baltürk, Kadın Kolları 
Başkanımız Sayın Asiye 
Kamiloğlu, Belediye Meclis 
üyelerimiz ve parti 

yöneticilerimiz ile birlikte esnaf 
ziyaretleri öncesinde insanların 
yoğun olduğu bu alanlarda 
dolaşarak, karşılaşamadığımız 
insanların problemlerini, 

sıkıntılarını, tavsiyelerini 
eleştirilerini yüz yüze bize 
iletebilme imkanı oluşturduk. 
Çok insan geldi. Teşekkür eden 

oldu. Eleştirilerini ileten oldu. 
Taleplerini ileten oldu. Belki de 
sadece esnaf ziyareti yapsaydık 
onlarla karşılaşamayacaktık. 
Böyle kalabalık yerlerde 
dolaşmak bizlere bu imkanı 

vermiş oldu. Ben vatandaşların 
arasında olan bir milletvekili 
olarak vatandaşların taleplerini 
Ankara'ya götürebilmek adına 
aslında görevimizi yapmış 
oluyoruz. “ şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'NİN OLDUĞU GİBİ 
DÜNYADA DA ÖRNEK BİR 
SİYASİ HAREKETİN 
PARTİSİDİR
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Sayın 
Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu 
hanımefendinin Vakfıkebir 
programında kendisine karşı 
halkımız tarafından büyük bir 
tevazu ve sevgi vardı.  Çok 
kıymetli MHP İlçe Başkanımız 
Orhan Burhan Baltürk'ün de 
bizlere destek vererek saha 
çalışmalarında yanımızda 

olması bizlere ayrı bir güç ve 
heyecan verdi.  Kendisine 
teşekkür ediyorum. Beraber 
çalışma yaparak gittiğimiz her 

yerde vatandaşımızı dinliyoruz. 
Gelen talepleri, temennileri ve 
tavsiyeleri alıyoruz. Güzel bir 
program oldu. AK Parti insan 
merkezli bir partidir. Türkiye'nin 
olduğu gibi dünyada da örnek 
bir siyasi hareketin partisidir. 
Biz insanlarımızla güçlü bir 
iletişim halindeyiz. Bunu daha 
güçlü bir ortamda 
gerçekleştirelim istedik. 
Vakfıkebir dışından gelen 
vatandaşlarımızı da dinliyoruz. 
Bize “ AK Parti iktidarından 
sonra, Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğini gören 
diğer ülkelerde de bizlerin 
itibarı arttı” diyorlar. Hakikaten 

bu coğrafyaya verilen olumlu 
hava Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde AK Parti kadrolarıy-
la mazlumların sesi, islam 
coğrafyasının umudu olarak 
güçlü bir hava veriyor.” Dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Vakfıkebir İlçesinde 
esnaf ve vatandaşları ziyaret edip dertlerini ve sıkıntılarını dinledi.
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V
akfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 
tarafından açılan 

Vakfıkebir Yaz spor okullarında 
yapılan sportif etkinliklere katı-
lımın yüksek olduğu belirtilir-
ken, bu tür sportif faaliyetlerin 
gençlerimiz ve geleceğimiz 
adına son derece önemli oldu-
ğunu ve bu bilincin bir kültür 
halini alması için gayret ettikle-
rini belirten İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Yunus Ali Civil, 
yaz mevsimini bu fırsatlarla 
kendisine ve çevresine faydalı 
şekilde geçiren öğrencileri 
tebrik ettiğini söyledi.
“ÇOCUKLARIMIZIN ARKA-
DAŞLIK BAĞLARINI GÜÇ-
LENDİRMEK İSTİYORUZ”
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 

Yunus Ali Civil yaptığı 
açıklamada; “Yaz Spor 
okullarındaki amaç, sporun 
tabana ve herkese yayılmasını 
sağlamaktır. Eğer bir sporu en 
ücra köşeye kadar 
yaygınlaştırabiliyorsak eğer, 
çocuklarımız bedenen ve ruhen 
sağlıklı büyüyeceklerdir. Çünkü 
spor yapan bir insan hem kendi 
sağlığını koruyor hem de 
sağlığına zarar veren alışkan-
lıklardan uzak duruyor. Çocukl-
arımıza imkân vermeliyiz. 
Bugün artık şehirler kapalı 
kapılardan ibaret. İnsanlar 
apartman hayatında günden 
güne birbirlerine yabancılaşı-
yorlar. Bu kursları açmamızın 
en önemli yönlerin-den biride, 
çocuklarımızın arkadaşlık 

bağlarını güçlendirmek. Gençlik 
ve Spor ilçe müdürlüğümüz ile 
birlikte Vakfıkebir Belediyemizin 

katkılarıyla gerçekleştirmiş 
olduğumuz 'Vakfıkebir de Spor 

Yapmayan Çocuk Kalmayacak' 
projesi kapsamında burada üç 
ay boyunca eğitim alacak 

gençlerimizin aralarından çok 
iyi sporcular çıkacağına 

inanıyoruz. Yaptığımız bu 
uygulama kapsamında ilçemiz-
de yetişen çocuklarımız spor 
eğitimleri almış olacak dedi.” 
“BAŞKANIMIZ MUHAMMET 
ABALTA'YA TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”
Vakfıkebir'de çok güzel bir 
projenin hayat bulduğunun 
altını çizen Gençlik ve Spor İlçr 
Müdürü Yunus Ali Civil, 
“Vakfıkebir'deki gençlerimiz, 
hayata geçirilen projeler ile 
spor ile kolayca buluşuyor. 
Sporun gençler üzerindeki 
faydası saymakla bitmez. 
Gençler erken yaşlardan 
itibaren spora yönlendirilmeli. 
Hepimizin bildiği üzere son 
yıllarda ilimize ve ilçemize 
birçok spor tesisi kazandırıldı. 

Futbol sahalarından yüzme 
havuzlarına kadar birçok 
branşta modern tesisler yapıldı. 
Gençlerimizin bu tesislerle 
buluşması ve yararlanmasının 
önemi çok ama çok büyük. 
Vakfıkebir Belediyesi ile İlçe 
Müdürlüğümüzün ortaklaşa 
hayata geçirdiği projeyle, spora 
uzak kalan tüm çocuklarımız 
spor ile buluşuyor. Bu kapsam-
da tüm çocuklarımıza spor 
yapma olanağı sunuyoruz. Bu 
anlamda bizlere her zaman 
destek ve katkı sunan 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamımız 
Sayın Mesut Yakuta'ya ve 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

VAKFIKEB�R'DE SPOR YAPMAYAN ÇOCUK KALMAYACAK
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün açmış olduğu Yaz Spor Okulları etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

M
İLLETVEKİLİ 
MUHAMMET 
BALTA'DAN 

AKÇAABAT ÇIKARMASI!
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
memleketi Trabzon'da bir dizi 
gezi ve inceleme bulundu. 
Akçaabat'ta Partisinin ilçe 
yönetim kurulu toplantısına 
katılan Milletvekili Balta, Açılış, 
taziye ve esnaf ziyaretlerinde 
de bulunurken Şinik Organize 
Sanayi Bölgesin de'de 
incelemelerde bulundu. 
DERTLERE DERMAN 
OLACAK YİNE AK PARTİDİR
Yaylacık mahallesinde 
gerçekleştirdiği ziyarette bölge 
esnafı ile uzun uzun sohbetler 
gerçekleştirerek sıkıntılarını 
dinleyen Balta, Sizlerin de 
bildiği üzere bir pandemi süreci 
yaşıyoruz.  Bu süre zarfında 
birtakım önlemlerin oluşturduğu 
mesafeler nedeniyle 
esnafımızla bir araya 

gelemedik. Normalleşme 
dönemi ile birlikte yine tabii 
tedbirlere uyarak sizlerle bir 
araya geliyoruz. Pandemi 
nedeniyle dünyanın her yerinde 
ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatları doğrultusunda 
bugüne kadar merkezi 
bütçeden birçok sektöre ve 
özellikle esnafa çeşitli destekler 
ve hibeler verildi.Bu süreci hep 
birlikte el ele, hep birlikte 
atlatılacağız. Her fırsatta 
sizlerle bir araya gelmeye 

çalışıyoruz. Akçaabat'ta çok 
başarılı bir belediye 
Başkanımız var. Çok güzel 
hizmetlere imza atıyor. Çok 
kıymetli Ak Parti İlçe 
Başkanımızla koordineli bir 
şekilde Akçaabat için 
çalışıyorlar. Bizler şehrimizin 

milletvekilleri olarak teşkilatımız 
ve hükümetimiz var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Devletimizin imkanları 
ölçüsünde desteklerimizi 
veriyoruz, vermeye devam 
edeceğiz. Trabzon'umuzda 
Akçaabat'ımız ve tüm 
ilçelerimizle birlikte, tüm 
başkanlarımızla çok iyi bir 
çalışma içerisinde, milletimize 
maksimum hizmeti getirmek ve 
onların bize verdiği güvene 
layık olmaya çalışıyoruz. 
İnşallah sizlerin destek, dua, 
görüş, öneri, eleştirileri ile 
ülkemizi daha güzel günlere 

hep birlikte taşıyacağız. 
Akçaabat'ın derdi bizim 
derdimiz. Trabzon'un derdi 
bizim derdimiz, vatandaşlarımı-
zın derdi bizim dertlerimiz, 
esnafımızın derdi bizim 
dertlerimiz. Bu dertlere derman 
olacak yine AK Partidir, 
Cumhur ittifakıdır, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'dır. Bunu da ” 
milletimiz görüyor ve dile 
getiriyor” dedi.
DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKAN-
LARIYLA YANGINLARIN 
SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN 
ÇALIŞIYOR!
Milletvekili Balta sözlerini şöyle 
sürdürdü:  Covid salgının yanı 
sıra ülkemiz son zamanlarda 
seller ve şimdide yangınlarla 
büyük mücadele ediyor.  
Ülkemizde geçen haftadan bu 
yana devam eden yangınlar ile 
ormanlarımızın ve içinde 
yaşayan binlerce canlının yok 

oluşunu üzülerek yaşadık. 
Devletimiz çok güçlü. Bütün 
imkanlarıyla yangınların 
söndürülmesi için çalışıyor.Bu 
gibi afet durumlarında birlik ve 
beraberlik içinde hareket 
etmeliyiz. Çeşitli 
provokasyonlara alet olmadan, 
toplumun huzurunu bozucu 
açıklamalara tepki koymalıyız.  
Adeta bir seferberlik halinde 
başta Orman teşkilatımızın 
kahramanları Askerimiz, 
emniyet ve asayiş güçlerinin 
yanında orman köylüleri, 
çiftçiler ve tüm halkımız bu 
mücadelenin bir parçası 

olmuştur. Bu mücadele hayatını 
kaybeden şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, ailelerine 

sabırlar diliyorum. 
NORMALLEŞMEK İÇİN 
BİLİME VE AŞIYA 
GÜVENELİM" 
Salgın hastalıkları kontrol 
altına almanın en etkili yolunun 
aşılama olduğunun altınıçizen 
Milletvekili Balta “Bugünleri bir 
daha yaşamamak için aslında 

yapmamız gereken şey çok 
basit. Normalleşmek için bilime 
ve aşıya güvenelim” diyerek 

sözlerini tamamladı. Ziyaretler-
de Milletvekili Muhammet 
Balta'ya AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Abdülhamit Özdaş, 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, AK Parti 
Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet 
Hüseyin Altıntepe ve İlçe 
yönetim kurulu üyeleri eşik etti. 

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”V
MUHAMMET BALTA: MiLLETiMiZ iÇiNMU

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “Milletimize 
hizmet götürmek, onların beklentilerini karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 
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Tesadüf Değildir...

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
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Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi Hükümet Konağı 
karşısında Emekli Emniyetçi Ali Günaydın 
tarafından yeni bir balık lokantası hizmete açıldı. 

2020-2021 eğitim öğretim yılında açmış olduğu kurslarda 
yaptığı başarılı çalışmaları takdir eden “Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü” Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünü teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Vakfıkebir Belediyesinde çalışan 14 işçi için Hizmet - 
İş Sendikası ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.


