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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

VAKFIKEBÝR AKP ÝKTÝDARINDA KÖKLÜ
HÝZMETLER ALAMADI, ALAMIYOR!
Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Zafer Turutoğlu, Yerel anlamda son iki dönem Vakfıkebir'in heba edilmiş yıllarıdır.
Ama maalesef kaybolan yıllar geri gelmiyor, ilçemiz sürekli kan kaybediyor dedi.

> Sadık AYDIN 2'de

KAMUSAL VE YEREL ANLAMDA
ÇOK CÝDDÝ ÝÞLERE ÝMZA ATTIK
Vakfıkebir İlçemizde Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenen bayramlaşma Milletvekili
Muhammet Balta'nın katılımı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı.

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

SAYI: 955

15

TEMMUZ
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

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

TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
ULUDÜZ,“FINDIK FÝYATI
EN AZ 65 TL OLMALI”
DEMOKRASİ VE

Şeh tler m ze ve
gaz ler m ze
saygıyla...

Uludüz, Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Fındık'ta Türkiye'nin Pazar payının düşmemesi için geliştirilecek yeni stratejilerde en önemli
unsurun makineli tarıma geçişi teşvik ederek verimliliği arttırmaktır. 2022 yılı ürünü fındığın kg maliyeti yaklaşık en az 65 TL/kg veya 3,80 dolar/kg olmalıdır.

ÜLKEMİZİN STRATEJİK ÜRÜNÜ
FINDIK, ÖNEMİ VE GELECEĞİ!

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

ÝYÝ PARTÝ GENÇLÝK TEÞKÝLATLARINA GÜVENÝMÝZ TAMDIR
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları teşkilatının düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına
Beşikdüzü ve Çarşıbaşı gençlik kolları da katılarak bayram coşkusunu birlikte yaşadılar.
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> Ahmet Kamburoğlu 3'de

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

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

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

Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli
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VAKFIKEBİR AKP İKTİDARINDA KÖKLÜ
HİZMETLER
ALAMADI,
ALAMIYOR!
Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zafer Turutoğlu, Yerel anlamda son iki
dönem Vakfıkebir'in heba edilmiş yıllarıdır. Ama maalesef kaybolan yıllar geri gelmiyor, ilçemiz sürekli kan kaybediyor dedi.
Ahmet KAMBUROĞLU

“BÝR TALÝMAT”
İstenildiği taktirde yapılırmış?
Vakfıkebir Terminal girişindeki kavşakta
sürekli kazalar meydana geliyor. Buranın
çözümü noktasında talimat verildiği
taktirde yapılır diye söyleniyor…
Köprülü kavşak…
Viyadük…
Nerelere yapıldığına baktığımız da neden
burada da yapılmasın…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil
Karaismailoğlu, Trabzon'lu…
Bir talimatıyla birlikte burası, ölüm
kavşağından çıkabilir…
İlçe siyasetinin bu konu ile alakalı bir
şeyler yapmasını bekliyoruz…
****************
Geçen hafta Cumartesi günü ilçe de
Kurban Bayramı münasebetiyle protokol
bayramlaşması düzenlendi…
Vakfıkebir Kaymakamlığı bir yazı
çıkartarak, 16 kuruma dağıtım
gerçekleştirdi…
Birkaç bayramdır sivil toplum kuruluşları
katılmıyor. Bu bayram da MHP ilçe
başkanı da katılım sağlamadı…
Acaba ilçe de bir sorun mu var, akıllara
gelmiyor değil?
Neden katılım sağlamadı?
Neden katılım az kişiyle oluyor?
CHP ilçe teşkilatı hiçbir protokol
bayramlaşmasına katılmıyor. CHP ilçe
teşkilatının kendi parti binasındaki yapmış
olduğu bayramlaşma, ilçede yapılan
protokol bayramlaşmasından daha
kalabalık oldu gibi...
Birlik-beraberlik konusunda kendilerini
kutluyorum…
****************
İdari izinde kapalıyız…
Bazı kurumlar idari izinde vatandaşa
hizmet vermeye devam etti. Bazılarının ise
kapılarına kilit vurulmuş vaziyette
gördük/inceledik…
Kurban Bayramı izni Salı günü bitti.
Çarşamba ve Perşembe günü idari izin
verildi. Cuma günü ise 15 Temmuz…
Çarşamba/Perşembe günü vatandaşlar
bazı kurumlardan hizmet alamadı…
Hizmete kapalı olan kurumların
fotoğraarını çektik ve sosyal sayfamızdan
paylaşım gerçekleştirdik…
Sosyal sayfamızdan paylaşım yaptıktan
sonra yorumlar gelmeye başladı.
Araların da bir tanesi vardı ki şöyle demiş;
“Malmüdürlüğünde de kimse yokmuş”
Bu yorumu yapan kişi tapu müdürlüğünde
çalışan memur ve tapu müdürlüğü de
kapalı…
Acaba bu arkadaş nerden biliyor
malmüdürlüğünün kapalı olduğunu, sen
idari izinde vatandaşın işini yapma, işinin
başına gitme, bize sosyal sayfamızdan
yorum yaz. Bu kişinin amacı eşimin
malmüdürlüğünde memur olduğu biliyor ve
bize oradan bir şeyler söylemeye
çalışıyor…
Yemezler arkadaşım, malmüdürlüğünde o
gün iki kişi vardı ve onlar işinin
başındaydı…
Şimdi sana Vakfıkebir Kaymakamı ve
kendi müdürün soracak, neden
kapalıydınız? ve sen neredeydin?
İdari izinde bir kişi nöbetçi kalır ve
vatandaşın işi görülür…
Kaymakam ve Kurum müdürlerinin
kurumların kapalı oluşundan haberleri var
mı?
Kaymakamlık şu kurumlar açık, bu
kurumlar kapalı olacak diye bir talimat mı
verdi?
Herhalde bizlere bu konular hakkında
bilgiler gelir düşüncesindeyim…
****************
Neden yapılana saygı duymuyoruz?
Bir proje yapılıyor ama bizler orayı kırmak,
dökmek, yağlamak peşindeyiz. Neden
yapılana sahip çıkmıyoruz ki? Bu yatırımlar
kimin parasıyla yapılıyor. Bunu yapanlar
kendi evlerindekileri de böyle yağmalama
mı yapıyorlar?
Yazıktır/günahtır…
Bunu yapan insan olamaz. Ne istiyorsunuz
plajdaki fıskiyeden…
Yapılan bu hizmetleri doğru düzgün
kullanmasını bilelim…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 955
Tarih : 15.07.2022

SEKİZ YIL OLDU DAHA NE
KADAR BEKLEYECEĞİZ?
Sahil parkı sözü vermiştiniz.
İlçemizle yapılacak bu parkı
ve iskelemizi birbirine
bağlayacak merdivensiz
ekolojik bir üst geçit inşa
edilecekti. Proje bittiğinde de
engelli kardeşlerimiz,
bisikletli arkadaşlarımız
karşıdan karşıya
geçebileceklerdi. Ne oldu?
Hani sahilimizle ilçemizi
birbirine bağlayan korku
tüneli durumunda olan alt
geçitlerimiz bir yaşam alanı
umhuriyet Halk Partisi olacak ve 24 saat izlenecek
şekilde hizmete açılacaktı?
Yerel Yönetimlerden
Bizce hiç uygun olmayan
Sorumlu Başkan
yere, Yavuz Selim Caminin
Yardımcısı Zafer Turutoğlu
arkasında yapacağız
yaptığı değerlendirmede şu
ifadelere yer verdi. Turutoğlu, dediğiniz pazaryeri ne oldu?
Sekiz yıl oldu daha ne kadar
Vakfıkebir AKP iktidarında
bekleyeceğiz?
köklü hizmetler alamadı,
Hani denizin hemen
alamıyor. Yerel anlamda da
kenarında hoşça vakit
son iki dönem Vakfıkebir'in
geçirebileceğimiz Mendirek
heba edilmiş yıllarıdır. Ama
maalesef kaybolan yıllar geri Çay Bahçesi ne oldu? Onu
gelmiyor, ilçemiz sürekli kan yapmadınız ama denizi balık
çiftlikleri İle doldurduğunuz
kaybediyor. İlk beş yılını
karayollarından aldığı parayı için kirlilikten artık
sahilimizde denize
betona yatırarak geçiren
belediye başkanımızın ikinci girilemiyor. Yanımızda daha
dün bizden ayrılarak ilçe olan
dönem için verdiği sözleri
ve belediyesi muhalefette
unutmadık.

C

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

kesmiş durumdadır. “Bu
gün”, “yarın”, “yılsonuna
kadar” “eceğiz”,”acağız”
sözlerine artık kimse
inanmıyor. Evet, sorunlar çok
büyük. Ama umutsuzluğa
kapılmaya gerek yok!
Hepsinin çözümü var.
Öncelikle Millet İttifakı olarak
Cumhurbaşkanlığı seçimini
kazanacağız. 2024 Yerel
seçimlerinde de
oluşturacağımız “Vakfıkebir
İttifakı” ile birlikte el ele,
omuz omuza vererek, en
doğru kararları alarak iktidar
olacağız. İşte o zaman
Vakfıkebir makus talihini
yenecek! Aydınlık güzel
günler çok yakın! Her şey
çok güzel olacak! diyerek
sözlerini tamamladı.

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları teşkilatının düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına Beşikdüzü ve Çarşıbaşı gençlik kolları da katılarak bayram coşkusunu birlikte yaşadılar.

Yİ Parti Vakfıkebir İlçe
Gençlik Kolları teşkilatının
düzenlemiş olduğu
bayramlaşma programına
Beşikdüzü ve Çarşıbaşı
gençlik kolları da katılarak
bayram coşkusunu birlikte
yaşadılar. İYİ Parti Gençlik
teşkilatının bayramlaşma
coşkusunu birlikte
yaşamaları sonrası bir
açıklama yapan İYİ Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı

İ

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

yaptınız?
Ama siz hala “imar”
mazeretleri uyduruyorsunuz.
Yapamadınız ama bizim
katkımızı da elinizin tersiyle
iterek, İBB'den gelecek
milyonluk projeyi reddederek
ilçemize büyük kötülük
yaptınız. Bu gün sayenizde
sosyal, ekonomik, kültürel
anlamda elli yıl öncesinin bile
çok gerisine düştük.
İlçe başkanımız ve biz CHP
ilçe yöneticileri hiçbir siyasi
ayırım gözetmeden
halkımızın her kesimi ile iç
içeyiz. Gördüğümüz şudur;
Halkımız geçmişte oy
verenler de dâhil olmak
üzere hem merkezi
yönetimden hem de
belediyeden umudunu

İYİ PARTİ GENÇLİK TEŞKİLATLARINA GÜVENİMİZ TAMDIR

Büyükliman
Postası

İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

olan Beşikdüzü doğalgaza
kavuştu. Siz bu konuda ne
yaptınız?
İlçemizi sahil yoluna
bağlayan kavşakta
neredeyse her gün bir kaza
oluyor, Bu konuda hiçbir
girişiminiz oldu mu?
Devlet hastanesinin
önündeki trak karmaşasını
çözmek için verilen sözler ne
oldu?
Kent Müzesi ne oldu?
Hani tarihi değerlerimizi
turizme kazandıracaktınız?
Pedromita için ne yaptınız?
Karadağ Yaylası için ne
yaptınız?
İlçemizin çoktan hak ettiği
Fakülte ilgili sözleriniz ne
oldu?
İlçemizin ekonomisine katkısı
olabilecek, istihdam
yaratacak ne yaptınız?
Vakfıkebir'imizde işsiz üç bin
gencimizin istihdamına
yönelik ne yaptınız?
Kadınlarımız için ne
yaptınız?
Esnafımız için ne yaptınız?
Sahilde yüzlerce dönüm alan
20 yıldır boş duruyor. Dünya
markası ekmeğimizi, yöresel
ürünlerimizi sahilde
pazarlayabilmemiz için ne

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

teşekkür ediyorum.
Geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizin bir araya
gelerek hem bayram
coşkusunu birlikte
yaşamaları hem de kirlerini
ortaya koyup geleceğe dair
çalışma yapmaları bizleri
mutlu etmektedir. Türkiye
Cumhuriyetinin geleceğini
dizayn edecek olan İYİ
Gençlik Teşkilatlarına
güvenimiz tamdır. Artık Türk
siyasetinin merkezine
yerleşmiş bir siyasi partiyiz.
Toplumun her türlü
problemiyle ilgilenen, her
türlü problemin çözümünü de
beraberinde sunuyoruz. Sık
sık vatandaşlarımızla bir
araya geliyoruz.
Alpaslan Beşli şunları
Gördüğümüz şu; Sokak yani
söyledi.
vatandaş artık İYİ Parti'yi,
“İYİ PARTİ GENÇLİK
genel başkanımız Sayın
TEŞKİLATLARINA
Meral Akşener'i çağırıyor.
GÜVENİMİZ TAMDIR”
Partimizin kadrolarına ve
Başkan Alpaslan Beşli
yaptığı konuşmada, “İYİ Parti elbette Sayın Genel
Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları Başkanımıza büyük bir
teveccüh var. Bu anlamda İYİ
teşkilatımızın düzenlemiş
Parti'nin önünün, çok açık
olduğu bayramlaşma
programına katılım sağlayan olduğunu söyleyebilirim.
Trabzon da da İlçelerimizde
Beşikdüzü ve Çarşıbaşı
de partimizin konumu,
gençlik kolları teşkilatlarına

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

vatandaşlarımızdaki algısı
son derece iyi durumda ve
2018 ile bugünü mukayese
ettiğimiz takdirde inanılmaz
bir ivme kazandığımızı
söyleyebilirim. Teşkilatlar
olarak çalışmalarımızı daha
da arttırarak sürdüreceğiz.
İlçe teşkilatlarımız kendi
bölgelerinde bu saatten
sonra sürekli sahada
olacaklar. Hemşehrilerimizin
acısında da, sevincinde de
her zaman olduğu gibi yanı
başında olacağız. Özellikle
kadın ve gençlerimiz bu
süreçte hepimizden daha
fazla aktif olacaklar. Tüm ilçe
teşkilatlarımız gecesini
gündüzüne katarak
çalışacaklar ”dedi.
“HER AN SEÇİM
YAPILACAKMIŞ GİBİ
HAZIRIZ”
İster erken, isterse 2023'te
olsun biz hazırız. Genel
başkanımızdan yurdumuzun
en ücra köşesindeki mahalle
temsilcisine ve hatta parti
üyemize kadar tüm
kademeler seçimlere hazırız.
Trabzon da da ilçe
teşkilatlarımız da da bu

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.

hazırlıklar hızlı bir şekilde
sürüyor. İlçe teşkilatlarımız
büyük bir gayretin içindeler.
Herkeste büyük bir umut ve
heyecan var” diye ifade etti.
Bayramların, birlik,
beraberlik, sevginin ve
hoşgörünün yaşandığı günler
olduğunu belirten İYİ Parti
İlçe Başkanı Alpaslan Beşli,
"Biz büyük bir aileyiz. Birlikte
bütün zorluklara göğüs
geren, birlikte ağlayıp birlikte
gülebilen, zorlukları birlikte
aşmasını bilen bir aileyiz. Bu
mübarek Kurban Bayramında
da birlikte olabilmekten
büyük mutluluk duyuyorum.
Tüm vatandaşlarımıza
aileleriyle, sevdikleriyle
birlikte sağlıklı, mutlu ve
huzur dolu nice bayramlar
geçirmenizi diliyorum.
Kurban Bayramınızı
kutluyorum" dedi. Başkan
Beşli, “Hedemiz İlk seçimde
iktidar olmaktır. Birlik ve
beraberlik ruhu ile seçimlere
odaklanacağız. Birlik ve
beraberliği sağlayacak, daha
çok kenetleneceğiz. Milletin
bizden beklediği iktidara
ulaşacağız” dedi.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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ULUDÜZ,“FINDIK FİYATI EN AZ 65 TL OLMALI”
Uludüz, Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Fındık'ta Türkiye'nin Pazar payının düşmemesi için geliştirilecek yeni stratejilerde en önemli
unsurun makineli tarıma geçişi teşvik ederek verimliliği arttırmaktır. 2022 yılı ürünü fındığın kg maliyeti yaklaşık en az 65 TL/kg veya 3,80 dolar/kg olmalıdır.

U

ludüz, “Dünyanın en
kaliteli en yüksek oranda
fındığının yetiştiği
ülkemizde fındık nedense yat
politikası olarak bir türlü
üreticinin beklentilerini
karşılayamıyor dedi.” Vakfıkebir
İlçemizin önemli tüccarlarından
ve İş Adamlarından olan Uludüz
Gıda Pazarlama Plastik Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Uludüz, Türkiye dünyanın en
büyük fındık üreticisi
konumunda ancak pazardaki
payını
düşürmemeliyiz.
“REKOLTEYİ
BÜYÜTMEKTEN
KORKMAMALI
YIZ”
İşadamı Emin
Uludüz;
“Fındıkta
Türkiye'nin
Pazar payının
düşmemesi
için

geliştirilecek yeni stratejilerde
en önemli unsurun makineli
tarıma geçişi teşvik ederek
verimliliği arttırmaktır. Biz Türk
fındığını ancak bu şekilde
ayakta tutabiliriz. Pazar payını
yukarıya taşımak istiyorsak
maliyetleri düşürerek ve verimi
arttırarak Türk fındığının piyasa
üzerindeki hakimiyetinden
bahsedebiliriz. Diğer taraftan
fındık ağaçlarımız kökten
yaşlandı, devletinde desteğiyle
üreticimiz fındık bahçelerini
yenilemelidir. Üreticimizin
bahçesine iyi bakabilmesi için
ilaç ve gübre maliyetleri
düşürülmelidir. Bizim üretim
segmentini değiştirmemiz
gerekiyor. Türkiye'nin artık
hammadde veya yarı
mamul değil katma değerli
ürünler satması gerekir.
Biz bu fındığı bu şekilde
pazarlayabilirsek Türk
fındığında 5 ya da 6 milyar
doları o zaman
konuşabiliriz.
Üretimimizi
yükseltmeliyiz.
Rekolteyi
büyütmekten
korkmamalıyız
. Ülkemiz
topraklarında
fındık
yetiştiriciliği
ilk önce
Giresun,
Ordu,
Trabzon
ve

Samsun'a topraklarında
başlamış sonra da Düzce ve
Sakarya'ya yayılmıştır.
Ülkemizde fındık tarımı yapılan
alanların yüzde 75'i, toplam
üretimin de yüzde 70'i Orta ve
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde
yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde
yıllık fındık üretimi ortalama 750
bin ton civarında olup dünya
üretiminin yüzde 70'i ülkemiz
tarafından karşılanmaktadır.
Fındık ihracatından 2019
yılında 2,6 milyar dolar, 2020
yılında ise 2 milyar dolar, 2021
yılında ise 2,1 dolar döviz girdisi
sağlanmıştır. Fındık Türkiye'nin
önemli ihraç ürünleri arasında
yer alıyor. Özellikle Karadeniz
bölgesinde yetişen ve aynı
zamanda ekonomiye yön veren
fındıkların kalite, tat ve aroma
açısından dünyanın en iyileri
olarak kabul edilmektedir dedi.”
“PEKİ FINDIK FİYATLARI NE
KADAR OLMALI?”
Uludüz, “Kuruyemişin en önemli
pazarını fındıklar oluşturuyor.
Bu nedenle fındık yatları
Türkiye'de hemen hemen her
ay gündemin en çok merak
edilen konular arasında yer
alıyor. Ekonomi ve enasyonu
büyük ölçüde etkileyen
fındıklar, her yıl artış gösteren
yatları ile gündem olmaya
devam ediyor. Fındık, omega-3
içeriğine ek olarak, vücudu
hipertansiyona katkıda
bulunabilecek oksidatif strese
karşı koruyan antioksidanlarla
doludur. Kolesterolü ve iltihabı

azaltarak kalbinizin sağlıklı
kalmasına yardımcı olan
yüksek miktarda fenolik bileşik
içerirler. Sağlık açısından da
büyük öneme sahip olan fındık
ile ilgili güncel yatlar
milyonlarca vatandaşın merak
ettiği konular arasında yer
almaktadır. Ülkemizde en çok
tüketilen ve en kaliteli fındıklar
Giresun, Trabzon, Ordu,
Samsun, Düzce ve Sakarya
fındıklarıdır. Bu şehirler aynı
zamanda Türkiye'de fındık
üretiminin hemen hemen

%90'ından sorumludurlar. Her
gün düzenli tüketilen fındık, kan
dolaşımını düzenleyerek
bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir. İçerdiği doğal
yağ özleri sayesinde kalp ve
damar hastalıklarının önüne
geçmenizi sağlar. Fındık protein
deposu olarak sağlıklı gelişim
için özellikle çocuklara her gün
çerez olarak verilmesi önerilir
dedi.”
“FINDIK FİYATI EN AZ 65 TL
OLMALI”
Uludüz, “2022 yılı ürünü

fındığın kg maliyeti yaklaşık 50
TL civarındadır. Geçen sezon
olduğu gibi bu yıl da fındık alım
görevi TMO'ya verilecek se
TMO'nun başta ürün maliyeti
olmak üzere, ihracat yatı, girdi
yatlarındaki artışları dikkate
alarak, tek başına toplam
ihracatımızın yaklaşık yüzde
1,2'sini oluşturan fındık
tarımının sürdürülebilir olması
için en az 65-TL/kg veya 3,80dolar/kg karşılığı bir yatı alım
yatı olarak belirlemesi arzu
edilir dedi.”
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KAMUSAL VE YEREL ANLAMDA
ÇOK CİDDİ İŞLERE İMZA ATTIK
Osman KOYUNCU

Vakfıkebir İlçemizde Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenen bayramlaşma Milletvekili
Muhammet Balta'nın katılımı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı.

KURAN 'DA EHLİ KİTAP KAVRAMI

Y

apılan itirazlar üzerine bu geniş
konuyu kısaca özetleyeceğim.
Mealen Allah, Kuran ayetlerinin
bazılarına inanıyor bazılarını inkâr mı
ediyorsunuz, diye soruyor. Emeviler, dinin
kontrolünü ele aldıktan sonra
peygamberimizin nesli olan ehli beyte
zulüm yapıp sürgüne gönderdi, pek çok
kuralı değiştirerek aslından saptırdılar,
onlardan biri de cenneti Müslümanlara has
kılmalarıdır. Müslümanların çoğu bencil ve
egoist davranarak cennet yalnız
Müslümanlarındır, ne kadar fenalıkta
yapsalar sonunda cennete girecekler,
diğerleri ne kadar iyi olsalar da
cehennemliktir, diyorlar. Bu görüş ne
Kuran'a ne Hz. Muhammed'e, ne akla ne
de mantığa uyar. Birileri, ey Müslüman
hırsızlık cebinin harcı namaz boynunun
borcu de çalmaya devam et korkma, dünya
da senin ahrette demek istiyor. Bakara 80
“Biz ehli iman olduğumuz için günah da
işlesek cehennemde sayılı günler
kalacağız diyorlar. Hayır, kötülük işleyen ve
hataları kendini kuşatan herkes ebediyen
cehennemde kalacaktır.” Enam 158. “İman
etmeyen veya imanı kendini günahlardan
alıkoymayanlar ebedi cehennemliktir.”Allah
Kuran'da Hıristiyan ve Yahudileri kendi
kitaplarına uymaya çağırıyor. Maide 44-45
“Hıristiyanlar İncil ile amel etsinler ….amel
etmeseler fasık olurlar.” Mide 46 “Çünkü
İncil ahlaktır. Dini gelenekler birbirini
dışlamadan hayırlı işlerde yarışa girsinler”
diyor. Ali İmran 113. “Ehli kitap hepsi bir
değildir. Onlardan bir toplum var ki gece
boyunca ayakta durarak , secde ederek
Allah'ın ayetlerini okuyorlar…….” Said
Nursi, “Müslümanlarla Ruhani
Hıristiyanlar(İseviler) omuz omuza verip
insanlığı kolera gibi kavuran materyalizm
ve ahlaksızlık belasını gidereceklerdir”
diyor. İslam âlemini temsil edecek olan
Mehdi, siyaset görevini dindar
Hıristiyanlara bırakacaklar. Ondan sonra
İslam âlemi ilerleyecektir.

İslam âlemi 1400 yıldır hür bir seçimle,
adil bir hukuk düzeni kuramamış, birbirlerini
öldürmüş, ekserisi ortaçağ zihniyetini din
olarak kabul etmişlerdir. Saltanat ve
krallıklar da iyi işler yapılmış olsa bile
İslam'ın emrettiği rejim değildir. İslam
hukuku (fıkıh), 1150 yıllarından sonra
Avrupa'daki skolâstik eğitimin etkisi ile
gelişti, bilhassa kadın haklarında bu etki
açıkça görülüyor. İslam'ın usul
kuralları(metodoloji) yenilenmelidir. Ehli
kitabı dost edinmeyin ayetine gelince. Bu
ayet Medine döneminde olduğu gibi,
dinsizleri ve putperestleri Müslümanlara
tercih eden sözde ehli kitap hakkındadır.
Bütün Müslüman âlimleri ehli kitap ile
evlenilir diyor. Senin eşin Hıristiyan olsa
çocuklarının anasını sevip onunla dost
olmayacak mısın? Bakara 62 “Müslüman
olsun Yahudi olsun Hıristiyan olsun, Sabiin
olsun kim Allaha ahrete inanırsa ve yararlı
işler yaparsa o kurtuluş ehlidir, ona ne
korku vardır ne de üzüntü. “ Müslümanlar
pek çok hata yaptığı gibi Hıristiyan ve
Yahudiler de hatalar yapıyorlar, bütün
peygamberlere inandıkları gibi Hz.
Muhammed'e de inanmalıdır, onların
kitapları da bunu teşvik ettiği halde yanlış
yapıyorlar. Müslüman yobazlar olduğu gibi
Hıristiyan yobazlar da vardır.
Orta çağ zihniyetli Müslüman âlimlerinin
çoğu, ehli kitapla ilgili olumlu ayetler için,
hükmü kalkmış falan deyip yanlış manalar
veriyorlar. Allah, bunun hükmünü kaldırdım
demiyor, zaman ve zemine göre tüm
ayetlerin hükmü uygulanacaktır. Âlim
denen kişinin hakkı ve haddi mi ki Allah'ın
hükmünü kıldırsın, geçersiz saysın. Kuran
anlaşılsın diye indirilmiştir ve ayetler çok
açıktır. Bazı Müslümanlar,Emevilerin
uydurduğu IŞID, Taliban zihniyeti gibi
şeyleri gerçek İslam sanıyor ve Siyonist ve
emperyalist politikalarla ilahi dinleri
birbirine karıştırıyor, AB'de dindar
Hıristiyanların oranı %3 dır AB'nin çoğu
ateisttir.

BUNLAR İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ KİŞİLER!
Vakfıkebir İlçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sürekli olarak
kamu yatırımlarına zarar verilmesi ilçe halkının tepkilerine neden oluyor.

V

akfıkebir İlçesinde kimliği
belirsiz kişi veya kişiler
tarafından sürekli olarak
kamu yatırımlarına zarar
verilmesi ilçe halkının
tepkilerine neden oluyor. Belirli
aralıklarla kamu yatırımlarına
karşı birileri tarafından yapılan
bu çirkin saldırılar taraflı
tarafsız, siyasi görüşü ne olursa
olsun tüm kamuoyu tarafından
tepki ile karşılanıyor. Bu yapılan
yatırımların parası kendi
cebimizden çıkıyor. İnsanlıktan
nasibini almamış bu
saldırganların
cezalandırılmasını isteyen ilçe
halkı, yazıktır ki milli servetimiz
yok oluyor. Bunları yapan
kişilerin vatan haini olduğunu
ve ülkesini sevmediği açıkça
ortada diyerek tepki
gösteriyorlar.
BUNLAR İNSANLIK
REZALETİ, BUNLAR İNSAN
OLAMAZ!
Vakfıkebir İlçesinde kimliği

belirsiz kişi veya kişiler
tarafından kamu yatırımlarına
sürekli olarak zarar verilmesi
ilçe halkının tepkilerine neden
oluyor. Vakfıkebir ilçesinde
daha önceden plaj içerisinde
bulunan kabin ve fıskiyelere,
çocuk oyun gruplarına,
parklarda bulunan oturak ve
masalara, yürüyüş yolundaki
kauçuklara, aydınlatma direkleri
ve lambalarına ve en son
olarak da tarihi iskelemizin
korkuluklarına yapılan saldırılar
sonucu zarar gören hizmetler
ilçe halkı tarafından tepki ile
karşılandı. İlçe halkı verilen
zarara tepki göstererek,
“Vakfıkebir hepimizin.
Unutulmamalıdır ki sosyal
alanlarımıza, parklarımıza ve
iskele korkuluklarına yapılanlar,
sadece çalışanlara ve verilen
emeğe değil tüm ilçemizde
yaşayan insanların hakkına da
yapılmış bir saldırıdır. İlçe
halkımız yaptığı

değerlendirmede, Belediye
Başkanımız Muhammet Balta
iskelemiz yeniledi. Plajda
oluşan zararları da yaptı. Oyun
parkları ve diğer yaşam
alanlarında oluşan bütün
olumsuzlukları ortadan kaldıran
Belediye Başkanımız
Muhammet bey'e teşekkür
ediyoruz. Bu hizmetleri bizlerin
kullanımına yeniden sunan
Başkanımıza teşekkür ederken,
bu hizmetleri sabote eden
kişiler insanlıktan nasibini
almamış kişilerdir. Dinlenmek
ve güzel vakit geçirmek için
kullanılan parklardaki çöpleri
etrafa atarak pis bir görüntü
oluşmasına sebep olanlara ne
demeli. Özellikle Kamu
mallarına zarar veren kişiler
vatan hainidir. Ülkelerini ve
kendi insanını sevmedikleri
açıkça ortadadır. Bu tür eylem
içerisinde olanları kınıyoruz.
Bunların toplumda yeri yok”
ifadelerini kullandılar.

B

ayramlaşmaya; TBMM
Çevre Komisyonu
Başkanı, AK Parti
Trabzon Milletvekili Muhammet
Balta, Vakfıkebir Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta, Trabzon Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanı Muharrem
Çimşit, daire amirleri, siyasi
parti ilçe başkanları, belediye
meclisi üyelerimiz, okul
müdürleri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldılar.
“ÇOK BÜYÜK HİZMETLER
ALDIK VE ALMAYA DA
DEVAM EDECEĞİZ”
Bayramlaşma töreninde ilk
olarak selamlama
konuşmalarını Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta yaptı. Başkan Balta
konuşmasında; “Her bayramda
olduğu gibi yine birlik ve
beraberlik içerisinde hep bir
aradayız. Özlediğimiz bu
ortamları Vakfıkebir ilçemizin
bütün paydaşları ile birlikte aynı
ortamda olmak mutluluk verici.
Bu birlikteliğe ve bu huzura
hizmet eden herkese Belediye
Başkanı olarak, şahsım adına
ve Vakfıkebir ilçe halkı adına
şükranlarımı sunuyorum
teşekkür ediyorum. Bu birlik ve
beraberlik bizler için çok önemli.
Biz birlikte hareket edersek,
birlikte mücadele edersek
başaramayacağımız hiçbir şey
yoktur. 5 yıl meclis üyeliği ve 8
yıldır da belediye başkanlığı
yapıyorum. Bu birliktelik
sayesinde hem kamusal
anlamada hem de yerel
anlamda çok ciddi işlere imza
attık. Çok büyük hizmetler aldık
ve almaya da devam edeceğiz.
Sayın Komisyon Başkanımız
Muhammet Bey'in katkıları ile
OSB'nin devam etmesi, Meslek
Yüksek okulun ödeneği, Adliye
Sarayı ile ilgili çalışmalar,
Hastane Kavşağının tüp geçit
çalışmaları devam ediyor. İşte
bu çalışmalar bu birlikteliğin
eserleridir. Muhammet Bey'in
de Ankara da olması bizim
işlerimizi daha da
kolaylaştırıyor. Ben hasseden
hem şahsım adına hem de ilçe
halkımız adına yaptıkları
katkılardan dolayı
Bakanlarımıza,
Milletvekillerimize ve
Muhammet Bey'e teşekkür
ediyorum. Bu vesile ile tüm
katılımcıların ve ilçe halkımızın
bayramını kutluyor, sağlık,
mutluluk ve huzur dolu günler
geçirmenizi temenni ediyor
hepinize saygılar sunuyorum
dedi.”
“SEN BEN DEĞİL BİZ OLMAK
ZORUNDAYIZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan, “Bayramlar
hatırlamaktır. Eş, dost, akraba
ve büyükleri hatırlamaktır.
Büyükleri ziyaret etmenin yanı
sıra kabir ziyaretleridir.

Dargınlıkların giderildiği
müstesna günlerdir. Bayramları
bayram tadında icra etmek
hepimiz için önem arz
etmektedir. Ayrıca Sayın
Komisyon Başkanımız ve
Milletvekilimiz Muhammet
Bey'in ilçemize yaptığı
katkılardan dolayı kendilerine
teşekkür ediyor saygılar
sunuyorum. Değerli
hemşerilerimiz, sen ben değil
biz olmak zorundayız. Bütün
ilçemizin paydaşları el ele gönül
gönüle vererek ilçemizin
gelişmesi için kalkınması ve
gelecek kuşaklara yaşanabilir
bir ilçe bırakılabilmesi için
birlikte hareket edip çalışmak
zorundayız. Bu vesile ile bu
anlamdı günde bizimle
olduğunuz için hepinize
teşekkür ediyorum. Mutlulukları
paylaşacağımız nice güzel
günlerde olmak dileği ile
hepinize saygılar sunuyorum
dedi.”
“SİYASİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI
BİR DÜŞMANLIK ARACI
DEĞİLDİR”
TBMM Çevre Komisyon
Başkanı ve Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta ise yaptığı
konuşmada; “Tam bağımsız bir
ülke de bir bayram kutlamanın
zevkini, neşesini ve huzurunu
yaşıyoruz. Cenabı Allah'ta tüm
inananlara böyle huzur
içerisinde bayramlar nasip
eylesin. Biz bu İlçenin evladıyız.
Bu ilçede huzur var. Bu ilçede
birlik ve beraberlik var. Bu
ilçede huzurun ve birlikteliğin
sağlanmasında elbette herkes
özverili bir şekilde duyarlılık
örneği göstererek bu
sağlanıyor. Bu ilçede ki birlik,
beraberlik ve huzur kolay
sağlanmıyor. İlçe Kaymakamı,
Belediye Başkanı, Kolluk
kuvvetleri, Siyasi partilerimizin
ilçe başkanları, STK temsilcileri,
muhtarlarımız ve diğer bütün
kamu kurum ve kuruluşlarındaki
yöneticiler birer kanaat önderi
gibi hareket ederek bu ilçenin
huzuruna katkı sunuyorlar. Ben
öncelikle bu huzurun ve
güvenin sağlanmasında el ele
veren bütün unsurlarımıza
teşekkür ediyorum. Cenabı
Allah bu huzurumuzu ve
birlikteliğimizi daim eylesin.
Bayramlar birlik ve beraberliğin
davan yaptığı önemli günlerdir.
Ben her zaman söylüyorum
siyasi görüş ayrılıkları bir
düşmanlık aracı değildir. Siyasi
görüş ayrılıkları elbette aynı
düşüncede farklı yollarla hedefe
ulaşma zeminidir. Biliyorum ki
hepimiz burada vatana, millete,
bayrağa hizmet etmek için yola
çıkmışlardır. Bizde bu kulvarda
iktidar partisi ve Cumhur ittifakı
olarak yolumuza devam
ediyoruz. Vakfıkebir ve bölge
ilçelerimizde olduğu gibi
Trabzon ilimizde de
yatırımlarımız ve projelerimiz
hızla hayata geçiyor. Söz

verdiğimiz yatırımların hepsini
hayata geçiriyoruz. Büyükşehir
Belediyemiz ile birlikte
Vakfıkebir ilçemize yapılacak
olan pazaryeri, otopark ve
Tonya caddesi ihaleleri yapılıp
hayata geçmek üzere. Trabzon
da olduğu gibi Vakfıkebir ilçemiz
için de söz verdiğimiz bütün
projeleri hayata geçirmek için
çalışıyoruz. Ben özellikle şunu
ifade etmek istiyorum. Bu ilçede
taş üstüne taş koyan herkesten
Allah razı olsun. Ben şunu da
burada önemle söylemek
istiyorum. Önemli olan yapılan
projelerin programa alınması
değil, önemli olan o projenin
programa alındıktan sonra
karşısında ödeneğin
konulmasıdır. Vakfıkebir ilçemiz
için hazırladığımız bütün
projeleri hayata geçirmek ve
ödeneğini çıkartmak için
Kaymakamımız, Belediye
Başkanımız ve ilçe
başkanımızla birlikte bizde
Ankara da çaba harcıyoruz. Bu
işler öyle kolay olan işler
değildir. İlçemize
kazandırdığımız yatırımlar
sonrası bazıları sosyal medya
hesaplarında yazıyorlar, yapılan
yatırımlarda sizler ne kadar rant
sağladınız. Buradan acık
yüreklilikle şunu söylüyorum.
Türkiye'nin neresine giderseniz
gidin, mal varlığımız ortadadır.
Geçmişten günümüze kadar
herkes Muhammet Balta'yı ve
Muhammet Balta'ları bilir.
Allah'a şükürler olsun,
Boğazımızdan aşağıya bu güne
kadar bir kuruş haram lokma
geçmedi. En büyük
zenginliğimiz budur. Bununla
onur ve gurur duyarız. Bunu
ben söylemiyorum. Ankara da
bütün bakanlıklara gidip
sorabilirsiniz. Trabzon da
sorabilirsiniz. Biz halkımızın
çıkar ve menfaatlerini kendi
namusumuz gibi koruduk.
Milletin hakkını hukukunu
kastetmeye çalışanların Dim dik
karşısında durduk. Milletimizin
lehine olacak ne varsa biz
onları yapıyoruz. Hiç kimse bizi
ihale için aradı, şu şahıslara
beş keş çekti diyemez. Onun
için bizimle gurur duyabilirsiniz.
Ama insanız herhalde
eksikliklerimiz de olabilir. Ama
namuslu şerefli dürüst
hayatımıza hiç kimse laf
edemez. Bizim cenazemizde
buradan bu ilçeden kalkacak,
gözümüz hiçbir şeyde değil.
Bunları da buradan bu mübarek
günde paylaşmak istedim.
Özellikle ilçe halkımıza şunu
söylemek istiyorum, istediğiniz
özlediğiniz yatırımlar geç kalmış
olabilir. Fakat hepsini hayata
geçirmek için caba harcıyoruz.
Cenabı hak yine böyle güzel
bayramlara bizleri kavuşturması
için dua ediyoruz. İlçe halkımızı
ve tüm hemşerilerimizi sevgi,
saygı ve muhabbetle
selamlıyorum dedi.”
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BAKAN VARANK HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI KESKİN, “ÜLKE OLARAK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ!”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Trabzon'da Büyükşehir
Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile bir süre görüşen Bakan Varank,
daha sonra 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında hemşehrileriyle bayramlaştı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank,
bayramlaşma törenine
katılmak üzere Trabzon'a geldi.
İlk olarak Trabzon Büyükşehir
Belediyesi tarihi binasını ziyaret
eden Bakan Varank, anı
defterini imzaladı. Bakan
Varank'a AK Parti Trabzon
Milletvekilleri Muhammet Balta,
Adnan Günnar, Bahar
Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK
Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu
ve bazı ilçe belediye başkanları
da eşlik etti. Bakan Varank'ı
ağırlayan Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Atilla Ataman,
Trabzon'da yapılan çalışmalar
hakkında bilgilendirmede
bulundu.
BALTA: YIKACAĞIZ DİYEN
DEĞİL YAPAN KADROLAR
BURADA
Daha sonra 15 Temmuz Şehitler
ve Hürriyet Parkı'nda
düzenlenen bayramlaşma
programına geçildi.
Bayramlaşma töreninde İl
Başkanı Sezgin Mumcu açılış
konuşması yaparken, ardından
sırasıyla AK Parti Trabzon
Milletvekilleri Salih Cora, Bahar
Ayvazoğlu ve Adnan Günnar da
vatandaşların bayramını kutladı.
TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı ve Trabzon Milletvekili
Balta yaptığı konuşmada,
“Önümüzde inşallah seçimler
var. Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde daha nice böyle
bayramlar geçirmeyi Cenab-ı
Allah'tan niyaz ediyorum. Fazla
söze gerek yok. İşte Trabzon
Meydan Parkı. Merak etmeyin,
bütün sıkıntıları aştık, yaptık,
yapacağız. Yıkacağız diyenler
değil yapacağız diyenlerin
kadroları buralarda” dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ
Bakan Varank ise, 15 Temmuz
Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda
kurulan kürsüden
hemşehrilerine seslenerek
herkesin bayramını kutladı.
Yatırımlardan da bahseden
Bakan Varank, “Şehirlerimizin,
ilçelerimizin her biri neyi hak
ediyorsa, batı ülkelerinde
insanlar hangi hizmetle
tanışıyorsa, biz de halkımızı o
hizmetle tanıştırmak için büyük
gayret gösteriyoruz. Bundan
sonra da göstereceğiz. Bu
manada Trabzon bizim için çok
değerli. Biz Trabzon'u baş tacı
etmek üzere büyük gayret
gösteriyoruz. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olarak bu
şehirde hangi alanda ihtiyaç var,
bu şehrin ekonomisini nasıl
daha iyi kalkındırırız onu
planlıyoruz” şeklinde konuştu.
ÖNCELİKLE TRABZON'A
YAKIŞIR DEDİK
Karadeniz'de Bilim Merkezi
olmadığını belirten Bakan
Varank, “Karadeniz'de Bilim
Merkezi öncelikle Trabzon'a
yakışır dedik. Şu anda Özdemir
Bayraktar Bilim Merkezi ve
Planetaryum'u inşa ediyoruz.
Kafes balıkçılığı mı ileri gitti. Biz
adımları atıyoruz. Yeter ki bu
şehirde insanlar daha müreffeh
olsun. Biz ekip olarak, AK
kadrolar olarak, Cumhur
İttifakı'yla sizlere hizmet etmeye
devam edeceğiz. Dünya büyük
bir çalkantıdan geçiyor. Bir günü
bir gününe eşit değil. Ortada
hiçbir şey yokken şu anda barış
denizi olan Karadeniz'de 2
büyük komşunun savaşını
yaşıyoruz. Bütün bu gelişmeler
bizim ülkemizi etkiliyor. Ama
şundan lütfen emin olun. Sayın

Cumhurbaşkanımız şimdiye
kadar siyasi geçmişi, elde ettiği
başarılar, siyasetteki
tecrübesiyle ülkemizi bu dalgalı
denizden çıkarabilecek tek
liderdir” ifadelerini kullandı.
DÜNYAYA KUTLAMA NASIL
OLUR GÖSTERDİK
Trabzonspor'un şampiyonluğu
ile ilgili de konuşan Bakan
Varank, “İşin içine siyaset
karıştırmaya çalıştılar. Dünyaya
şampiyonluk kutlaması nasıl
yapılır, bu şehir ve Trabzonlular
gösterdi. Sadece emin olun
Türkiye'de gündem olmadınız.
Tüm dünyada bu şehir gündem
oldu, Trabzonlular gündem oldu.
1,5-2 milyon insandan bir kişinin
bile burnu kanamadan biz bu
kutlamaları gerçekleştirdik. Ben
bütün hemşehrilerime çok
teşekkür ediyorum. Bunu nasıl
başardık. Bir ve beraber olarak
başardık. Trabzon Büyükşehir
Belediyemiz bütün bu
kutlamalara öncülük etti, liderlik
yaptı. Biz dünyaya bu şehrin
nasıl eğlenmeyi ve kutlama
yapmayı bildiğini de göstermiş
olduk” şeklinde konuştu.
YAYALAŞTIRILAN MARAŞ
CADDESİ'Nİ ÇOK BEĞENDİ
Bakan Varank, daha sonra
beraberindeki heyetle
Büyükşehir Belediyesi
tarafından yayalaştırma
çalışmaları tamamlanan ve
geçtiğimiz günlerde açılışı
yapılan Maraş Caddesi'ne gitti.
Caddenin yeni görünümünü çok
beğendiğini dile getiren Bakan
Varank, emeği geçenlere
teşekkür etti. Kunduracılar
Caddesi ve Kemaraltı çarşısını
da ziyaret eden Bakan Varank,
esnafla bayramlaşmasının
ardından alışveriş yaptı.

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ,
VAKFIKEBİR İLÇE KONGRESİNİ YAPTI

Eski Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan ve kurucu genel başkanlığına Hüseyin Durmaz'ın
getirildiği Büyük Türkiye Partisi, Vakfıkebir ilçesinde teşkilatını oluşturarak kongresini yaptı.

Y

asa gereği ilçelerin
kongreleri
tamamlanarak il
kongreleri yapılacak. İl
kongrelerinin ardından Büyük
kurultay yapılacak. Bu
yapılanma içerisinde Büyük
Türkiye Partisi, Vakfıkebir ilçe
kongresini yaptı. Vakfıkebir
Büyükliman Aile Çay
Bahçesinde gerçekleştirilen
ilçe Kongresine Trabzon İl
Başkanı Gökhan Çakır,
Giresun İl Başkanı Osman
Anlaş ve partililer katıldı.
Eski Başbakan Tansu Çiller
tarafından kurulan ve kurucu
genel başkanlığa Hüseyin
Durmaz'ın getirildiği Büyük

Türkiye Partisi, ülke genelinde
hızla teşkilatlarını oluşturmaya
devam ediyor. BTP Vakfıkebir
İlçe Başkanlığı'na ise Onur
Yıldırım atanmıştı. İlçe
teşkilatının oluşmasından
sonra tek liste ile gidilen ilçe
kongresinde Onur Yıldırım tüm
delegelerin oylarını alarak ilçe
başkanı seçildi.
“İLÇE KONGRESİ YAPILDI”
Büyük Türkiye Partisi, yasa
gereği ilçe kongrelerini
tamamlıyor. Trabzon da ilçe
kongrelerini teker teker
tamamlayan Büyük Türkiye
Partisi İl kongresine
hazırlanıyor. Vakfıkebir İlçe
Başkanı Onur Yıldırım yaptığı
açıklamada, İlçe kongrelerinin
tamamlanmasının ardından il
kongresi de Ağustos ayı
içerisinde gerçekleştireceklerini
söyledi.
“TANSU ÇİLLER'E
GİDECEKLER”
Büyük Türkiye Partisi, ülke

genelindeki kongrelerini
tamamlandıktan sonra büyük
kurultay yapacak. Yapılacak
büyük kurultayda mevcut genel
başkan Hüseyin Durmaz
görevini Tansu Çiller'e teslim
edecek. BTP Vakfıkebir İlçe
Başkanı Onur Yıldırım,
Ağustos ayının sonunda ülke
genelindeki tüm kongrelerin
tamamlanacağını ve tüm il ve
teşkilat başkanlarının toplu
olarak Ankara'da Tansu
Çiller'in evinin önünde
toplanacaklarını söyledi.
Çakıroğlu, büyük kurultayın da
Ağustos ayı sonunda
yapılmasının planlandığını
söyledi.
“BTP VAKFIKEBİR İLÇE
YÖNETİM KURULU”
İlçe Başkanı: Onur yıldırım,
Yönetim kurulu: Erman Uçar,
Caner Al, Uğur Köse, Ercan
Sağlam, Mehmet Birinci, Rıfat
Can Uçar, Celil Günaydın,
Taner Birinci, Fatih Birinci

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatında bayramlaşma coşkusu yaşandı. Başkan Keskin,
Bayramlar dostluk, kardeşlik yardımlaşma, dayanışma duygularımızın perçinlendiği günlerdir dedi.

V

akfıkebir Cumhuriyet
Halk Partisi İlçe Teşkilatı
İlçe Başkanı Mehmet
Keskin'in önderliğinde Kadın
Kılları Başkanı Sevcan
Yılmaz'ın da katılımları ile parti
binasında bayramlaşma
coşkusu yaşadı. Partililerin
yoğun ilgi gösterdiği
bayramlaşmada İlçe Başkanı
Mehmet Keskin yaptığı

açıklamada şu ifadelere yer
verdi.
“ÜLKE OLARAK ZOR
GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”
Başkan Keskin, Ülke olarak zor
günlerden geçiyoruz, derin bir
ekonomik buhranın içindeyiz.
Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın
içerisinde ağız tadında bir
bayram yaşayamıyoruz. Ama
asla umutsuzluğa

kapılmayalım. Çünkü biz ilk
seçimde iktidar olacağız.
Bunun emarelerini açık bir
şekilde görüyorum. Biz
iktidarımızda yurttaşlarımıza
verdiğimiz sözü yerine
getireceğiz. Cumhuriyetimizi
demokrasi ile taçlandıracağız.
Bunun için İlçe yönetimi olarak
çok çalışıyoruz. Sokak sokak
halkımızla buluşuyor,
dertleşiyor, kucaklaşıyoruz. Hiç
kimsenin kimliği, inancı ve
yaşam tarzı dolayısıyla
ötekileştirilmediği, hiçbir
çocuğun yatağa aç girmediği,
her evde huzurun ve bereketin
olduğu, önce israf ve
yolsuzlukların, ardından da
yoksulluğun tarihe gömüldüğü
bir Türkiye'yi, hep birlikte, el
ele inşa edeceğiz. İşte o
zaman bayramlarımızı da
huzur içinde, ağız tadıyla
kutlayacağız dedi.”
Keskin, Bu duygu ve
düşüncelerle, tüm milletimizin
Kurban Bayramı'nı en içten
dileklerimle kutluyorum dedi.

BAŞKAN MUHAMMET BALTA'YI ZİYARET ETTİ
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İşadamı Hüseyin İskenderoğlu ile
birlikte, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

şadamı Hüseyin
İskenderoğlu'nun hac
arkadaşı olan AK Parti Kilis
Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger,
trafik kazası geçiren Hüseyin
İskenderoğlu'nun torunu,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Meclisi Üyesi Enver
İskenderoğlu'nun oğlu Mehmet

İ

Emin İskenderoğlu'na geçmiş
olsun ziyaret için Trabzon'a
geldiğini ifade ederek Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta'yı da ziyaret etmek
istediğini söyledi. AK Parti Kilis
Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger,
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta'ya güler yüzü

ve yakın ilgi alakası dolayısıyla
teşekkür etti. Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta' ise
Milletvekili Mustafa Hilmi
Dülger'in nazik ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Osmanlı
Belgelerinden Vakfıkebir' isimli
kitabı hediye etti.

BEŞİKDÜZÜ CHP'DE KONGRE HEYECANI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beşikdüzü İlçe Kongresi 16 Temmuz tarihinde yapılacak.

K

ongrede mevcut İlçe
Başkanı Ahmet Kıran,
Oğuz Beldesi'nde
Belediye Başkanlığı görevinde

bulunan Şakir Yenigün ve
emekli öğretmen Adil Barutçu
aday olmak için hazırlanıyorlar.
70 civarında delegenin oy

kullanması beklenen kongrede
adayların birleşerek kongreye
tek veya çift liste ile gidilmesi
için girişimler sürüyor.

BÜŞRA İLE MURAT NİŞANLANDILAR

V

akfıkebir İlçesi
Yıldız
Mahallesinden
Şükran ve İhsan Kamalı
çiftinin kızları özel bir
okulda Matematik
öğretmeni olan Büşra ile
Vakfıkebir İlçesi Caferli
Mahallesinden Şükriye ve
merhum Burhan Sade
çiftinin oğulları ayrıca

ilçenin sevilen, sayılan
değerli eczacılarından
Volkan Eczane'sinin
sahibi Volkan Sade'nin
kardeşi Murat
nişanlandılar. Evlilik
yolunda attıkları bu mutlu
adımın her iki aileye ve
genç çiftlere sağlık,
mutluluk ve başarı
getirmesini diliyoruz.

Büyükliman
Postası
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HABER

LOJMAN
VE
MÜŞTEMİLATI
HİZMETE
AÇILDI
KURBAN
ZENGİNLE
FAKİRİ
KUCAKLAŞTIRIR!
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

B

aşkan Muhammet Balta
mesajında şunları
söyledi: Kurban
Bayramı'na bizleri kavuşturan
Rabbimize hamdolsun. Kurban
kaynaştırır, kurban paylaştırır,
kurban zenginle fakiri
kucaklaştırır. Kurban birliktir,
beraberliktir dedi. Balta,
mesajında şu ifadelere yer

omuzladığımız eşlerimizi,
evlerimizin neşesi çocuklarımızı
sevindirelim. Varlık sebebimiz
olan anne ve babalarımızın
gönüllerini hoş tutalım.
Akrabalarımızı, komşularımızı,
dostlarımızı, arkadaşlarımızı
yeniden hatırlayalım. Hastalara,
öksüzlere, yetimlere,
kimsesizlere, şehit yakınlarına,
gazilerimize, ülkemize sığınan
kardeşlerimize bayram sevincini
yaşatalım. Yüreklerimizdeki
küskünlük, kin, nefret
verdi; Gerek kesilen kurban
yüklerinden kurtulalım;
etlerinin ihtiyaç sahiplerine
barışalım, barıştıralım. Aziz
dağıtılmasıyla, gerekse
milletimizin ve İslam Aleminin
hediyeleşme, ziyaretleşme ve
ikramlarla Kurban; Allah yolunda Kurban Bayramı'n kutluyor;
bayramın ülkemize, İslam
samimiyetin, cömertliğin,
coğrafyasına ve tüm insanlığa
teslimiyetin sevgi, vefa ve
sağlık, barış, huzur ve
fedakârlığın ifadesidir. Bayram
sevincimizi ailemizle paylaşalım; mutluluklar getirmesini Cenab-ı
Hak'tan niyaz ediyorum.
hayatın yükünü birlikte

TRAFİK KURALLARINA RİAYET EDELİM

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Sıla-i Rahim yapanları
traﬁk kurallarına riayet etmeleri yönünde uyararak hayırlı yolculuklar diledi.

V

akfıkebir İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı
Arslan Uzan, Vakfıkebir
ilçesi Hacıköy Mahallesinde
bulunan Emniyet Uygulama
Noktasını ziyaret ederek
Kurban Bayramı öncesinde
alınan tedbirleri yerinde
inceledi, vatandaşlarımıza
trafik kurallarına riayet etmeleri
noktasında uyarılarda bulundu.
Beraberinde İlçe Jandarma
Komutanı J.Ütğm. Mert
Oğuztarhan ve İlçe Emniyet
Müdür V. Merthan Çelikdağ ile
birlikte Hacıköy Mahallesi sahil
geçiş güzergahında bulunan
trafik uygulama noktasına
giden Kaymakam Uzan,
buradaki noktada trafik kontrol
ve denetimlerinde görev yapan
güvenlik birimlerini
denetleyerek, uygulamalar
hakkında bilgi aldı.
“TRAFİK KURALLARINA
RİAYET EDELİM!”
Trafik kontrol noktalarındaki
uygulamaları yerinde inceleyen
Kaymakam Uzan, emniyet
kemeri kontrolü de yaptı.
Kurallara uyan sürücülere
teşekkür eden Kaymakam
Uzan, aileleriyle birlikte tatil
amaçlı gelen çocuklara da
trafik kuralları ile ilgili
bilgilendirme broşürleri verdi.
Sürücülere aşırı hız
yapmamaları, trafik kurallarına
uymaları konularında ikaz ve
uyarılarda bulundu. İçişleri
Bakanlığının “Kırmızı Düdük”
ve “Trafik Karnesi”
uygulamalarıyla ilgili de
araçlarda bulunan çocukları
bilgilendirerek, çocuklara
Sürücü olan babalarının hata
yapması halinde uyarmalarını
istedi. İçişleri Bakanlığımızın
“Öncelik Hayatın, Öncelik
Yayanın”, “Bu Bayram Ben de
Trafik Polisiyim” ile “Hatalı

Sürücüye Kırmızı Düdük”
projeleri hakkında da bilgiler
veren Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan, “Yol
denetimlerinde yaptığımız
projelerle ilgili sürücülere
bilgiler veriyoruz. Onların bu
kampanyalara ve projelere
daha duyarlı hale gelmelerini
sağlıyoruz. Gerek İlçe Emniyet
Müdürlüğü, gerekse de İlçe
Jandarma Komutanlığı
ekiplerimiz arife günü itibariyle
denetimlerine başladı. Bayram
süresi boyunca her gün yoğun
bir şekilde denetimlerine
devam edecekler.
Sürücülerden ricamız kesinlikle
hız yapmasınlar ve trafik
kurallarına uysunlar. Kurallara
uyulduğunda kaza olmaz. Olsa
bile ölümlü kazalar olmaz.
Onun için trafik kurallarına
uyarak hareket edelim” diyen
Kaymakam Uzan,“Öncelikle
Vakfıkebir'li hemşerilerimin
Kurban Bayramını tebrik
ediyorum. Bayramın, aziz
milletimize, İslam alemine
barış, huzur ve kardeşlik
getirmesini temenni ediyorum.
Bayramlar, aynı zamanda sıla-i
rahim yaptığımız, annemizi,
babamızı, memleketimizi
ziyaret ettiğimiz önemli
günlerden birisidir. Karadeniz
bölgesine gurbetten gelen
vatandaş sayısı oldukça fazla.
Çok sayıda kardeşimiz büyük
şehirlerden bölgemize doğru
kendi memleketlerine
geliyorlar. Bu kapsamda da
yoğun bir trafik akışı söz
konusu. Emniyet ve
jandarmadan oluşan güvenlik
birimlerimizle, İçişleri
Bakanlığımızın emir ve
talimatlarıyla etkin güvenlik ve
trafik tedbirleri alıyoruz”
şeklinde konuştu. “Aşırı hız
yapılmaması ve trafik

kurallarına uyulması fevkalade
önemli” diyerek, konuşmasına
devam eden Kaymakam Uzan,
“İçişleri Bakanlığımızın bunla
ilgili önemli projeleri söz
konusu. Vatandaşlarımızın
sevdiklerine sağlıkla
kavuşmaları ve sağlıkla tekrar
yaşadıkları ortamlarına
dönmeleri bizim için devlet
olarak en önemli görev ve
sorumluluğumuzdur” dedi.
Sürücülerden dikkatli
olmalarını isteyen Kaymakam
Uzan, Kurallara uyalım,
kimseyi üzmeyelim,
sevdiklerimize sağlıkla
kavuşalım huzur dolu bayram
olsun” diye konuştu.
“TRAFİK YOĞUNLUĞUNA
KARŞI TÜM TEDBİRLERİMİZİ
ALDIK”
Jandarma ve Emniyet
personelinin bayram süresince
görev yapacağını vurgulayan
Kaymakam Uzan, “Trafik
yoğunluğumuz kontrol
edilemez düzeyde değildir.
Bayram süresince her ihtiyaç
duyulan yerlerde uygulama
noktalarımız olacak. Burada
tüm kontroller yapılarak
sürücülerin kurallara uyması
sağlanacak. Trafik
yoğunluğuna karşı tüm
tedbirlerimizi aldık.
Vatandaşlarımızdan da ricam
kendi canları, sevdiklerinin
mutluluğu için trafik kurallarına
uysunlar. Bayramı
sevdiklerimizle mutlu ve
huzurlu bir şekilde
geçirebilelim. Bizler kazaların
yaşanmaması ve huzurlu bir
tatil için bayram süresince
denetimlere devam edeceğiz
dedi.” Emniyet ve Jandarma
ekipleriyle günün anısına
çekilen hatıra fotoğrafı ile
Kaymakam Uzan'ın gün
içerisindeki programı sona erdi.

Vakfıkebir İlçesi Fevziye Mahallesi Yukarı Camii yanında yapımı tamamlanan lojman ve müştemilatının
açılışına katılan İlçe Müftüsü Şükür Küçük, mahalledeki yaz Kur'an kursu öğrencilerini de ziyaret etti.

V

akfıkebir Fevziye
Mahallesi Yukarı Camii
yanında yapımı
tamamlanan lojman ve
müştemilatı düzenlenen
programla hizmete açıldı.
Hayırsever vatandaşların
katkılarıyla yapılan cami lojmanı
ve müştemilatının açılışı için
düzenlenen programa iştirak
eden Vakfıkebir İlçe Müftüsü
Şükür Küçük açılış öncesi,
Fevziye Mahallesi Yukarı Camii
İmam Hatip Mehmet Veysi
Şimşek'in yeni yapılan lojmanın
alt katındaki bölümde okuttuğu
yaz Kur'an kursu öğrencilerini
ziyaret etti. Daha sonra
öğrenciler ve vatandaşlarla
birlikte camiye çıkan Müftü
Küçük burada öğrencilerle
tanıştı ve sohbet etti. İlçe
Müftüsü Küçük, öğrencilere
öğrendikleri dini bilgiler, duâ ve
sûrelerle ilgili sorular sordu, duâ
ve sûrelerin anlam ve manaları

üzerine açıklama ve izahatlarda
bulundu. Öğle namazının
cemaatle kılınmasının ardından
ise yapımı tamamlanan lojman
ve müştemilatının açılış
programına geçildi.
“LOJMAN VE MÜŞTEMİLATI
HİZMETE AÇILDI”
Fevziye Mahallesi Yukarı Camii
yanında yapımı tamamlanan
lojman ve müştemilatının açılışı
için düzenlenen program,
emekli din görevlisi Mehmet
Satan hocanın açılış
konuşması ve Kur'an-ı Kerim
tilâvetiyle başladı. Almanya'da
çalışan ve Almanya'daki
hayırsever vatandaşlarla
işbirliği yaparak yapılmasına
öncülük ettiği lojman ve
müştemilatının açılışında
konuşan Ahmet Çinal ve
Mahalle Muhtarı Mustafa Afyon,
lojmanın ve lojmanın alt altında
bulunan çok amaçlı bölümlerin
yaklaşık iki yıl gibi bir süre

içerisinde, ağırlıklı olarak
Almanya'daki hayırseverlerin
yardımları, mahalle halkının ve
ilçe müftülüğünün maddi
manevi destekleri ile
tamamlandığını belirterek
emeği geçenlere teşekkür
ettiler. İlçe Müftüsü Şükür
Küçük de programda yaptığı
konuşmasında; birlik-beraberlik
ve dayanışma içerisinde
oldukça üstesinden
gelinemeyecek hiç bir iş
olmadığını belirtti. Müftü Küçük,
eserin hayırlı hizmetlere vesile
olması dileğiyle emeği-katkısı
bulunan tüm hayır sahiplerine
teşekkürlerini ifade etti. Yapılan
duânın ardından, kadınlar
adına söz alan Hacer Çinal ise;
mahalledeki genç kızların ve
yetişkin kadınların Kur'an-ı
Kerim ve dini bilgiler
öğrenebilmeleri için İlçe
Müftüsü Şükür Küçük'ten bayan
hoca talebinde bulundu. Müftü
Küçük de, şimdilik haftada bir
gün mevcut imkanlarla
görevlendirme yapabileceklerini
ancak daimi kadro için
mevzuata uygun iş ve işlemlerin
tamamlanmasının yanı sıra
burada görev yapmak isteyen
kişinin şartlarının tutması ve
talepte bulunması gerektiğini
belirterek, müftülük olarak
kendilerine düşenin
yapılacağını söyledi.
Programın sonunda, yaz Kur'an
kursu öğrencilerine dürüm
ikramında bulunuldu. Daha
sonra lojmanın altındaki
bölümde çay sohbetiyle
program sona erdi.

“MALİYE HAZİNESİ ADINA DEVİR
KOMİSYONU”
KARARA
BAĞLANDI
Vakfıkebir Belediyesi Temmuz ayı toplantısı yapıldı, gündem
maddeleri görüşülerek Eylül ayında toplanılmak üzere meclis tatile girdi.

B

elediyeni Meclis toplantı
salonunda gündem
gereği açılış ve
yoklamanın yapılmasıyla
başlayan toplantının tek
maddesi olan “Maliye Hazinesi
adına Devir Komisyonunun”
görüşülmesi gerçekleştirilerek
karara bağlandı. Belediye
Başkanı Muhammet Balta
meclis üyelerini bilgilendirdiği
toplantıda Büyükşehir Belediyesi
meclis üyesi Enver
İskenderoğlu'nun oğlunun trafik
kazası geçirdiğini belirterek
kendilerine meclis adına geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz
dedi.
“KARADAĞ YAYLA YOLU”
Belediye olarak Temmuz ayında
yapılan hizmetler hakkında
meclis üyelerini bilgilendiren
Başkan Balta, Orman Bölge
Müdürlüğünden müdür ve
müdür yardımcılarıyla birlikte
Karadağ Yayla Yolunda
yapılacak çalışmalar ile ilgili
toplantı yaptıklarını belirterek
yolun ihale yapılması için
çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Başkan Balta, yolun Deregözü
Mahallesi ve Rıdvanlı Mahallesi
yönleri tarafından gidilecek olan
yerlerde mesire alanı ve
konaklama alanları
planladıklarını söyledi.
“ADLİYE SARAYI ve ÖZEL
OKUL”
Adliye Sarayı hakkında da bilgi

veren Başkan Balta, devlet
tarafından kamulaştırmaların
yapıldığını ve belediye
hisselerini de belediye olarak
bakanlığa devrettiklerini ve
sürecin takip edildiğini söyledi.
Ayrıca Başkan, Kirazlık Yeni
Mahallede okul alanı olarak
bilinen yerde ilkokulun yanında
bulunan meslek lisesi
bitişiğindeki kamu arazisini imar
planı çerçevesinde maliye ve
hazineye devrini gerçekleştirdik.
Burada Özel Eğitim Anaokulu
yapılacak. Bununda belli bir yıl
süre içerisinde yapılmaması
durumunda söz konusu arazinin
geri almak için sözleşmeye ek
bir madde koyduklarını
belirterek imar komisyonuna
havale etmek için yapılan
oylamada oy birliğiyle havale
edilmesi kararlaştırıldı.
“TERMİNAL KAVŞAĞI”
Büyükşehir Belediyesi Meclis
üyelerinden Ahmet Salih
Birincioğlu'nun gündeme
getirdiği terminal kavşağı
alanında birçok kaza olduğunu
zaman zaman mal ve can
kayıplarının yaşandığını
belirterek yapılan görüşmelerin
olup olmadığını sorusu üzerine
Başkan Balta, burada olan
kazaların teknik hatadan değil
tamamen sürücü hatasından
kaynaklandığını söyledi. Başkan
Balta, son yaşanan kazanın
mobese kayıtlarına göre

tamamen kırmızı ışık ihlalinden
kaynaklandığını gördük.
Vakfıkebir'in ne batı tarafında ne
de doğu tarafından bir kavşak
yoktu. Vakfıkebir'e tek giriş
noktası terminal kavşağı
dediğimiz kavşaktı.
Karayollarına giderek
Vakfıkebir'in giriş ve çıkışlarına
hem Yalıköy tarafından hem de
Beşikdüzü tarafından köprülü
kavşak talep ettik. Bu köprülü
kavşaklar yapıldıktan sonra
karayollarının kavşakları
kapatalım talepleri oldu. Aslında
kavşakları Trabzon girişinden
olan yönü kapatılacaktı.
Vakfıkebir çıkışı yani şu an kaza
olan yer açık kalacaktı. Ağırlıklı
olarak kazalar bu yönde oluyor.
Buradaki kazaların tamamının
sebepleri teknik değil sürücü
kusuru. Bu kazanın sebebi
kamyonun ışık ihlali. Kamera
kayıtlarından aracın hiç
yavaşlamadığını gördük.
Kavşağı kapattığınızda başka
bir problem ortaya çıkıyor.
Yalnızca Trabzon gelişini
kapatabiliriz. Şehir çıkışını
kapatma şansımız yok. Bir
şekilde şehirden çıkarak yola
bağlanacağız. Tedbir olarak ikaz
edici çizgileri çizerek araçların
yavaşlamasını sağlayabiliriz
dedi. Gündemde başka madde
olmadığı için Eylül ayında
birleşim yapılmak üzere meclis
tatile girdi.
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TRABZONSPOR'UN 2022-2023 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU TRABZONSPOR EZGJAN ALİOSKİ
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu ﬁkstürü çekilirken Trabzonspor'un maç takvimi de belli oldu.
TRANSFERİNİ BİTİRDİ! ANLAŞMA TAMAM
1. Hafta
İstanbulspor - Trabzonspor
11. Hafta
Trabzonspor - Sivasspor
2. Hafta

Trabzonspor - Hatayspor

12. Hafta

BAY

3. Hafta

Antalyaspor - Trabzonspor

13. Hafta

Trabzonspor - Konyaspor

4. Hafta

Trabzonspor - Galatasaray

14. Hafta

Ankaragücü - Trabzonspor

5. Hafta

Ümraniyespor - Trabzonspor

15. Hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe

6. Hafta

Adana Demirspor - Trabzonspor

16. Hafta

Karagümrük - Trabzonspor

7. Hafta

Trabzonspor - Gaziantep

17. Hafta

Trabzonspor - Giresunspor

8. Hafta

Kayserispor - Trabzonspor

18. Hafta

Alanyaspor - Trabzonspor

9. Hafta

Trabzonspor - Kasımpaşa

19. Hafta

Trabzonspor - Başakşehir

10. Hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona
ulaştı. Suudi Arabistan basını, sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin Al-Ahli
forması giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin transferi için anlaşma sağladı.

T

rabzonspor'un
bir süredir
transfer
listesinde olan Alioski
ile anlaşmaya varıldığı
iddia edildi. Suudi
Arabistan Al Ahli
takımında forma giyen
Alioski'nin Bordo-mavili
ekiple transferinde
anlaşma sağlandığı

PUSULAMIZ DAİMA ÇOK ÇALIŞMAK

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Köy Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir
araya geldi. Mahalle Muhtarlarından bilgi alan Kaymakam Uzan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

V

akfıkebir ilçe
Kaymakamı Dr. Hacı
Arslan Uzan beraberinde
Kaymakam Adayı Muhammet
Furkan Bektaş ve İlçe
Jandarma Komutanı J. Ütğm.
Mert Oğuztarhan ile birlikte
Deregözü, Caferli, Sekmenli,
Çavuşlu, Düzlük, İlyaslı ve
Yıldız Mahallelerini ziyaret
ederek vatandaşlarla bir araya
geldi. Mahalle Muhtarlarından
bilgi alan Kaymakam Uzan,
vatandaşların sorunlarını
dinledi.
“KAYMAKAM UZAN
MAHALLE ZİYARETLERİNE
DEVAM EDİYOR!”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan, köy
mahalleri ziyaretleri
kapsamında Deregözü, Caferli,
Sekmenli, Çavuşlu, Düzlük,
İlyaslı ve Yıldız köy
mahallelerini ziyaret ederek
mahalle muhtarı ve
vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylerdeki sorunların yerinde
tespit edilmesi, hızlı bir şekilde
çözüme kavuşturulması için
köy ziyaretlerine devam
edeceğini söyleyen Kaymakam
Uzan, ziyaretlere gösterdikleri
ilgi ve alaka nedeniyle muhtar
ve köylülere teşekkür etti.
“PUSULAMIZ DAİMA ÇOK

ÇALIŞMAK”
Ziyaretleri sırasında köylerin
genel durumu hakkında
muhtarlardan bilgi alan
Kaymakam Uzan, ihtiyaç sahibi
vatandaşları da hanelerinde
ziyaret ederek onların hal ve
hatırlarını sordu. Vatandaşların
ihtiyaç ve taleplerini dinleyen
Kaymakam Uzan, dile getirilen
hususların çözüme
kavuşturulması için gerekli
çalışmaların yapılacağını

belirterek “Bizler
vatandaşlarımıza en iyi kamu
hizmetini sunmak, talepleri
karşılamak, eksiklikleri
gidermek için görevimizin
başındayız. Gayemiz Vakfıkebir
ilçemizin genelinde her bir
vatandaşımızın imkânlar
ölçüsünde en iyi yaşam
standartlarına sahip olmasıdır.
Devletimizin sıcak elini
vatandaşlarımıza uzatmak en
önemli görevimiz. Bu
doğrultuda insanımıza hizmet
etmek için var gücümüzle
çalışıyoruz. Pusulamız daima
çok çalışmak.” dedi.
Vatandaşların derdiyle
dertlendiklerini, haliyle hemhal
olduklarını ifade eden
Kaymakam Uzan, “Yüreği
muhabbet dolu kadirşinas
hemşehrilerime
misafirperverlikleri ve sıcak
ilgilileri için teşekkür ediyorum.”
dedi. Ziyaretler, yapılan çeşitli
değerlendirmelerin ardından
sona erdi.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ın Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

D

BOYATA FIRTINA'YA YAKIN!
Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Fırtına'da gündeme gelen son isim Boyata olmuştu. Karadeniz
devi, 31 yaşındaki savunmacı için Hertha Berlin'e 2.2 milyon euro teklif etti ve taraﬂar anlaşmaya yaklaştı.

H

em Süper Lig'de
hem Avrupa'da
başarılı olmak için
kadrosunu güçlendiren
şampiyon Trabzonspor,
stoper için geri sayıma
geçti. Geçtiğimiz yıl
kadroda bulunan stoper
Stefano Denswil'le yola
devam eden, sol bek
Erencan Elmalı, ön libero
Doğucan Haspolat sağ
bek Jens Stryger Larsen
ve sol kanat Trezegut'ye
imza attıran Karadeniz
devi, Hertha Berlin'in
stoperi Anga Dedryck
Boyata'yı da renklerine
bağlıyor. Fırtına, 31
yaşındaki savunmacıyı

geçtiğimiz sezon da
kadrosuna katmak istemiş
ancak yüksek maliyeti
nedeniyle vazgeçmişti.
Bordo-mavili yetkililer,
geçen hafta Bundesliga
ekibi ile yeniden masaya
oturmuştu.
BERLİN YÖNETİMİ
İNDİRİM YAPTI
2024 yılına kadar
sözleşmesi bulunan
savunmacı için kapıyı 3.5
milyon euro'dan açan
Hertha Berlin'e 2 milyon
euro önerilmişti. Yapılan
uzun pazarlıklar
sonucunda Alman
temsilcisi 2.2 milyon
euro'ya 'Evet' dedi.

GÜLSEREN İLE EKREM DÜNYA EVİNE GİRDİLER

KAYMAKAM UZAN'DAN BAYRAM MESAJI!

r. Uzan Kutlama
mesajında; Kıymetli
Vakfıkebirli
Hemşerilerim, Millet olarak
toplumsal dayanışmanın ön
plana çıktığı, sevginin ve
hoşgörünün ifadesi olan
Kurban Bayramını
karşılamanın mutluluğunu hep
birlikte yaşıyoruz. İçerisinde
sayısız güzellikleri barındıran
bayramlar insanları birbirine
yakınlaştıran, kucaklaştıran ve
toplumsal barışı pekiştiren çok

ileri sürüldü. İddiaların
devamında Makedon
futbolcunun Fırtına'da
1 yıllığına kiralık olarak
oynayacağı ifade
edildi. 2021-22
sezonunda Al Ahli
formasıyla 28 maça
çıkan 30 yaşındaki
oyuncu 6 gol ve 9 asist
kaydetti.

anlamlı günlerdir. Karşılıklı
sevgi, saygı, hoşgörü ve
dayanışma duygularının arttığı
bayramlar, birlik ve
beraberliğimizi simgeleyen
ortak değerlerimizin başında
gelmektedir. Milletimizin köklü
tarihinden ve zengin
kültüründen aldığı bu
değerlere sahip çıkarak
geleceğe taşımak hepimizin
ortak sorumluluğudur.
Toplumsal yapımızı
güçlendiren bayramların

getirdiği barış, huzur, kardeşlik
ortamının değerini iyi bilmeli ve
bu anlamlı günleri ruhuna
uygun şekilde
değerlendirmeliyiz. Bu duygu
ve düşüncelerle, Aziz
Milletimizin ve tüm Vakfıkebirli
hemşerilerimizin mübarek
Kurban bayramını tebrik
ediyor, daha nice mutlu ve
sağlıklı bayramlara hep birlikte
ulaşmayı Allah'tan temenni
ediyorum. Sevgi ve saygılar
sunuyorum.

V

akfıkebir İlçesi Kıranköy
Mahallesinden Fatma ve
Muhammet Albayrak'ın
kızları Gülseren ile Vakfıkebir
İlçesi Büyükliman
Mahallesinden TİSKİ eski
personellerinden merhum Yaşar
Şaffak ve Refiye Şaffak'ın Adliye
Katipi olan oğulları Ekrem, bir
ömür mutluluğa evet dediler.
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür
Merkezi Düğün Salonunda
gerçekleştirilen düğün töreninde
genç çiftlerin nikahlarını
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta kıydı. Düğün
törenine genç çiftlerin eş, dost,
akraba ve arkadaşlarının yanı

sıra çok sayıda davetli katılarak
genç çiftlerin mutluluklarına
tanıklık yaptılar. Semazen
gösterisi büyük ilgi ile seyredildi.

Bizlerde Gülseren ile Ekrem'e
evlilikle noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin sağlık, mutluluk
ve başarı getirmesini diliyoruz.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri
İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
www.buyuklimanpostasi.com

Z İÇİN
UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINI
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0 462 841 5 724

CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

G

Araç Kiralamada

Güvenilir Adres

iSTER

METROPOL TRABZON KART

Bireysel
Kurumsal

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI

Türsab
A-10787

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724

G

G

G

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

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

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

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

EVLE
NECEK
LERE

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

MÜJDE

BAYILSA

DAVETİYEDE

BAYILSA

KAMPANYA
bayilsainsaat@hotmail.com

K L İM A N P O

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01
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www.bayilsainsaat.com
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0 542 773 61 61
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Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.
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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 .

AS

BAYILSA

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

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

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

0462 841 2442

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

www.uluduz.com.tr

