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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

VAKFIKEBÝR'DE ÝLKÖÐRETÝM
HAFTASI KUTLANDI
İlköğretim Haftası dolayısıyla Vakfıkebir ilçemizde çelenk sunma ve Kemaliye
Adnan Demirtürk İlkokulu tarafından İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi.

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

SAYI: 964
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EYLÜL
2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

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

KADIN MESLEKÝ EÐÝTÝM
MERKEZÝ AÇILACAK
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinde bulunan 576,06m² alana sahip yerleşkeye kurulu tek
katlı resmi bina Vakfıkebir Kadın Mesleki Eğitim Merkezi işleme tesisi olarak oluşturulacak.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

BAÞKAN SAÐLAM; “HALKA
HÝZMET
HAKK'A ÝBADETTÝR”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, ahilik haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

VAKFIKEBÝR MHP TEK VÜCUT

Adım Adım 2023 İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma Programları
kapsamında Vakfıkebir ilçesinde MHP çıkartması vardı.
> Sadık AYDIN 3'de
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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

Teknoloji Bakanlığına
Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı üzerinden
sunduğumuz “ÜRETİMDE
KADININ ELİ” Projesi
kabul edilerek, DOKA
Genel Sekreteri Sayın
Onur Adıyaman tarafından
sözleşmeleri imzalamıştık.
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> Abdulkadir AYNACI 3'de

(SOGEP) kapsamında
Belediye Başkanlığımız,
Kaymakamlığımız, İlçe
Emniyet Müdürlüğümüz,
ilçe Tarım ve Orman
Müdürlüğümüz, Halk
Eğitimi Merkezi
Müdürlüğümüzün
ortaklığında Sanayi ve

akfıkebir Belediye
Başkanı
Muhammet
Balta'nın konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi.
Başkan Balta; “2022 Yılı
Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı

vakfikebiruygulamaoteli
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VAKFIKEBİR'DE İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI

İlköğretim Haftası dolayısıyla Vakfıkebir ilçemizde çelenk sunma ve Kemaliye
Adnan Demirtürk İlkokulu tarafından 'İlköğretim Haftası Kutlama Programına' düzenlendi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“HALKLA ÝÇÝÇE”
AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP
Milletvekilleri ilçedeki ziyaretlerine devam
ediyor…
Seçim atmosferine yavaş yavaş giriliyor.
İnsanlar bazen tepki veriyor bazen de
normal bir şekilde konuşup anlaşmaya
çalışıyorlar…
Trabzon'un en büyük ikinci ilçesidir
Vakfıkebir…
Vakfıkebir'de siyaset farklıdır…
Vakfıkebir'de ticarette üst sevidedir…
Seçimler oturularak değil, dolaşılarak ve
anlatarak kazanılır…
Sokağa çıktığımızda insanlar veryansın
yapıyorlar, bizleri neden kimse ziyarete
gelmiyor?
Vatandaş bazen kendi adamını, kendi
partisini yanından görmek ister…
Haklılarda…
Oy vermişse o insanların hakkıdır, birilerini
beklemek…
***********************
Vakfıkebir'de yol sorunu bitmek bilmiyor…
Halen daha insanlar yollarına beton veya
asfalt dökülmesini istiyorlar…
Km'lerce beton ve asfalt döküldü, sanat
yapıları yapıldı, halen daha insanların
istekleri yol…
Şehir merkezine bir şey yapılmamışken
yollar yapıldı ama yol sorunu bitmiyor…
Heyelandan dolayı 1 yıldır kapalı olan
Güneyköy ve Güneysu Mahallelerinin
bağlantı yolu için hiçbir çalışma yok…
İnsanların yolu kapalı, insanlar evlerine
giderken başka mahallelerden gidip
geliyorlar…
Cumhurbaşkanımıza seslenmiştiler…
Seslenişten bir cevap çıkmış değil…
İnsanlar mağdur…
İnsanlar tepkili…
Mağdur olan vatandaşımızın yolu
yapılması gerekir…
Bir hasta olsa oraya ulaşılması zor…
1 km gideceğin yerde 5 veya 10 km
gideceksin ki ulaşabilesin…
Mağduriyet yapılmalı, keyyet
beklemelidir…
***********************
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih
Erbakan katılımı ile 2. Trabzon Olağan il
Kongresi yapıldı.
Kongreye tek liste ile giren Süleyman
Pulat, İl Başkanı oldu…
İl Başkanı Süleyman Pulat, yönetim kurulu
listesinde Vakfıkebir'e büyük ağırlık verdi…
Yönetim kurulu listesine Vakfıkebir'den 5
kişi yazdı…
Büyük kongre delegesine ise Yılmaz
Karadeniz ile Sadettin Çiçek'i yazarak
Vakfıkebir'den 2 kişi daha eklemiş oldu…
Toplamda Vakfıkebir'den 7 kişi yazmış
oldu…
Partilerin İl yönetim kurulu listesine
bakıldığında, en büyük ağırlığı Yeniden
Refah Partisi Trabzon ili olmuş oldu…
Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı
Süleyman Pulat'ın çıkmış olduğu yolda
kendisine başarılar diliyoruz…
***********************
Ne olacak bu sokak köpekleri?
Siteleri mesken haline getirdiler. Bazen
kulağımıza geliyor, şurada beni köpek
ısırdı. Bunlarla ilgili hiçbir çalışma yok mu
diye…
Çocuklar okullarına giderken gidemiyor.
Okulların bahçelerinde 10-15 civarı köpek
var. Çocuklar korkarak girebiliyor.
Köpeklerin ne yapacağını bilemeyen
çocuklar, bu durumda nasıl bir yol izlemeli?
Çocuklar ısırılırsa ne yapılmalı?
Ambulans aransın mı?
Hastaneye gidilsin mi?
Okul idaresi bilgilendirilsin mi?
Veliler aransın mı?

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 964
Tarih : 16.09.2022

V

akfıkebir Kemaliye
Adnan Demirtürk
İlkokulunun
hazırladığı İlköğretim Haftası
kutlama programı, Vakfıkebir
Fen Lisesi Pansiyonu
konferans salonunda yapıldı.
Programa İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan,
Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Altın,
Daire Amirleri, Okul
Müdürleri, veliler ve
öğrenciler katıldı. Saygı

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, ahilik haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vakfıkebir Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam Ahilik
Haftası dolayısıyla
yayımladığı kutlama
mesajında ahiliğin,
toplumumuzun tarihi
hafızasında ve yaşam

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

bırakmıştır. Bizi biz yapan
söz konusu değerlerin
başında gelen Ahilik kültürü
ve geleneği, İslam inancıyla,
Türk örf ve adetlerini
kaynaştıran kıymetli bir
düşüncedir.
Ahilik, kardeşlik üzerine
kuruludur. Yani bu
coğrafyayı bize vatan kılan
yiğitlerin kardeşlik sırrıdır.
Yüzyıllar boyunca elden ele,
dilden dile, gönülden gönüle
taşınmıştır. Ahilik kültürü ve
felsefesi, toplumsal yaşamın
ortak paydası olan insanı
esas almıştır. İnsanlar
arasındaki ticari ve
toplumsal ilişkilerde;
dürüstlük, güvenilirlik, iş ve
meslek ahlakına saygı, hak
ve hukuka riayet etme,

biçiminde unutulmaz izler
bıraktığını belirtti. Ahilik
temellerinin bin yıl öncesine
dayandığını belirten Başkan
Kadem Sağlam mesajında
şu sözlere yer verdi.
“HALKA HİZMET HAKK'A
İBADETTİR”
Başkan Sağlam, "Ahilik,
Anadolu'daki varlığı bin yıla
dayanan birlik, beraberlik,
kardeşlik ve
yardımlaşmanın en güzel
örneklerini göstermiş olan
milletimizin harcını
oluşturan kurumlardan
biridir. Türk-İslam
Medeniyeti'nin ayrılmaz bir
parçası olan Ahilik,
toplumumuzun tarihi
hafızasında ve yaşam
biçiminde unutulmaz izler

saygı, şefkat, cömertlik ve
güler yüzlü olma ilkeleri
esas alınmış ve bu değerler
toplum tarafından bir yaşam
tarzı olarak kabul edilmiştir.
İşte bu doğrultuda Ahilik
ilkelerimizin yaşatılabilmesi
için mutlaka yerel
esnafımızın ayakta
kalabilmesi lazım. Ticaretin
global yani küresel
sermayelere teslim
edilmemesi lazım. Bu
yüzden yerel esnafımızı
güçlü kılalım, sahip çıkalım
ki Ahilik ilkelerini yaşatalım.
Bu hafta vesilesi ile
ekonomik büyümenin
önemli bir parçasını
oluşturan esnaf ve
sanatkarlarımıza ülkemize
ve ilçemize sağladıkları

katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz. Esnaf ve
sanatkârlarımız başta olmak
üzere; ticaretle uğraşıp aziz
milletimize hizmeti kutsal bir
görev addetmiş” halka
hizmeti Hakk'a ibadettir
ilkesiyle hareket etmeyi şiar
edinmiş, tüm ticaret
erbabının ahilik haftasını
kutluyor; işlerinin bereketli,
bedenlerinin sıhhatli,
yarınlarının bugünden daha
mutlu ve huzurlu olmasını
diliyorum. Bu duygu ve
düşünceler ile esnaf ve
sanatkarlarımız ile meslek
teşkilatlarımızın Ahilik
Haftasını en kalbi
duygularla kutluyor;
şükranlarımı sunuyorum."
dedi.

BÜTÜN GAYRETİMİZ, ÇALIŞMALARIMIZ; ONLAR İÇİN
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

inançla tüm eğitim
paydaşlarımızın İlköğretim
haftasını kutluyor. İlçemize
Yüce Türk Milletine hayırlı
olması diliyor sevgi ve
saygılar sunuyorum dedi.”
Program, günün anlam ve
önemine ilişkin konuşmalar,
şiirler, birinci sınıf öğrencine
4. Sınıf öğrencisinin hoş
geldiniz çiçeği vermesi ve
halk oyunları gösterisinin
ardından İlçe Kaymakamı ve
protokol üyelerinin ders zilini
çalmasının ardından son
buldu.

BAŞKAN SAĞLAM; “HALKA HİZMET HAKK'A İBADETTİR”

Büyükliman
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

mutluluğunu ve heyecanını
içerisindeyiz. Ulu Önder
Atatürk'ün dediği gibi
“ilköğretim meselesi demek,
vatan, millet, bayrak
meselesi demektir.
İlköğretim meselesi bir millet
için bağımsızlık ve var olma
meselesidir.” Bu anlamlı
sözlerin idraki ile içinde
bulunduğumuz sorunların
ancak eğitimle çözüleceğine
ve ülkemizin aydınlık, mutlu
yarınlara ancak eğitimle
şahlanacağına inancımız

Duruşu ve İstiklal Marşının
ardından günün anlam ve
önemini belirten konuşmayı
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Altın yaptı.
“İLKÖĞRETİM MESELESİ
DEMEK, VATAN, MİLLET,
BAYRAK MESELESİ
DEMEKTİR”
Müdür Ahmet Altın,
“Geleceğin teminatı
çocuklarımıza ilk can suyu
olarak eğitim vermeye
başlayacağımız ilköğretim
haftasına erişmenin

tamdır. Sevgili öğrenciler,
sizler anne ve babanızın
şefkatli kollarından, sizleri
anne ve babanız kadar
sevecek olan
öğretmenlerimizin sıcacık
yüreğine hoş geldiniz. Şunu
biliniz ki, bizler her zaman
sizleri kendinize, ailenize,
çevrenize ve ülkemize
yararlı birer insan olarak
yetiştirmenin gayreti
içerisinde olacağız. Değerli
veliler, bizlere emanet
ettiğiniz en değerli
varlığınızın, ağır
sorumluluğunu
omuzlarımızda, yüreğimizde
hissediyoruz. Sizlerle birlikte
sürekli iletişim içerisinde
yarınlarımızı güvenle
emanet edeceğimiz
çocuklarınızı, Türk Milli
Eğitiminin amaçları
doğrultusunda en iyi biçimde
yetiştireceğimizden emin
olunuz. Minik yüreklerin
coşku dolu ritmiyle
kutladığımız bu güzel günün,
gelecekte de daha mutlu,
huzurlu ve başarı dolu nice
yılların da müjdecisi
olacağından eminiz. Bu

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

V

akfıkebir
Belediye
Başkanı
Muhammet Balta
Mesajında; milletimizi
ve ülkemizi geleceğe
güvenle taşımak ve
çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne
çıkarmak için birinci
şartın eğitim olduğunu
belirtti. Başkan Balta,
bu anlamda
çocuklarımızın en
güzel şekilde
yetiştirilmesinin

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

hepimizin ortak hede
olduğunu vurguladı. İyi
yetişmiş, ülkesini ve
dünyayı tanıyan
donanımlı nesillerin,
hem kendilerinin
geleceği hem de
ülkemizin ve
dünyamızın geleceği
açısından son derece
önemli olduğunu ifade
eden Balta
yarınlarımızı emanet
edeceğimiz nesillerin
en güzel şekilde
yetiştirilmesi için

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.

Vakfıkebir Belediyesi
olarak her türlü desteği
vereceklerini vurguladı.
Balta, “Onların
okuması, iyi bir eğitim
alması; eğitim
hayatlarını en güzel
şekilde tamamlaması,
mutlu bir şehirde
yaşaması, hepimizin en
önemli dileği. Bütün
gayretimiz, çalışmamız;
onlar için. Bu konuda
Vakfıkebir Belediyesi
olarak her zaman,
çocuklarımızın yanında

olduk ve olmaya
devam edeceğiz. Bu
duygu ve düşünceler
ile yeni eğitim-öğretim
yılının başta sevgili
öğrencilerimize ve
ailelerine, fedakâr ve
kutsal bir mesleği icra
eden saygıdeğer
öğretmenlerimize ve
tüm eğitim camiasına
hayırlı olmasını diliyor;
eğitimin bütün
paydaşlarına başarı
dileklerimi ve
selamlarımı iletiyorum.”

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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KADIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinde bulunan 576,06m² alana sahip yerleşkeye kurulu tek katlı resmi bina Vakfıkebir Kadın Mesleki Eğitim Merkezi işleme tesisi olarak oluşturulacak.

V

akfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta'nın konu ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi. Başkan
Balta; “2022 Yılı Sosyal
Gelişmeyi Destekleme Programı
(SOGEP) kapsamında Belediye
Başkanlığımız,
Kaymakamlığımız, İlçe Emniyet
Müdürlüğümüz, ilçe Tarım ve

Orman Müdürlüğümüz, Halk
Eğitimi Merkezi
Müdürlüğümüzün ortaklığında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı üzerinden sunduğumuz
“ÜRETİMDE KADININ ELİ”
Projesi kabul edilerek, DOKA
Genel Sekreteri Sayın Onur
Adıyaman tarafından
sözleşmeleri imzalamıştık. Bu

tesisi oluşturulacaktır. Proje
sonunda atıl ve harabe durumda
bulunan bir kamu yerleşkesi,
gün yüzüne çıkarılarak
bölgedeki kadınlar için sosyal,
kültürel, ekonomik yarar
sağlayabilecekleri bir Mesleki
Eğitim Merkezi haline
getirilecektir. Kadın çiftçilere
tarımsal ve hayvansal ürünlerini
işlenmesi konusunda eğitim
alabilecekleri ve
pazarlayabilecekleri Vakfıkebir
Kadın Mesleki Eğitim Merkezi
oluşturulacaktır.”
“KADINLARIN GELECEĞE
YÖNELİK DAHA SAĞLAM
ADIMLAR ATMALARI
SAĞLAYACAKTIR”
Başkan Balta; Üretimde Kadın
Eli Projemizle, İlçemiz kırsal
alanında ikamet eden çiftçilikle
geçimini sağlayan kadın
çiftçilere yönelik çalışma ve
Belediye Başkanı Muhammet
doğrultuda kadınlarımızın
Balta; “Vakfıkebir İlçesi Hacıköy işletme kültürü oluşturacak
yöresel ürünlerini
eğitimler verilerek, kooperatif
Mahallesi 391/27 parselde
değerlendirebilecekleri bir
faaliyetine dâhil edilmeleri
bulunan 576,06m² alana sahip
merkezlerinin olması adına atıl
durumdaki bu binamızı onararak yerleşkeye kurulu atıl ve harabe sağlanacaktır. Böylelikle
toplumsal hayatın içinde
durumdaki tek katlı resmi bina
kendileri için Kadın Mesleki
Vakfıkebir Kadın Mesleki Eğitim kendine yer bulan kadın
Eğitim Merkezi açılması
yönünde çalışma başlattık dedi.” Merkezi olarak tadilatı yapılarak çiftçilerde sosyal,
kültürel ve ekonomik
ilçemiz üretici kadınlarına
“VAKFIKEBİR KADIN
imkânlar
yöresel ürünleri
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
konusunda
değerlendirebilecekleri işleme
OLUŞTURULACAKTIR”

farkındalık oluşturarak, gelir
düzeylerinde artış sağlanacaktır.
Vakfıkebir Kadın Çiftçi Mesleki
Eğitim Merkezi kadınların
ekonomik ve sosyal hayata
katılımlarını arttırmak, kadınların
her alanda olduğu gibi iş
alanında da statüsünü
güçlendirerek geleceğe yönelik
daha sağlam adımlar atmasını
sağlayacaktır
dedi.

VAKFIKEBİR MHP TEK VÜCUT

Adım Adım 2023 İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma Programları kapsamında Vakfıkebir ilçesinde MHP çıkartması vardı.

M

illiyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Dr.
Devlet Bahçeli'nin
talimatlarıyla Adım Adım 2023
İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma
toplantıları kapsamında
Vakfıkebir ilçesinde toplantı
yapıldı. Toplantıya, TBMM İdare
Amiri Sayın Erkan Haberal,
MYK üyesi Sayın Yavuz
Tellioğlu, MYK üyesi Sayın
Afşin Birben, MYK üyesi Sayın
İdris Aydın ve MHP Trabzon İl
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım
katılım sağladı. Ayrca Şalpazarı
Belediyesi Başkanı Rek
Kurukız, Çarşıbaşı Belediye
Başkanı Mümin Nuhoğlu ve
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta da katılımcılar
arasındaydı. Program
öncesinde dışarıda horonlu
karşılama gösterileri yapılırken
sonrasında çeşitli konuşmalar
gerçekleştirildi. Katılımcılara
üzerlerinde isimlerinin yazılı
olduğu meşhur Vakfıkebir
Ekmeği takdim edildi. Heyet

Vakfıkebir ilçesinde esnaf
ziyaretleri de gerçekleştirdi.
“MHP SADECE SİYASİ PARTİ
DEĞİLDİR, MHP BU MİLLETİN
SON UMUDU, YIKILMAYAN
VE KUŞATILAMAYAN SON
KALESİDİR”
Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı
Orhan Burhan Baltürk yaptığı
konuşmasında; “Yeni sistem
güçlü siyaset, milli destek, kutlu
emanet, yeni ufuklara doğru
yelken açmak şuuruyla hareket
eden cumhur ittifakı 2023
hedene emin adımlarla
yürümektedir. İktidar olmayı
sadece ili olarak devleti
yönetmek zannedenlere
Milliyetçi Hareket Partisi'nin
neler yaptığını unutanlara
tekrar hatırlatma yapmakta
fayda görüyorum. Çözüm
sürecine son verilmeli dedik
verilmedi mi? Hdp ile görüşme
yapılmamalı dedik yapılıyor
mu? Terörle müzakere değil
mücadele yapılmalı dedik
yapılıyor mu? terör örgütünün

maşası olan Doğu ve
Güneydoğu belediyelerine
devlet dur demeli dedik
yapılmadı mı? Terör örgütleri ile
organik bağı olan Hdp
kapatılmalı dava açılmalı dedik
açılmadı mı? Bir düşünün
değerli dava arkadaşlarım MHP
YOK, Erdoğan devrilmiş devlet
yönetimi bugünkü gayri
muhalefetin eline geçmiş, Hdp
iktidar ortağı olmuş, Doğu ve
Güneydoğu Hdpkk'nın oyun
sahası olmuş, Demirtaş serbest
kalmış, Fetöye af çıkmış,
İHA'lar ve SİHA'lar kaldırılmış,
Ülke iç savaşla karşı karşıya
kalmış, Amerika ve Avrupa
Türkiye üzerindeki emellerine
ulaşıyor. MHP bugün Cumhur
İttifakı diyorsa, Cumhur
Başkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli
ve milli politikalara dönülmüşse,
bağımsız Türkiye inşa
ediliyorsa, Bilge Lider Sayın
Devlet Bahçeli'nin dağın
arkasındaki tehlikeyi görerek

yaptığı hamlelerin önemli bir rol
aldığını belirtmek isterim. Bizim
bu devletle bir sözleşmemiz
var. Alacak hanemiz boş, borç
hanemizde ise canımız var. Bu
vatanın her karış toprağını
kanla yoğurduk vatan yaptık.
Ne idüğü belli olmayanlara
bırakacak ne vatanımız var ne
de bir karış toprağımız. Bu
nedenle diyoruz ki MHP sadece
siyasi parti değildir, MHP bu
milletin son umudu, yıkılmayan
ve kuşatılamayan son kalesidir.
Üstat Necip Fazlı'a sormuşlar
kim bu ülkücüler diye
ALLAHSIZIN nefret,
namussuzun dehşet, yüreksizin
heybet, başıboşun mihnet,
devrimbaz'ın zulmet,
eyyamcının şirret, anarşistin
devlet, komünistin illet sandığı
ve tanıdığı islam'ın nurunu
Türk'ün altın kabında parlatan
muhterem insanlardır, diye
özetlemiş. Davamızın yılmaz
neferleri, değerli misarler adım
adım 2023 anlatma ve
aydınlatma programımıza
göstermiş olduğunuz ilgiden
dolayı teşekkür ediyorum
hepinize saygılar sunuyorum.
Allaha Emanet Olun “NE
MUTLU TÜRKÜM DİYENE”
dedi.”
“MHP İSLAM ALEMİNİN VE
TÜRK DÜNYASININ KALBİ,
DÜNYADAKİ BÜTÜN
MAZLUM MİLLETLERİN
UMUDUDUR”
TBMM İdare Amiri ve Ankara
Milletvekili Erkan Haberal

yaptığı konuşmasında; Kıymetli
dava arkadaşlarım Milliyetçi
Hareket Partisi yalnız siyasi bir
parti değildir, MHP islam
aleminin ve Türk dünyasının,
kalbi dünyadaki bütün mazlum
milletlerin umududur. Partimiz
ülkemizin kötü gidişatı üzerine
Adana'da 9 Şubat 1969 da
kurulduktan sonra resmi olarak
siyaset sahnesine giriş
yapmıştır. Partimiz gücünü Türk
milletinin kendisinden, ilhamını
şanlı mazimizden almaktadır.
Haberal konuşmasında;
Bölgenin en güçlü ülkesi
Türkiye'dir. Ülkemizin önünü
kesmek isteyen dışarıdaki
güçler ve içerdeki işbirlikçileri
hiç durmuyor. Ancak bizler
onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.
Siyasi çalışma
programlarımızla insanlarımızın
gönüllerine misar oluyoruz.

Orhan Burhan BALTÜRK
İlçe Başkanı

Cumhur ittifakı bütün gücüyle
milletimizle bir arada
olmaktadır. MHP, vatanın her
köşesindeki insanımıza
muhabbet ile dokunuyor.
Sevgiyi ilmek ilmek dokuyor.
Amacımız milletimizi
güzelliklerin en güzeliyle
buluşturmaktır. 2023
seçimlerinin Türkiye'nin,
Kurtuluş Savaşı gibi görmeliyiz
ve çalışmalıyız. İnsanlarımıza
bunu anlatmanın gayesindeyiz.
Biz önümüzdeki günlerde tüm
ilçelerimizdeki bu
toplantılarımızı tamamlamış
olacağız. Halkımızla
kucaklaşıyoruz. Bu ülkenin tek
umudu, Cumhur İttifakıdır. Bu
milletin ve devletimizin istikrarı
için Cumhur ittifakında yer
alıyoruz. Muhalefetin bir
pusulası yok. Olmadığı gibi bir
çözümü de yok” dedi.

Erkan HABERAL
TBMM İdare Amiri
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BEKAR, AMACIMIZ VAKFIKEBİR
FINDIĞINA DEĞER KATMAK!

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Kanuni sokakta Fahri Bekar tarafından “FINDIQ” işleme tesisi açıldı.

DİN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR YORUM

atematikte doğru ve ters orantılar
vardır, mesela bir kalem iki lira ise,
iki kalem dört lira olur, kalem sayısı
artarsa para da, buna doğru orantı denir. Bir
bahçeyi on kişi bir günde belliyorsa, çalışan
insan sayısı beşe düşürülürse bu sefer
günde kazırlar.
Son 20 yılık dönemde, Türkiye'de cami,
kuran kursu ve imam hatip gibi dini eğitim
veren yerlerin sayısında büyük artışlar oldu,
yazın camilerde öğrencilere dini eğitim
veriliyor, elbette bunlar güzeldir. Bu artışlara
karşılık, çocukların ahlaklarında da düzelme
olmalıdır. Bir yerde din eğitimi varsa, o
yerlerde namaz kılanlar, oruç tutanların ve
ahlaklı gençlerin sayısında artma beklenir.
Ahlakı çöküntünün nedeni, din eğitimini Allah
rızası için, halis bir niyetle yapılmayıp,
manevi değerlerin siyasete alet edilmesi, din
ile siyasetin iç içe olması ve din eğitimi orta
çağdan kalma, köhne yöntemlerle
yapılmasıdır.
Kuran'da Allah, ey insanlar, ey iman
edenler şeklinde hep insanı hedef alıyor ey
devlet demiyor. Demokratik ülkelerde hedef
insandır ve her şey insan içindir, geri kalmış
ülkelerde ise her şey kutsal devleti, kendi
insanlarına karşı korumak içindir. Birileri dini
çıkar kapısı yapacak veya yanlış yollara
sapacaktır. Bunlar olmasın diye din devlet
kontrolüne verilmez. Bazen elektrik
çarpabilir, elektrik çarpmasın diye karanlıkta
kalınır mı? İşte devlet kontrolündeki dinde,
camiler ve okulların sayısı artarken ters
orantılı olarak namaz kılan oruç tutan ahlaklı
gençler sayısı azalıyor.
Allah, bütün mahlûkatı yaratıp, hayat
şartlarını öğreterek bu dünyaya göndermiştir.
Mesela ördek yumurtadan çıkar çıkmaz
hemen suya koşar yüzmeye başlar. Demek
ki o hayvana, dünyaya gelmeden önce
yüzme şartları öğretilmiştir. İnsan ise, ancak
15 yılda ancak doğruyu yanlışı öğrenir, bir
ömür boyu bile hayat şartlarını öğrenemez.
Demek ki insanın bu dünyaya
gönderilmesinin gayesi, ilimle olgunlaşıp,
gelişerek kemale ermek ve yaratanını
tanımaktır, ilim olmadan imanı inkişaf olmaz.

İslam âleminin ayağa kalkışı da ancak ilimle
olur, tarihte kurduğu medeniyetleri hep ilimi
sayesinde geliştirmiş ve olgunlaştırmıştır.
İlimsiz Allah'ı tam tanıması ve bilmesi de
mümkün değildir. Ebu Cehil de Allah diyordu,
önemi olan nasıl bir Allah inancı tasavvur
ettiğindir. Ben valiyim demekle vali olunmaz,
taşa altın demekle taş altın olmaz. Bir insan
devamlı devlet, devlet derse mi devleti iyi
tanır yoksa devletin çeşitli kademelerinde
çalışarak devletin işleyişini mükemmel bilse
mi devleti daha iyi tanır. Allah'ın sonsuz ismi
vardır ve fen bilimlerinden her biri Allah'ın bir
ismidir. Mesela tıp ilmi Allah'ın şafi isminin
tecellisidir. Elbette Ya Şafi, Ya Şafi demeli
fakat tıp ilmini okuyup, aletlerini, kitaplarını
bilen, ameliyat yapan, laboratuarları
kullanabilen, hastalıkları tanıyıp tedavi eden
Allah'ın Şafi ismini daha iyi bilir ve anlar. Yani
Allah'ı sadece isimleri ile zikredenin imanı
taklidi, ilimle okuyarak Allah'ı zikredenin
imanı tahkikidir. Dinimiz bize, okuyarak ne
kadar çok delil elde edersen Allah'a imanın o
kadar artar ve iman ancak okumakla
kemalini bulur der. Aksi halde taklidi bir iman,
namaz boynumun borcu hırsızlık cebimin
harcı fikrini telkin eder. İşte bu şekildeki
insanlarla çevremiz doludur. Sözünde
durmaz, borcunu ödemez, emanete hıyanet
eder, aldığını vermez vs. Eğer İslam âlemi
ezberci eğitimden vazgeçip, din ve fen
ilimlerini aynı ehemmiyette nesillerine
öğretirse o zaman selamete çıkar. Bir
Müslüman, benim beldemde fen lisesi yok
deyip onların olması için çalışırsa tünelin
üçündeki ışık görüntü demektir.
Kısaca okullarda din derslerinin içine
pozitif bilimleri, pozitif ilimlerin içine de
Kuran'ı yani din ilimlerini katarak eğitim
verirsek selamete çıkarız. Bu zamanda
düşmandan korunmak için her köye bir kale
yapıp insanları içine doldurmak, düşmanın
onları kolayca yok etmesine zemin hazırlar.
Düşman 100 bomba ile yok edeceği köyü bu
sefer bir bomba ile halleder. Her zamanın bir
hükmü bir cihat şekli vardır, bu zamanın cihat
şekli din ilimleri ile fen ilimlerini yoğurarak
öğrencilere vermektir. Fen ilimleri aklı, dini
ilimler kalbi aydınlatır. İnsana her iki ilim de
lazımdır ki iki kanatlı kâmil bir insan olsun.

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçe müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Ku'an Kursu ve Yalıköy
Mahallesi Kur'an Kursu'nda görev yapan 4-6 Yaş Kur'an kursu öğreticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
hedefe ulaşabilir, kurslarımıza
bir farkındalık kazandırabilir,
topluma faydalı bireylerin
yetişmesine vesile olabiliriz."
dedi. Toplantıya katılan Kur'an
kursu öğreticilerinin öneri,
eleştiri ve tekliflerini de
değerlendiren İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, Kur'an kursu
Küçük, "4-6 yaş Kur'an kursu
ölge Yatılı Kız Kur'an
öğreticilerinin tüm zorluk ve
hizmetlerimizin eğitim öğretim
Kursu Toplantı
sıkıntılara rağmen her zaman
kalitesini daha üst seviyelere
Salonu'nda
büyük bir azim ve fedakarlıkla
gerçekleştirilen toplantıda, 2022- çıkarmak için elbirliği ile
hizmette bulunduklarına dikkat
çalışmak durumundayız. Bu
2023 eğitim öğretim yılında
çekerek gayretli çalışmalarından
anlamda her birimize çok iş
kurslara kayıt olacak 4-6 yaş
düşüyor. Öğrencilerimize İslami dolayı kendilerini tebrik etti,
grubu minik öğrencilerin kayıt
gayret ve başarılarının devamını
şartları, eğitim öğretimleriyle ilgili değerleri, güzel bir ahlakın
eğitim ve ilkelerini öğreteceğiz. diledi. Bölge Yatılı Kız Ku'an
sorunları, kursların iâşe, ibâde
Onlara rol model olacağız. Bunu Kursu ile Yalıköy Mahallesi
gibi eksik ve ihtiyaçları
Kur'an Kursu'na kayıt yaptıracak
yaparken de onları yormadan,
konuşuldu ve çözüm öneriler
olan 4-6 yaş grubu öğrencilerin
incitmeden, kırıp-dökmeden,
değerlendirildi.
4-6 yaş grubu minik öğrencilere sorumluluk bilinci ve anlayışıyla 19 Eylül'de eğitim öğretime
başlayacağını hatırlatan Müftü
davranmak durumundayız. El
eğitim öğretim verecek olan
ele vererek, gönüllülük esasına Küçük, kayıtların ise halen
Kur'an kursu öğreticilerine
devam ettiğini belirtti.
göre çalışırsak arzu edilen
konuşan İlçe Müftüsü Şükür
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esisin sorumlusu Fahri
Bekar, amacımız
“Vakfıkebir Fındığına”
değer katmak ve gerçek
değerinde satmak olduğunu
belirtti. Fındık işleme tesisinin
kuruluş amacını açıklayan Fahri
Bekar; Mimarlik fakültesini
bitirdikten yıllar sonra ilk kez
kendi fındığımı toplama imkanım
oldu. Fındığı, kendi kendime
değerlendirme yaptığımda
harcadığım emeğin, çapanın
karşılığını alamamanın
neticesinde böyle bir fikir hâsıl
oldu. Gurbette yaşadığımız için
ilçemize neler yapabiliriz diye
kıymetli büyüklerimize fikir ve
görüşlerimizi ilettiğimde onların
da onayını ve takdirini alarak
böyle bir tesis kurmaya karar
verdim. Bu fikir oluşurken bir yıl
boyunca fizibilitesini yaptık.
Buna benzer işletmeleri gördük
ve inceledik. Ordu ve Giresun'da
böyle tesislerde yoğunluk var.
Biz daha iyisini nasıl yaparız
konusunda gayretler sarf ettik.
Makine ihtiyacımızı listeledik. En
iyi makineleri nasıl ve nereden
alabiliriz diyerek bunların
araştırmasını yaptık almaya
karar verdik ve bugün
işletmemizde fındık kırma,
kavurma ve paketleme
işlemlerine başladık dedi.
Yılbaşı itibariyle Makine
siparişlerini verdiklerin, söyleyen
Bekar, Mayıs ve Haziran ayı
itibariyle makineler geldi ve
montajını yaptık. Makineleri
temin ederken çok sık eledik,
Fındığın gerçek lezzeti
alabilmek ve fındığa az zarar
verebilen makineleri bulmak
önemliydi bu durumu minimize
edebilmek için süre biraz uzadı
ama gelinen noktadan çok
memnunuz ki bu
memnuniyetimizi vatandaşın
olumlu dönüşlerinde anlıyoruz.
“FINDIĞA ARTI DEĞERLER
KATMAK EN BÜYÜK
HEDEFİMİZ”
Biz burada fındığı işleyerek
Vakfıkebir İlçe sınırları dışına
uluslar arası düzeyde
taşıyabilmenin gayretinde
olduklarını ifade eden Bekar,
mümkün olursa fındığa
Vakfıkebir'in ya da
Büyükliman'ın coğrafi işaretini
alabilmeyi hedefliyoruz. Bilindiği
gibi Çarşıbaşı ile Giresun
arasındaki fındık “Giresun
Fındığı” olarak coğrafi işareti
alınmış. Fakat uluslararası

düzeyde özellikle Vakfıkebir ve
Büyükliman Havzası fındığının
aroması çok daha farklı. Bu
konuda üstün gayretimiz olacak.
Burada yerel idarelerle ve
sosyal toplum kuruluşlarıyla
istişare halinde olmamız
gerekecek. Biz fındığı
toplamasını ve kabuğundan
çıkartarak yemesini ve
satmasını biliyoruz ki gerçek
değerinde hiçbir zaman
satamıyoruz. Fakat fındık
işlendiğinde çok lezzetli ve
faydalı bir ürün olduğunu çok iyi
biliyoruz. Bunlar üzerinde
yoğunlaşacağız ve fındığa artı
değerler katmak en büyük
hedefimiz. Vaktimizin çoğunu bu
işlem için harcayacağız.
“FINDIĞINI STERİL ORTAMDA
İŞLEYEREK HİJYENİK
ŞARTLAR ALTINDA
VAKUMLAYACAĞIZ”
Fındıkta yapacağımız işlemleri
anlatan Bekar, vatandaş
fındığını toplayıp ve patoza
attırdıktan sonra isterse
mahsulünü bize getirecek.
Vatandaş istediği takdirde biz
kışlık yeme fındığını steril
ortamda işleyerek hijyenik
şartlar altında vakumlayarak
gerekirse islediği takdirde gıda
gazı ile vakumlayarak bir ve iki
yıl raf ömrü oluşturarak
saklamasını sağlayacak şekilde
vereceğiz. Burada istediği
takdirde fındığını kavurabiliriz,
çifte kavurma yapabiliriz ve
isterse fındık ezmesi yapabiliriz.
“FINDIĞININ RANDIMANINA
GÖRE İŞLEM GÖRECEK”
Yapacağımız işlemin maddi
boyutunu anlatan Bekar, civar
illerdeki mikro işletmeleri
toparlayarak bir birlik
oluşturmaya çalıştık. İlk

toplantımızı Giresun'da yaptık.
Burada birliğin almış olduğu
ortak karar gereği fındık kırma 6
Tl, kırma ve kavurma 12 Tl,
fındık paketleme 4 Tl olarak
ortak karar alındı. Elimizden
geldiğince buna uymaya
çalışacağız. Bu hesaplar tabii ki
de kabuklu ürün üzerinden
yapılıyor. Ama yöre halkını ve
ekonomik şartları da göz önüne
alarak bizler vatandaşlarımıza
yardımcı olmaya gayret
göstereceğiz. Ayrıca duru
olmayandan da gebiç usulü
dörtte bir usulde alabileceğiz. 5
Kg fındık getirdiğinde vatandaş,
kendi fındığının randımanına
göre işlem görecek. Yani 5 kg
karşılı 2.5 kg fındık alacak. 5 kg
maliyetine gelince 6+6+4= 16 TL
kilosu olarak düşünülürse 5 kg
karşılığında ise 75 Tl ücret
ödeyecek.
“GÜNLÜK İŞLEME
KAPASİTEMİZ 1- 2 TON”
Bizim günlük işleme
kapasitemiz bir ton ile 2 ton
arasındadır. Yoğunluğa göre
durum değişecek. Bugün verip o
gün içinde almak söz konusu
değil. Çünkü fındığı kırdıktan
sonra kavurma işlemine
alınacak ve sonrasında vakum
işlemi yapılacak ki bir gün
beklemesi gerekecek çünkü
paketlemede sıkıntı olursa
tekrar vakumlama işlemine
gidilecek. Gerekli kontrolleri
yapıldıktan sonra müşteriye
teslim ediyoruz. İşlemler erken
biterse mesaj ve telefon yolu ile
iletişime geçerek ürünlerinin
hazır olduğunu ve
alabileceklerini iletiyoruz.
Amaçlarının Vakfıkebir'in
fındığına değer katmak, birlik
olmak birlik olmanın yollarını
aramak fındığı değerinden aza
değil de gerçek değerine
satabilmek olduğunun altını
çizen Fahri Bekar, “Bu iş
tamamıyla organize olma
işidir”.Yerel idareler, sivil toplum
kuruluşları, tüccarlar, esnaflar ve
halkı ile komplike olabilmek ki
hem çiftçiyi hem üreticiyi
kazandırmak politika olmalı ve
bu uğurda beraber hareket
edebilmek adına ne gerekiyorsa
onları yapacağız. Önce dürüstçe
hizmet edeceklerini belirtti.

EMEKLİYE
AYRILAN
ZÜBEYDE
HAFIZLARA
BELGELERİ
VERİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, hafızlık tespit sınavında başarılı olan hafızlara, hafızlık belgelerini verdi.

lçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçe
müftülüğüne bağlı Bölge
Yatılı Kız Kur'an Kursu ile
Hafız Hasan Kaan Kur'an
Kursu'nda hafızlığını
tamamlayan ve geçtiğimiz
dönem yapılan hafızlık tespit
sınavında başarılı olan
öğrenciler; Nisanur Öztürk,
Medine Acer ve Abdullah

İ

Albayrak ile yine kendi
imkanlarıyla hafızlığını
tamamlayan Hafız Hasan Kaan
Kur'an Kursu'nda görevli
Merkez Yavuz Sultan Selim
Camii İmam Hatibi Ekrem
Eyüboğlu'na hafızlık belgelerini
verdi. 2022 Yılı Haziran ayı
içerisinde, Trabzon Akçaabat
Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Müdürlüğü'nde yapılan Hafızlık
Tespit Sınavı'nda başarılı olup
belge almaya hak kazanan
hafızları; Hafız Hasan Kaan
Kur'an Kursu Yöneticisi Hasan
Kalyoncu, Hafız Nisanur
Öztürk'ün babası Mustafa
Öztürk ve daha önce Vakfıkebir
İlçe Müftülüğü'nde bir süre
görev yapan ve halen Bitlis
Güroymak Merkez Camii İmam
Hatibi olarak görev yapan Ali
Albayrak ile birlikte makamında
ağırlayan İlçe Müftüsü Şükür
Küçük kendileriyle bir süre
sohbet etti. Hafızlara tavsiye ve
nasihatlerde bulunan ve ayrıca
başarılarından dolayı kendilerini
tebrik eden Müftü Küçük daha
sonra hafızlara belgelerini verdi.

AL'I
PLAKET İLE ONURLANDIRDI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, ilçe müftülüğü personeliyken emekliye
ayrılan Kur'an Kursu Öğreticisi Zübeyde Al'ı plaketle onurlandırdı.
lçe Müftüsü Şükür Küçük,
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde Kur'an
kursu öğreticisi olarak görev yapan
ve bir süre önce emeklilik dilekçesini
vererek görevini tamamlayan
Zübeyde Al'a başarılı hizmetlerinden
dolayı plaket takdim ederek kendisini
onurlandırdı. İlçe Müftüsü Küçük,
Emekli Kur'an Kursu Öğreticisi
Zübeyde Al'ın görev süresi boyunca
sorumluluk duygusu, hizmet aşkı ve
bilinciyle çalıştığını ifade ederek
kendisine teşekkür etti ve bundan
sonraki yaşamında sağlık-âfiyet
temennisinde bulundu.

İ
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HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAŞARIYA DOYMUYOR TRABZON BARO BAŞKAN ADAYI
ŞAHİNTÜRK, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Lise mezunu öğrencilerine
yönelik açılan üniversiteye hazırlık kurslarında bu yılda büyük bir başarı elde edildi. Trabzon Baro Başkan adayı Adem Şahintürk ve yönetimi, Baro seçimleriyle

V

akfıkebir Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğü
tarafından Lise mezunu
öğrencilerine yönelik açılan
üniversiteye hazırlık kurslarında
bu yılda büyük bir başarı elde
edildi. Halk Eğitimi Merkezi
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde açılan
kurslara devam eden 140
öğrenciden 90 öğrenciyi
üniversite hayallerine
kavuşturdu.
“BU YIL AÇILAN KURSLARA
YOĞUN TALEP VAR”
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü tarafından lise
mezunu öğrencilerle Açık
Öğretim Lisesi öğrencilerine

yönelik açılan üniversiteye
hazırlık ve destekleme kursu,
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde öğretime
başladı. Kursun planlanması,
eğitim kadrosu, hedef kitlesi ve
amaçları konusunda Merkez
Müdiresi Cemile Kahyaoğlu şu
bilgileri paylaştı. Müdür
Kahyaoğlu “Merkezimizde
hazırlık ve destekleme kursları
6 yıldan beri düzenli olarak
açılmaktadır. Vakfıkebir ve
komşu ilçelerindeki çeşitli
liselerden mezun olanlarla şu
anda Açık Öğretim Lisesi
öğrencisi olup YKS sınavına
girmeye hakkı bulunanlar
kurslarımıza başvuru

yapabiliyorlar. 2022-2023
öğretim yılında
kontenjanlarımızın epey bir
üzerinde başvuru yapılmıştır.
Bu talebin oluşmasında
kurumumuzun tüm
çalışanlarıyla çizdiği sürekli
yükselen başarı grafiğinin etkisi
olduğu gibi önceki yılki
üniversite sınavı sonuçlarının
da oldukça etkili olduğunu
düşünmekteyim. Geçen yıl
kursumuza devam eden 140
kursiyerden 90 öğrencimiz
yükseköğretim kurumlarına
yerleştirilmiştir. Büyükliman
bölgesindeki eğitimin çıtasını
üst basamaklara taşımak,
gençlerimize kaliteli hizmet
sunmak, mesleki rehberlik ve
danışma konularında
yönlendirmek, sosyal
sorumluluk anlayışında örnek
olabilmek adına, alanında
uzman ve deneyimli, çevresinde
sevilen, gönüllülük felsefesiyle
hareket eden öğretmenlerimiz
kursta görev aldılar, hepsine
teşekkür ediyorum. Üniversiteye
yerleşen öğrencilerimize ve
kurslarımıza başlayan
öğrencilerimize başarılar
diliyorum” dedi.

FATİH ERBAKAN TRABZON'DA KONUŞTU,
“BİZE
AMBARGO UYGULUYORLAR”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Trabzon'a geldi. Yeniden Refah Partisi 2. Trabzon Olağan
il Kongresini yapıldı. Genel başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyle gerçekleşen kongreye tek liste halinde girildi.

Y

eniden Refah Partisi
Trabzon İl Başkanlığı 2.
Olağan İl Kongresi,
Genel Başkan Dr. Fatih
Erbakan'ın katılımıyla yapıldı.
Yomra ilçesinde düzenlenen
kongrede Erbakan, kemençe
ve folklor ekibinin gösterisiyle
karşılandı. İl Başkanı Süleyman
Pulat'ın başkanlığında tek liste
ile yapılan kongreye
konuşmalar damga
vurdu.Trabzon İl Başkanlığı 2.
Olağan İl Kongresinde konuşan
Genel Başkan Dr. Fatih
Erbakan konuşmasında 6'lı
masayı hedef aldı. “Ya 36 kez
toplanıp yemek yiyip içip
dağılıyorsunuz. Allah aşkına ne
konuşuyorsunuz? Gerçekten
de merak ediyorum” diyen
Erbakan, “HDP olmadan yüzde
50+1'e ulaşmaları zor
gözüküyor açıklamasında
bulundu.
“YENİDEN REFAH PARTİSİ
SÜREKLİ YÜKSELİYOR”
Divan kurulu oluşturuldu. Saygı
duruşu İstiklal marşının
ardından konuşmalara geçildi.
Trabzon İl Başkanı Süleyman
Pulat yaptığı konuşmada şu
ifadeleri kullandı “İşimiz
Trabzon'da gerçekten zor.
Trabzon'da milletvekillerinin
sayısının yüzde 50 sini
kazanmış bir dönemde çalıştık.
Gelecek seçimlere yüzde elinin
üzerine çıkmazsak başarısız
sayılırız. Belediyelerde yüzde
60'tı şimdi 6o'ın altına düşersek
başarısız sayılırız. Hedef belli. “
ifadelerini kullandı. Yeniden
refah partisi sürekli yükseliyor.
Devlet istatistikleri açıklamıyor.
Neden? Çünkü Yeniden refah
partisi sürekli birinci parti
çıkıyor da ondan. Trabzon'da
siyasi söylemleri değiştireceğiz.
Seçimde söyleyip daha sonra
sümen altı yapamayacaklar.
Sürekli hatırlatıyoruz. Her
seçim beyanlarında
Erzincan'dan buraya demiryolu
sözü veriyorlar. Bu kadar söz
verildikten sonra gelir dedik.
Ama sümen altı ediyorlar. Hafif
raylı sistem Of'tan

Beşikdüzü'ne kadar olacak.
Seçim döneminde sözünü
veriyorlar her seçim. Arsin
yatırım adası vardı denizin
ortasında. Kanunu çıkmış ama
seçimden seçime gündeme
geliyor. Grup yollarının hali
belli. Zar zor bir asfalt
dökülüyor. Güney çevre yolu
var yine. Nedense bu projeler
sümen altı ediliyor. Büyükşehir
Belediye başkanımıza sorduk.
Rahatken bir doğruldu. Biz
konuştukça cevap veremez
hale geldi. İktidara soruyorum.
Hangi projeniz rantabıl.
Türkiye'nin verdiği faizle bu
projeler 1 haftada yapılır. Yete
ki siz bu projeleri yapmak
isteyin. Ama siz merak etmeyin
bu projeleri yapacak hükümet
çok yakında geliyor, merak
etmeyin. Bizim gençlerimiz bu
toplantının pankartlarını
asarken birileri topluyordu.
Sorduk biz toplamıyor dedik
herkes. Valimize gittik durumu
anlattık. Bana süre verin dedi.
Yarım saat sonra telefon geldi
ve valimiz dedi ki
“Pankartlarınız Karayollarında
gidin alın” dedi. Devletin maaşlı
memuru bizim pankartlarımızı
topluyor. Bu sizin yaptığınız
üyelerin diğer partilerden fazla
olmasından kaynaklanıyor.
ANAP da yapıyordu ama
tarihten silindi. Siz de
silineceksiniz." ifadelerini
kullandı.
“BİZE AMBARGO
UYGULUYORLAR”
Genel Başkan Dr. Fatih
Erbakan partililere hitap etti. 6'lı
masayı eleştiren Erbakan,

kurtuluşun milli görüşe sarılmak
olduğunu dile getirdi. Erbakan,
HDP'nin 6'lı masanın gizli
ortağı olduğunu kaydederek,
“Ne masa başındakilerle ne
kasa başındakilerle kurtuluşa
eremeyiz. Kurtuluşa ermek
istiyorsak mutlaka ama mutlaka
milli görüşe sarılmamız lazım.
Yeniden refahı iktidara
getirmemiz lazım. Bu 6 tane
benzemez bugüne kadar 30
kere baş başa 6 kere de masa
başında tam 36 kez bir araya
geldi. Ya 36 kez toplanıp yemek
yiyip içip dağılıyorsunuz. Allah
aşkına ne konuşuyorsunuz?
Gerçekten de merak ediyorum.
Fatih Erbakan'ın konuşmasının
satır başları şu şekilde;
Trabzonspor'umuz en son
şampiyonluk nedeniyle
Trabzonsporluları tebrik
ediyorum. Erbakan hocamızın
hayatında çok önemli bir yer
tutan kişinin evladı olarak ben
de kendimi Trabzonlu
addediyorum ve hemşerilerim
olarak görüyorum. Yeniden
Refah Partisi olarak bugüne
kadar 300 bine yakın üyeye
sahibiz. Mecliste grubu olan
partilerin üye sayısı kadar üyesi
olan parti medyada yer almıyor,
anketlerde gösterilmek
istenmiyor. Bu filmi daha önce
izlemiştik. Daha seçime
girmeden bize bu ambargoyu
uygulamalarını da normal
karşılıyorum. Anket firmalarına
sesleniyorum. Seçim akşamı
Yeniden Refah Partisi'nin
patlaması sonrası kaçacak yer
arayacaksınız. Erbakan
hocamız bize “Anketler bizi ne
gösteriyorsa başına 1 yazın”
diyordu. Birinci 40 yılda 1
yazıyorduk. İkinci 40 yılda
başına 2 ekleyeceğiz. Bizi
Anketlerde yüzde 2
gösteriyorlar. Başına 2
yazacağız ve gerçek rakamı
bulacağız. Daha sonra yapılan
oylama ile yeni il yönetimi
seçildi.

ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

T

rabzon Baro Başkan
adayı Adem Şahintürk ve
yöneticileri, Baro
seçimleriyle ilgili düzenlenen
basın toplantısında projelerini
açıkladı. Şahintürk şöyle devam
etti; 16 Şubat 2022 Tarihinden
bu tarafa yaklaşık 650
meslektaşımızı ofislerinde bire
bir ziyaret ederek, uzun
görüşmeler yaparak onların
talep, teklif ve düşüncelerini
aldığımız ve sahadaki sorunları
bire bir tespit ederek çözüm
önerisi olarak aşağıda bir
kısmını beyan ettiğimiz projeleri
yapmayı vaat ediyoruz; Duruş
olarak tüm meslektaşlarımızın
sorunları ile birer bir ilgilenecek,
her bir meslektaşımız yanında
baro yönetiminin samimi ve
etkin desteğini görecek, mesleki
sorunların çözümü için bir bütün
olarak hareket edeceğimiz, tüm
komisyonlarımıza aktif olarak
işlerlik kazandırarak tam destek
olacağımız veayrıca zamanın
şartlarına göre ihtiyaç duyulan
diğer gerekli tüm komisyonları
kurarak işlerlik
kazandıracağımız Baroyu tüm
meslektaşımızla yönetmeyi
hedefleyen bir yönetim kuruluna
adaylığımızı koymaktayız.
Baromuzun yeni hizmet binası,
yeni hizmet binamızın,
Meslektaşlarımızın da katılımcı
ve paylaşımcı düşüncesi
alınarak gerek
meslektaşlarımızın gerekse
misafirlerinin kullanabileceği en
üst katında lüks bir lokanta-cafe
işletmeciliğin yapılacağı şekilde
yemek çay kahve gibi lokanta
ve cafe hizmeti sağlanması
konusunda gerekli çalışmalar
yapılacaktır. Görüşme ofisleri
tanzimi, Trabzon Barosu yeni
binamızda futbol, basketbol,
müzik grubu, tiyatro grubu ve
diğer spor, kültür ve sanat
etkinliklerini rahatça
yapabileceği, takım ve aletlerini
bırakabileceği özel çalışma
alanları/odaları tahsis

edilecektir. Bu şekilde yeni
binamızın tüm
meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını
giderebilecek şekilde
düzenlenmesinin yapılarak
meslektaşlarımızın hizmetine
sunulması için yapılması
gerekenler yerine getirilecektir.
Baromuzun tarihi/eski binası,
adliye baro katı ve avukat
odaları. Adliye baro odalarında
TV'lerin çalışmadığı bazı yazıcı
ve bilgisayarların çalışmadığı
gözlemlenmiştir. Adli yardım
hizmetleri, Alt komisyon
çalışmaları,Trabzon Barosu
STAJ EĞİTİM çalışmalarının
daha kapsamlı ve etkin hale
getirilmesi için tüm çalışmalar
yapılacak olup özellikle kişisel
gelişim ve mesleki tekamül
seminerleri düzenlenecektir.
Özellikle SOSYAL MEDYA ile ve
Trabzon Barosu internet
erişimimiz ile tüm komisyonların
ve meslektaşlarımızın baro
yönetiminin faaliyetlerini
izleyebilecektir. Birlikte ve
paylaşımcı yönetim esası içinde
tüm meslektaşlarımızın fikir,
düşünce yazılarının
yazılabileceği internet
erişiminde bu görüşlerin
herkesçe paylaşabileceği
Trabzon barosu İnternet
sayfamızda bir internet erişimi
sağlanacaktır. Baro ilanları,
Trabzon Barosu şeffaf yönetim
ilkesi gereğince, yaptığı
çalışmaları, diğer komisyonların
yaptığı çalışmaları Trabzon
Barosu İnternet erişiminde tüm
meslektaşlarımız rahatça erişimi
sağlanacaktır. Mazereti
nedeniyle duruşmaya
giremeyecek meslektaşlarımızın
yerine yardımcı olabilecek
meslektaşlarımızın birbiri ile
iletişime geçebileceği bir
sayfada yine Trabzon Barosu
internet sayfasında
meslektaşlarımızın hizmetine
sunulacaktır. Mali ve sosyal
yardımlar: Trabzon Barosu mali
olanakları ile yardım ve desteğe

ihtiyacı olan tüm
meslektaşlarımıza yardım ve
destek için azami bir çalışma
kaydedilecektir. Bu konuda
yapılması gerekenlerde aktif rol
oynanacaktır. Şeffaf ve hep
birlikte yönetim esası için
demali ve diğer konularda her
bir meslektaşımızın hakları
korunacak şekilde hareket
edilecek ve yapılan tüm
çalışmalar ve mali tablo
meslektaşlarımızın rahat
erişimine açılacaktır. Yukarı da
bu kapsamda beyan ettiğimiz ve
emsali çalışmalarımız için;
Trabzon Barosu internet erişimi
son gelişmeler ışığında
yenilenecek ve ihtiyaçlara
cevap verecek şekilde yeniden
düzenlenecektir. Genç avukatlar
meclisi, Bunun yanında genç
meslektaşlarımızın maddi ve
manevi problemlerinin dile
getirildiği ve çözüm önerilerinin
müzakere edilip tavsiye
kararına bağlandığı bir meclis
olarak hizmet verecek olan
GENÇ AVUKATLAR
MECLİSİNİN alt yapısı
hazırlanarak süratle işleme
konulacağını açıkça beyan
etmek isteriz. Baro etik kurulu,
Alt mevzuatının
hazırlanmasından sonra
yürürlüğe sokmayı
düşündüğümüz en önemli
kurullarımızdan birisi de
meslektaşlarımız arasındaki
arzu edilmeyen sorunların
dostane bir ortamda çözümüne
katkı verecek ve kıdemli
meslektaşlardan oluşturulacak
bir ETİK KURULU süratle
uygulamaya sokulacaktır. Bu ve
diğer konularda etkin bir
çalışma yapacağımıza, tam bir
yönetim birliği içerisinde
yaptığımız çalışmalar hakkında
bilgi vereceğimize, tüm
meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına
göre koordineli bir şekilde
çalışacağımıza söz veriyor
desteklerinizden dolayı teşekkür
ediyoruz.

YILIN
AHİSİ
SOBA
USTASI
HALİL
AMCA
Her yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle
Trabzon genelinde düzenlenen programda yılın Ahisine ödülü verildi.

T

rabzon'da 35. Ahilik
Haftası kutlamaları
kapsamında düzenlenen
törenle 2022 Yılının Ahisi,
Kalfası ve Çırağı ödüllerini aldı.
Trabzon'da düzenlenen Ahilik
programına katılan Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu esnaflık
mesleğinde örnek teşkil
edenlere ödüllerini verdi. 2022
Yılının Ahisi seçilen Şalpazarı
Güdün Mahallesi'nden 80
yaşlarında soba ustası Halil
Diner'e belgesini ve hediyesini
Vali İsmail Ustaoğlu verdi.
“AKIL VE AHLAK İLE
ÇALIŞIP BİZİ GEÇEN
BİZDENDİR”

Atatürk Anıtına çelenk
sunulması, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başlayan
törende konuşan TESOB
Başkanvekili Mustafa Özcelep,
“Yüzlerce yıl Trabzon'da Ahilik
prensiplerine uyulmuş, devletin
verdiği narhların dışına
çıkılmamış ve her alandaki
üretim, standartlara uygun
olarak yapılmıştır. Öyle ki
Trabzon Valisi Hazinedarzade
Osman Paşa, Çarşı Camisini
Trabzon esnafının bu
dürüstlüğünü
mükâfatlandırmak için inşa
ettirmiştir. Her şartta devletinin
ve milletinin yanında olan,

ülkesinin kalkınması ve
ilerlemesi için üretmeye ve
çalışmaya devam eden tüm
esnaf ve sanatkârlarımızın
Ahilik bayramının hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,
Dünya'ya 724 yıl hüküm süren
Osmanlı İmparatorluğu'nun
dünya'ya bu kadar hüküm
sürmesinde Ahilik Teşkilatı
önemli bir paya sahip olmuştur.
Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi
geçen bizdendir.” diyen Ahi
Evran-ı Veli'yi rahmet ve
minnetle yâd ederken tüm
esnaf ve sanatkârlarımızın
Ahilik Haftası'nı kutluyoruz.
Törenin son bölümünde
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,
Trabzon'da 2022 Yılının Ahisi
seçilen Şalpazarı ilçesinden
soba ustası Halil Diner'e,
Trabzon Vali Yardımcısı Ömer
Şahin, Yılın Kalfası seçilen
Ortahisar ilçesinden mobilyacı
Yusuf Can'a ve İl Müftüsü
Osman Aydın, Yılın Çırağı
seçilen Sürmene Bıçağı
imalatçısı Şentürk
Karaalioğlu'na hediye ve
belgelerini verdi.
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TARİH BOYUNCA TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPANLAR, MHP VAKFIKEBİR HALKININ VE
BİZLERİ HER ZAMAN TEHDİT ETMİŞLERDİR! ESNAFININ
VİCDANININ SESİDİR
MHP'nin il ve ilçelerde başlatmış olduğu ''Adım Adım 2023'' programı
Zafer Partisi Trabzon İl Başkanı Aycan Sulak Elbir ve İl Başkan Yardımcısı Osman Bebek Büyükliman Gazeteciler
Cemiyetini ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundular.

Z

afer Partisi Trabzon İl
Başkanı Aycan Sulak
Elbir ve İl Başkan
Yardımcısı Osman Bebek
Büyükliman Gazeteciler
Cemiyetini ziyaret ederek
Cemiyet Başkanı Aydın Gelleci
ve basın mensupları ile bir
araya geldiler. Zafer Partisi
Trabzon İl Başkanı Aycan Sulak
Elbir yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi.
“TARİH BOYUNCA TÜRK
DÜŞMANLIĞI YAPANLAR,
BİZLERİ HER ZAMAN TEHDİT
ETMİŞLERDİR”
Trabzon İl Başkanı Aycan Sulak
Elbir, “Büyük Türk milleti
ülkemizdeki örtülü istila geçen
her gün gizliliğini kaybedip açık
bir işgal durumuna
dönüşmüştür. Geçtiğimiz
günlerde sığınmacı kampında
isyan çıkartıp konteynırları
yakan sığınmacılar küstahlık ve
hadsizliklerine yakışır bir
şekilde ülkemizi açıkça tehdit
etmeye başlamışlardır.
Suriye'nin kuzeyinde şanlı Türk
bayrağını yakan kendini
bilmezler Türkiye'de öldürülen
bir sığınmacının cenazesi
sonrası biz de kan dökeceğiz

vatanını satıp ülkemizde Sefa
süren bu sığınmacılar en kritik
ve zor dönemlerinizde sizlere
karşı hak hukuk ve vefa bilmez
bir durumda olacaklarını açıkça
göstermişlerdir. Türk
vatandaşlarını çalıştırın.
Bilinmelidir ki biz Suriyelilerin
Afganların emek sömürüsü
altında insanlık dışı koşullarda
çalıştırılmasına da karşıyız biz
milyonlarca Suriyeli ve Afgan'ın
vatanlarına insani koşullarda
sloganlarıyla karne alınan bu
dönmelerini istiyoruz,
toprakların gerçek sahibi olan
döndüreceğiz. İnsan hakları
bu aziz milleti açık bir şekilde
tehdit etmişlerdir. Son olarak bu anlayışımız gereği açlık grevine
karşıyız. Üstelik toplu açlık grevi
istilaya karşı çıkan partimizin
PKK dhkpc gibi hain terör
genel başkanı sayın Prof. Dr.
örgütlerinin eylemleri olduğunu
Ümit Özdağ ve sığınmacıların
da iyi bilmekteyiz. Kendi hür
aleyhinde açıklama yapan
iradesiyle böyle bir eyleme
siyasilerin cezalandırılması
kalkışanlara diyecek sözümüz
çağrısında bulunarak 12-17
yok fakat çocuklarını ve
Eylül tarihleri arasında iş
kadınlarını baskı altında bu
bırakma eyleminde
bulunacaklarını açıkladılar. Aziz eylemle tabi tutarlarsa
çocukların canına ya da
Türk milleti bu hainler saray
sağlığına bir zarar gelirse
kurumlarının ve Türk
bunun sorumlularına da en ağır
düşmanlarının genel
cezaların verilmesini
başkanımız Ümit Özdağ olan
bekliyoruz.” Son olarak yeniden
nefretlerinden destek
ülkemizi tehdit eden hadsizlere
bulmaktadırlar. Fakat biz Zafer
Partisi olarak mücadelemizi son gelecek olursak. Bu topraklar
size yeterince ev sahipliği
mülteci evine dönene kadar
yapmıştır. Bu ülkenin size
sürdüreceğiz sürdürmeliyiz.
sağladığı olanakları
Değerli yurttaşlarım iş bırakma
beğenmiyorsanız işte sınır
grev demokrasilerde çalışma
kapıları orada evinize dönün.
koşullarının iyileştirilmesi
Tarih boyunca Türk düşmanlığı
talebidir anayasal bir haktır.
yapanlar bizleri her zaman
Türk hukukuna aykırı olarak
tehdit etmişlerdir. Karşılığında
vatanımıza çöreklenenler ise
misliyle almışlardır. Türk milleti
siyasi taleplerle vatanseverleri
bayrağımızı yakan bu
hedef alarak işverenleri tehdit
etmektedir. Bunları ucuz iş gücü hadsizlere ve destekçilerine
gereken cevabı sandıkta
olarak görüp Türk işçisi yerine
işe alanlara sesleniyoruz. Kendi verecektir.

kapsamında Vakfıkebir'e gelen MHP heyeti esnaf ziyaretinde bulundu.
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akfıkebir ilçesinde esnaf
ziyaretinde bulunan MHP
heyetine ilçe esnafları
tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Esnaf ziyaretine TBMM İdare
Amiri ve Ankara Milletvekili
Erkan Haberal, Trabzon İl
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım,
Şalpazarı Belediye Başkanı
Refik Kurukız, MYK Üyeleri,
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan
Burhan Baltürk ve parti
yöneticileri katıldı. Esnafa
hayırlı işler dileyen MHP heyeti,
esnaflarla sohbet ederek
sorunlarını dinledi.
“MHP VAKFIKEBİR HALKININ

VE ESNAFININ VİCDANININ
SESİDİR”
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı
Orhan Burhan Baltürk,
Vakfıkebir halkının çareyi ve
çözümü Cumhur İttifakı olarak
gördüğünü artık açıkça ortaya
koyduğunu belirterek, “MHP
Vakfıkebir halkının ve esnafının
vicdanının sesidir” dedi. MHP
İlçe Başkanı Baltürk, yaptığı
açıklamada, MHP
Milletvekilimiz, İl Başkanımız ve
Parti Yöneticilerimiz ile birlikte
esnaf ziyareti
gerçekleştirdiklerini söyleyerek
şunları söyledi: “Esnafımızın

BÜYÜKŞEHİR'E BİR ÖDÜL DAHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Esiroğlu
HES Projesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

MHP'DEN BAŞKAN BALTA'YA ZİYARET

MHP'nin il ve ilçelerde başlatmış olduğu ''Adım Adım 2023'' programı kapsamında
Vakfıkebir'e gelen MHP heyeti Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.

T
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BMM İdare Amiri ve
Ankara Milletvekili Erkan
Haberal, MHP MYK Üyesi
Yavuz Tellioğlu, MYK Üyesi
Afşin Birben, MYK Üyesi İdris
Aydın, MHP Trabzon İl Başkanı
Bekir Sıtkı Tarım, MHP önceki
dönem Milletvekili Yunus
Latifoğlu, Şalpazarı Belediye
Başkanı Refik Kurukız, MHP
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan
Burhan Baltürk, parti yöneticileri
ve partililerle birlikte Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta'yı makamında ziyaret
ettiler. Başkan misafirleriyle ülke
gündemi üzerine bir süre
sohbet ederek Osmanlı
Belgelerinde Vakfıkebir isimli
kitabı misafirlere hediye etti.
Vakfıkebir Cumhur irtifakı
üyeleri arasındaki yakın ilişkiler
değişik vesilelerle yapılan
görüşmelerle sürdürülüyor. Bu
kapsamdaki bir görüşme de
Vakfıkebir Belediyesinde
yapıldı. MHP Genel Merkez,
Trabzon il ve Vakfıkebir ilçe
teşkilatlarının, Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta'yı ziyaret etmesi
vesilesiyle gerçekleşen
görüşme oldukça samimi bir
atmosferde geçti. Ziyarette
karşılıklı iyi niyet dileklerinin

sunulmasının ardından bölge ve
ülke konusunda fikir
alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta
ilçenin tarihini anlatan kitabı
hediye etti.
“BELEDİYE BAŞKANIMIZIN
ÇALIŞMALARINI TAKDİR
EDİYORUZ”
TBMM İdare Amiri ve Ankara
Milletvekili Erkan Haberal
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta ziyaretleri
sırasında; “ Belediye
Başkanımızın gecesini
gündüzüne katarak Vakfıkebir'e
hizmet noktasında çalışmalar
yaptığını memnuniyetle
arkadaşlarımızdan öğreniyoruz.
Belediye Başkanımızın yapmış
olduğu çalışmalar hakkında ve
yapacakları hakkında bizlere
yapmış olduğu sunum dolayısı
ile son derece memnun oldum.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak
yaklaşan seçimler
münasebetiyle başlatmış
olduğumuz ilçe ilçe anlatma ve
aydınlatma temamızın bugün
Trabzon ayağı Vakfıkebir'deyiz.
Ben bu vesileyle tüm
hemşehrilerime teşekkür ediyor,
Belediye Başkanımıza
çalışmalarında kolaylıklar

diliyorum” dedi.
“NAZİK ZİYARETLERİNDEN
DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR
EDİYORUM”
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta, ziyaretle ilgili
“ Bugün burada Değerli TBMM
İdare Amiri ve Ankara
Milletvekilimiz Sayın Erkan
Haberal ve MHP heyetini
ağırlamaktan dolayı çok
mutluyum. Zaten her fırsatta,
her ortamda görüşüyoruz.
MHP'li dostlarımızla ilişkilerimiz
hem bireysel olarak, hem de
Cumhur ittifakı kapsamında
oldukça iyi durumdadır.
İlçemizde yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler verirken
yapımı devam eden çalışmalar
hakkında da görüşlerimizi ifade
ettik. İlçemizi daha da
yaşanabilir bir hale getirmek
adına yapmak istediğimiz
çalışmalarla ilgili de bir sunumu
kendilerine sunduk. İlçemizi her
geçen gün daha ferah hale
getirmek adına Cumhur ittifakı
olarak canla başla
çalışmalarımıza gece gündüz
demeden devam ediyoruz.
Vakfıkebir'imizi konuştuk.
Kendilerine nazik
ziyaretlerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum” dedi

sıkıntılarını dinledik, İnşallah
sıkıntılarını MHP ve Cumhur
ittifakı giderecek, esnafımız
rahat bir nefes alacak. Hiç
kimsenin kuşkusu olmasın.
Bunun için önümüzde çok
büyük bir fırsat gelmektedir,
2023 Yılında yapılacak olan
Genel seçimlerde bu tarihi
İlçemiz ve Esnafımız için hayırlı
bir dönüm noktası yapmak
bizim elimizde. Cumhur
İttifakının iktidar yolunda
sessizlerin sesi olacağı
bilinmelidir. MHP Vakfıkebir
halkının ve esnafının vicdanının
sesidir. O nedenlerdir ki!
Vakfıkebir halkı çareyi ve
çözümü Cumhur ittifakı olarak
gördüğünü artık açıkça ortaya
koymuştur. Artık Türkiye 2023
Yılında yapılacak olan Genel
Seçimlerde Cumhur ittifakının
iktidarına hazırlanmaktadır.
Yaptığımız esnaf ziyaretlerinde
bunu çok net olarak görüyoruz.
Esnaf ziyaretimiz esnasında
bizlerle yakından ilgilenen ve
samimi, sıcak ilgilerini gösteren
değerli esnaflarımıza bu
samimiyetlerinden dolayı çok
teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum dedi.”

ürkiye Sağlıklı Kentler
Birliği tarafından
düzenlenen, 2022 Sağlıklı
Şehirler En İyi Uygulama
Yarışmasının ödülleri sahiplerini
buldu. Bu yıl 13'üncüsü
düzenlenen, 45 üye belediyenin
başvurduğu yarışma 4 farklı
kategoride gerçekleştirildi. Jüri
başkanlığını Prof. Dr. Ruşen
Keleş'in yaptığı yarışmada
projeler; Sosyal Sorumluluk,
Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam,
Sağlıklı Çevre kategorilerinde
birbirleriyle yarıştı.
143 PROJE ARASINDAN
SEÇİLDİ
Toplam 143 projenin
değerlendirmeye alındığı
yarışmada jüri, Büyükşehir
Belediyeleri arasında Sosyal

Sorumluluk kategorisinden 12,
Şehir Planlama kategorisinden
12, Sağlıklı Yaşam
kategorisinden 10 ve Sağlıklı
Çevre kategorisinden 12 projeyi
değerlendirdi. Değerlendirme
sonucunda, Trabzon
Büyükşehir Belediyesi TİSKİ
Genel Müdürlüğü tarafından
yapımı tamamlanıp faaliyete
alınan Esiroğlu HES Projesi Jüri
Özel Ödülüne layık görüldü.
AB DE 'EN İYİ PROJE'
DEMİŞTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, daha
önce de Merkezi Finans Birimi
ve Enerji Bakanlığının ortaklaşa
yürüttüğü “Belediyeler İçin
Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliğine Yönelik Tedarik”

adlı AB programının sıfır karbon
salınımlı ve fiyat/performans
oranı en iyi projesi seçilen
Esiroğlu HES Projesinin şehir
adına büyük bir kazanım
olduğunu belirtti. Tesisin tam
doğa dostu olduğunun altını
çizen Başkan Zorluoğlu,
“Yapımında su rejimi ve yatağı
değişikliği, tünel, vb. çevreye
zarar verecek imalatlara yer
verilmeyen tesisimiz sayesinde
karbondioksit salınımını yıllık
9500 ton azalttık” dedi.
YILLIK 70 MİLYON TL GELİR
Esiroğlu HES gibi yenilikçi
projelere değer verdiklerini
ifade eden Başkan Murat
Zorluoğlu, “Esiroğlu HES
sayesinde yıllık 15 gigawatt gibi
ciddi bir elektrik üretimi
gerçekleştireceğiz. Yıllık
bütçemize katkısı ise güncel
fiyatlarla 70 milyon TL.
Tesisimizin Türkiye Sağlıklı
Kentler Birliği tarafından ödüle
layık görülmesi bizler için gurur
vesilesidir. Yaptığımız arıtma
tesislerinde bu tür elektrik
üretim santrallerini hayata
geçiriyoruz. En son AraklıSürmene Arıtma Tesisinde yine
bir santrali devreye aldık”
ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN, TÜRKİYE İKİNCİSİ
HAFIZ
MUHAMMET SAKA'YA PLAKET
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir, beraberinde mahalle muhtarları ile birlikte Vakfıkebir
İlçe Müftülüğü'nü ziyaret ederek Türkiye ikincisi olan Hafız Muhammet Saka'ya plaket takdim ettiler.

V

akfıkebir Muhtarlar
Derneği Başkanı İzzet
Çilingir, mahalle
muhtarları ile birlikte Vakfıkebir
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ü
makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette, muhtarlar adına
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği
Başkanı İzzet Çilingir, Diyanet
İşleri Başkanlığınca "2022 Yılı
Camiler ve Din Görevlileri
Haftası" etkinlikleri kapsamında,
din görevlileri arasında

düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i
Güzel Okuma Yarışması'nda
Türkiye ikincisi olan Vakfıkebir
Merkez Yeni Camii Müezzin
Kayyımı Hafız Muhammet
Saka'ya plaket takdim etti.
Türkiye ikinciliğinin Vakfıkebir
ilçesinden çıkmış olmasından
duydukları memnuniyeti ifade
eden Muhtarlar Derneği
Başkanı Çilingir, Hafız
Muhammet Saka'nın elde ettiği
başarı ile Vakfıkebir'in onuru ve

gururu olduğunu ifade etti.
Başkan Çilingir, "Muhammet
Saka hocamızı kutluyoruz.
Trabzon'umuza, Vakfıkebir
ilçemize bu büyük gururu
yaşattığı için hocamıza
teşekkür ediyor başarılarının
devamını diliyoruz. Çeşitli
yarışmalarda, böyle büyük
başarıları bizlere yaşatan
herkese teşekkür ediyoruz."
dedi. Muhtarlarla bir süre
sohbet eden İlçe Müftüsü Şükür
Küçük de; Hafız Muhammet
Saka'nın sesi, sedâsı ve kıraati
ile farkındalık oluşturduğunu
ifade etti. Müftü Küçük,
Muhammet Saka'nın muhtarlar
tarafından da ayrıca
onurlandırılmasının kendilerini
memnun ettiğini belirterek
Dernek Başkanı İzzet Çilingir ve
beraberindeki mahalle
muhtarlarına teşekkür etti.

Büyükliman
Postası
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor, pazartesi günü Süper Lig'in 6. haftasında
deplasmanda Adana Demirspor'a mağlup oldu. Bordo-mavili yönetim üst üste alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü toplanma kararı alarak harekete geçti.
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por Toto Süper Lig'in son
şampiyonu Trabzonspor,
Süper Lig'in 6. hafta
karşılaşmasında deplasmanda
Adana Demirspor ile karşılaştı.
Bordo-mavili takım son
dakikada yenilen gole engel
olamayınca Adana

3

deplasmanından puansız
ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi H
Grubu ilk haftasında
deplasmanda Macaristan
temsilcisi Ferencvaros ile
karşılaşan Trabzonspor,
yaklaşık 80 dakika 10 kişi
oynayan rakibine 3-2 mağlup

olarak taraftarlarını hayal
kırıklığına uğratmıştı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında
10 kişi kalan Macar ekibinden
iki gol yiyen Trabzonspor'da
tecrübeli teknik adam Abdullah
Avcı, tercihleri nedeniyle eleştiri
oklarının odağındaki isim haline

gelmişti.
"SON İKİ HAFTADAKİ
OYUNUMUZU
SORGULAYACAĞIZ"
Tecrübeli teknik adam pazartesi
oynanan Adana Demirspor
karşılaşmasında da eleştiri
oklarının hedefi oldu. 59

yaşındaki teknik adam
karşılaşma sonrasında özeleştiri
yaparak "Bugün itibarıyla bu
oyunu kaybetmeyi belki hak
etmedik ama 95'inci dakikada
bizim gibi bir takımın, böyle bir
gol yememesi gerekiyor.
Sorgulayacağız, oyuna
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bakacağız, bireysel
performansları
değerlendireceğiz. Avrupa maçı
oynamamız, sakatlarımızın
olmasını konuşmayacağım. Son
iki haftadaki oyunumuzu
sorgulayacağız" açıklamasında
bulundu.

TRABZONSPOR'DA İSTİKRAR VE MORALLER BOZULDU

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında ve Avrupa maçlarında aldığı sonuçlarla geçtiğimiz sezonda elde ettiği başarıyı arar oldu. Bordo-mavililerin
kadrosunda yeni sezonda önemli değişiklikler yaşanırken, takım savunmasındaki uyumsuzluk, hem ligde hem de Avrupa maçlarında skorlara yansıdı.

B

ordo-mavililerde
2022-23 sezonunda
yaşanan ayrılıklar ve
yeni katılan oyuncularla
birlikte takımın iskeleti
değişti. Kadrodaki önemli
revizyon; takım uyumuna,
skorlara ve istikrara yansıdı.
İSTİKRAR VE
MORALLER BOZULDU
Geçen sezonki başarısını
arayan Trabzonspor 'da
hem Avrupa hem de lig
maçlarında alınan sonuçlar
nedeniyle moraller bozuldu.
Süper Lig 'de geçtiğimiz
sezonun ilk 6 haftasında
mağlubiyet yüzü görmeyen

bordo-mavililer, 4 galibiyet
ve 2 beraberlikle 14 puan
toplayıp zirveye yerleşmişti.
Yeni sezonun ilk 6
haftasında ise aynı başarıyı
yakalayamayan
Trabzonspor, 3 galibiyet, 2
mağlubiyet ve 1 beraberlikle
10 puanda kaldı. Süper
Lig'de son oynanan Adana
Demirspor
müsabakasından 3-2
mağlup ayrılan bordomavililer, Avrupa kupasında
çıktığı ilk maç olan
Ferencvaros karşısında da
3-2 mağlup olarak üst üste
2 mağlubiyet aldı.

TAKIM UYUMU AKSIYOR
Trabzonspor yeni sezonda
savunma, orta saha, kanat
ve hücum mevkilerine
yapılan transferlerle
kadrosunu güçlendirirken,
diğer yandan yaşanan
ayrılıklarla birlikte uyum
sorunu oluştu. Kadro
değişimiyle birlikte hücum
ve savunma yapısında
aksamalar yaşanırken,
bordo-mavililer Süper Lig'de
geçen sezona göre daha az
gol atıp kalesinde daha
fazla gol görmeye başladı.
AVCI, DENGE KURMAYA
ÇALIŞIYOR

Trabzonspor'da teknik
direktör Abdullah Avcı,
takım savunmasında ve
orta sahada denge kurmaya
çalışıyor. Sakatlanan
oyuncuların sayısının da
fazla olması nedeniyle
kadroyu istediği gibi
şekillendirmekte zorlanan
Avcı, takımdaki uyumsuzluk
ve performans
düşüklüğünü, “2 haftadır
rakibin koşarak üzerimize
geldiği, alışık olmadığımız
bir durum yaşıyoruz. Son iki
haftadaki oyunumuzu
sorgulayacağız” ifadeleri ile
yorumladı.
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi
Belediye Otogarı No: 81/A Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental
goldturizmcarrental

goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

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

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61

www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

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

BAYILSA
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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 .

DAVETİYEDE

I

İNŞAAT
Gökhan BANKOĞLU

AS

BAYILSA

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

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ SEZON
FINDIK ALIMLARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR.
Çarşı Mah. Pazaryeri Mevkii Ay Sok. No: 2 VAKFIKEBİR
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

