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7 YILDIR BURADA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ 
ÇALIŞMALAR GERÇEKTEN GÖZ DOLDURUYOR

MERKEZ BANKASINDA BUHARLAŞAN

128 MiLYAR DOLAR NE OLDU?

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Abdulkadir Aynaci 3'de

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 1   (K.D.V. DAHİL)

DERHAL BU YANLIŞTAN
DÖNÜLMELİDİR!

> Sadık AYDIN 3'de

> Sadık AYDIN 2'de

“TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM” 
DEMEK KiMLERiN ZORUNA GiDiYOR
Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, Genel Başkanımız 
Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına tepki 
göstermesini ilçe teşkilatı olarak destekliyoruz dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 

Başkan Yardımcısı Olcay 
Bahadır, Türkiye'nin son 

dönemdeki ana 
gündemlerinden birisi 

olan Merkez Banka-
sından buharlaşan 128 

milyar dolar ile ilgili 
açıklamada bulundu.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığına seçilen Dr. Sezgin 
Mumcu, Vakfıkebir Belediyesini ziyaret ederek bir süre 
Belediye Başkanı Muhammet Balta ile sohbet ettiler. 

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, Gazetemizi 
ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na, Milli Piyango 
İdaresinin yaptığı büyük yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini söyledi. 

18 Mart Çanakkale 
Zaferi'nin, piyango 

biletlerine çekiliþ malzemesi 
yapýlmasý, en baþta 
þehitlerimizin aziz 

hatýralarýna saygýsýzlýktýr.
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“DENETiMLER
SIKILAŞTI”

DERHAL BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR!

Her geçen gün daha kötü mü oluyoruz?

Mutasyonlu virüs çıkan bir ev var ise o 

evi/binayı komple karantinaya alıyorlar. O 

binada yaşayan insanları da böylelikle 

kısıtlamış oluyorlar…

Maske, mesafe ve temizlik kuralı olmazsa 

olmazımızdır.

Herkes kendine dikkat edecek ve diğer 

kişilerin hürriyetini kısıtlamayacak…

Dikkatli ve sabırlı olacağız…

Bir haftadan beri kontroller sıkılaştı.

Hemen hemen her ilçe de ekipler sıkı 

denetim altında.

İşyerleri de maske denetimi yapılıyor.

Yasak olan yerler de sigara içenler, 

maske takmayanlar uyarılıyor.

Uymayanlara ceza kesiliyor…

Ceza yememek için kurallara riayet 

edeceğiz ve rahat olacağız…

*****************

Esnaf zor durumda…

Esnaf, iş yapamıyor…

Esnaf, kira ödeyemiyor…

Esnaf, evine ekmek götüremiyor…

Esnaf artık ne yapacağını bilmiyor.

Bu desteklerle beraber hiç düzeleceğe 

benzemiyor.

Bu saatten sonra daha da kötü olacağı 

görünüyor…

*****************

Fake hesap nedir?

Kısaca sahte hesap oluyor…

Canı sıkılan sosyal sayfalarda…

Fake hesap dönemi çoğaldı. İnsanlar 

kendi prolleri yerine fake hesap açıp, 

oradan rahatlıkla istedikleri yazıyorlar…

Sahte hesap, insanların gözü, sözü ve dili 

oluyor…

Kısaca sahtekar…

Neden bu tercih ediliyor diye sorarsanız. 

İnsanlar gerçekleri yazmaktan korkuyor. 

Bana bir şey olur düşüncesi ile böyle bir 

yönteme başvuruyor…

Ben doğru bulmuyorum.

Eğer yazamıyorsan/korkuyorsan hiç 

yazma daha iyi ama çıkıp delikanlı gibi dik 

duracaksan ne ala…

*****************

Trabzon İl Gençlik Kolları bir fotoğraf 

paylaştı.

Bu fotoğraf Çavuşlu'da bir ekmek fırını 

önünde çekildi. O fotoğraf bilinçli veya 

bilinçsiz bir şekilde çekildi…

Acaba İl Gençlik Kolları Vakfıkebir'e bir 

ima mı yaptı?

Coğra işaretini alan bir Vakfıkebir 

Belediyesi var.

Yıllardır bu belgenin mücadelesi verildi ve 

başaran Vakfıkebir oldu.

Bu belgenin alımın da, TBMM Çevre 

Komisyon Başkanı, AK Parti Trabzon 

Milletvekili Muhammet Balta ve Belediye 

Başkanı Muhammet Balta'nın çok büyük 

emekleri var.

Bu fotoğrafı çektirerek, Vakfıkebir'e büyük 

haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

Eğer Vakfıkebir'e, Vakfıkebir Ekmeği'nin 

satış yeri yapılmış olsaydı, böyle mi 

olurdu?

Diye düşündüm…

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Sadettin Çiçek 

gazetemizi ziyareti sırasında Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na 
yaptığı açıklamada; "Tarihimizin 
dönüm noktalarından olan ve vatan 
uğruna yüz binlerce şehit verdiğimiz 
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, 
piyango biletlerine çekiliş 
malzemesi yapılması, en başta 
şehitlerimizin aziz hatıralarına 
saygısızlıktır. Bu yanlıştan derhal 
dönülmelidir." dedi.  Yeniden Refah 
Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, "Milletimizin ruh 
köküne nakşolmuş iman ve 
vatanseverlik duygusunun en önemli 
göstergelerinden sadece bir örneği 

olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. 
yıldönümünü kutlamaya 
hazırlandığımız bu günlerde adında 

'Millî' ifadesi bulunan piyango 
biletlerinin, bu tarihi zafere atıf 
yapılarak satılacak olması her 

şeyden önce aziz şehitlerimizin 
ruhuna ve milletimize büyük 
saygısızlıktır. 7'den 70'e yüz 
binlerce şehit verdiğimiz zaferin 
anısını kirletmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Yeniden Refah Partisi olarak, 
anlam ve önemine binaen zaferin 
ruhunu zedeleyebilecek bu 
yanlışlıktan derhal dönülmesi için 
yetkililere gerekeni yapma 
çağrısında bulunuyoruz dedi."    

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 889
: 19.03.2021

MERKEZ BANKASINDA BUHARLAŞAN 
128 M�LYAR DOLAR NE OLDU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkan 

Yardımcısı Olcay Bahadır, 
Türkiye'nin son dönemdeki ana 
gündemlerinden birisi de merkez 
bankasında buharlaşan 128 milyar 
dolar olduğunu belirterek çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Başkan 

Yardımcısı Olcay 
Bahadır; CHP; 
“Nereye gitti bu 
para”? diye sorunca 
AKP Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı 
"Salgın döneminde 

yeni bir nansal dalgalanmayı 
engellemek için kullandık.” dedi. 
Keşke salgın nedeniyle halkı 
ekonomik zorluklardan korumak için 
kullanılsaydı. Öyle olsaydı ülkemizde 
kişi başına herkesin cebine 1.523 
dolar, Vakfıkebir'e de 45 milyon dolar 

para girecekti. Öyle olsaydı 
esnafımızın, işçimizin, işsizimizin, 
köylünün, çiftçinin, memurun 
emeklinin hiçbir ekonomik sorunu 
kalmazdı. Sonra “Para, Merkez 
Bankası ve Hazinenin Kasasında” 
dedi. Onun da doğru olmadığı 
anlaşılınca, “Siz anlamazsınız 
rezervler toparlanıyor” dedi.  Hâlbuki 
Merkez Bankası'nın tablolarına 
bakıldığında rezerv eksi 42,5 milyar 
dolar. 128 milyar dolar, 2019'un 
başından Berat Albayrak'ın görevden 
ayrıldığı Kasım 2020'ye kadar 

satıldı.Kahvehaneciye, lokantacıya, 
berbere, bakkala, işçiye, sanayiciye, 
emekliye satılmadı. Peki kime 
satıldı?  Merkez Bankası daha önce 
de döviz sattı. Bunları da gün gün 
açıkladı.
BUNU NEDEN AÇIKLAMIYOR?
Ben söyleyeyim: Para Faiz 
Lobilerine gitti… Gerçek bu... Gün 
gelecek, devran dönecek yoksul 
halkımızın, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkı olan bu paranın hesabını 
mutlaka soracağız! O günler çok 
yakın… Diyerek sözlerini tamamladı.

VAKFIKEBİR'E 
45 MİLYON DOLAR 
PARA GİRECEKTİ

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla 

başlayan program da günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı 
yapan Osman Tan Ortaokulu Müdürü 
Güngör Karagüzel, “İstiklal 
Marşımızı sevmek ülkemizi 
sevmektir. İstiklal Marşımızı coşkuyla 
söylemek ülkemize ve 
bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. 
Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise 
onurumuza sahip çıkmaktır. İstiklal 
Marşımızı anlayabilmek ve 
kavrayabilmek için Mehmet Akif'i iyi 
bilmek, onun bütün yönleriyle 
şahsında topladığı  'Milli mücadele 
ruhunu' yakından tanımak, bu ruhu 
hakkı ile hissetmek gerekir.  İstiklal 
Marşımız hem Türk Milletini hem de 
Mustafa Kemal Atatürk'ü mükemmel 

bir surette anlatan bir destan 
hüviyetindedir” dedi. Daha sonra 
Osman Tan Ortaokulu rehber 
öğretmeni Alper Mumcu, Mehmet 
Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili 

konuşmasını 
yaparak 
hatıralarından 
örnekler verdi. 
Osman Tan 
Ortaokulu öğrencisi 
Özge Öznur Şen 
'İstiklal Marşımız' 
adlı şiirini okudu. 
İlçe genelinde 
yapılan İstiklal 
Marşımızı güzel 
okuma yarışmasın 
da birinci olan aynı 
okulun öğrencisi 
Hacer Arifoğlu 

İstiklal Marşımızı okudu. Şiir, 
kompozisyon ve resim 
yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere Vakfıkebir Kaymakamı 

Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven tarafından ödülleri verildi. 
Program ilçe genelinde yapılan 
hijyen denetlemelerinde başarılı olan 
okulların müdürlerine başarı 
belgelerinin verilmesiyle sona erdi. 
İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. 
Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u 
Anma Günü programına Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürü Erdal Ergüven, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 
daire amirleri, siyasi parti ilçe 
başkanları, sivil toplum kuruluşu 
başkanları, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldılar. 

İSTİKLAL MARŞIMIZI SEVMEK ÜLKEMİZİ SEVMEKTİR

Güngör Karagüzel
Okul Müdürü

Alper Mumcu
Rehber Öğretmen

 'İstiklal Marşımızın Kabulünün 
100. Yıldönümü ve 
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'



Büyükliman
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Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk, 

gazetemizi ziyaret ederek Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü 
Sadık Aydın ile bir süre sohbet 
etti. İlçe Başkanı Baltürk, Genel 
Başkan Sayın Dr. Devlet 
Bahçeli'nin Danıştayın "Öğrenci 
Andı" kararına tepki göstermesi 
ile ilgili basına yansıyan 
açıklama hakkında bilgi vererek 
yapılan açıklamanın tedaylarını 
aktardı. Başkan Baltürk, 
“Türküm, Doğruyum, 
Çalışkanım” demek kimlerin 
zoruna gidiyor diye sordu!
“ANDIMIZ'IN” KALDIRILMASI 
KARARINA MHP'DEN 
SERT TEPKİ
Vakfıkebir MHP İlçe Başkanı 
Orhan Burhan Baltürk; Genel 
Başkanımız Sayın Dr. Devlet 
Bahçeli, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu'nun Öğrenci 
Andı'nın kaldırılması üzerine, 
“Öğrenci Andı kararı pimi 
çekilmiş bir bombadır, Danıştay 
bu yanlıştan dönmelidir” diyerek 
tepki göstermiştir. Başkan 
Baltürk, Danıştayın "Öğrenci 
Andı" kararına Genel 

Başkanımız tepki göstererek 
yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer vermiştir: "Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulunun 

'Türküm' demekten rahatsızlığı 
hüsran verici bir çarpıklıktır. 
“Türküm, doğruyum" 
haykırışıyla başlayan Öğrenci 
Andı'nın 10 Mayıs 1933'ten 
itibaren uygulamaya 
konulduğunu, 1972, 1997 ve 
2012'de de değişikliğe 
uğradığını hatırlattı. Öğrenci 
Andı'nın kaldırılmasına dönük 
yönetmelik düzenlemesine 
karşı Türk Eğitim Sendikası'nın 

Danıştay'a açtığı yürütmenin 
durdurulması ve iptal davasının 
24 Nisan 2018'de Danıştay 8. 
Dairesi tarafından karara 

bağlandığını anımsatan Sayın 
Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin çok 
hassas bir döneminde, 
geçtiğimiz cuma günü Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu 
sorumsuzca, şuursuzca, haktan 
ve hukuktan mahrum bir 
şekilde, adeta yangına körükle 
gider gibi 8. Daire'nin kararını 
bozduğu medyaya yansımıştır. 
Konunun bir başka tuhaf ve 
tartışmalı yönü ise Danıştay 

İdari Dava Daireleri Kurulu ta-
rafından şubat ayında bu kara-
rın alındığı ne var ki halen imz-
alanmadığı anlaşılmıştır" dedi.

"DANIŞTAY SKANDAL BİR 
KARARA İMZA ATMIŞ, 
MİLLİ GERÇEKLERLE 
ÇATIŞMIŞTIR"
Başkan Baltürk, Genel 
Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli açıklamasında şunları 
ifade etti: "Türkiye'nin milli birlik 
ve diriliş ruhunun zirveye 
tırmandığı bugünlerde, 
medyaya sızdırılan, üstelik 
henüz imzalanmamış olan 

Öğrenci Andı aleyhine alınan 
karar milletimizde büyük bir 
huzursuzluğa ve kaygıya yol 
açmıştır. Yaklaşık iki yıldır 
bekletilen bu davanın, bir anda 
karara bağlanarak servis 
edilmesi maksatlıdır, marazidir, 
melun bir hevesin ve heden 
işaretidir. Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulunun 'Türküm' 
demekten rahatsızlığı hüsran 
verici bir çarpıklıktır. Nitekim 
Danıştay skandal bir karara 
imza atmış, milli gerçeklerle 
çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir 
karmaşanın içine çekmeye, 
anlaşmazlıkları körüklemeye, 
kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur dedi.”
“MHP VERİLEN KARARA 
ŞİTTETLE KARŞIDIR”
Başkan Baltürk, “Milliyetçi 
Hareket Partisi, Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulunun 
henüz açıklanmamış, fakat bir 
vasıtayla sızdırılmış kararına 
şiddetle karşıdır. Kaldı ki 
Öğrenci Andı'mızın okullarda 
okutulmasına engel çıkarmak, 
hukuken set çekmek haysiyetli 
ve demokratik bir tavır 
olamayacaktır. HDP'li 

bölücülerin fezlekelerinin 
TBMM'ye gönderilip milli 
dayanışma şuurunun 
çelikleştiği bugünlerde Öğrenci 
Andı kararı pimi çekilmiş bir 
bombadır. Danıştay bu 
yanlıştan dönmeli, Türk 
milletinin tarihi hasletleriyle, 
çiğnetilmeyecek emanetleriyle 
oynamaya teşebbüsten 
vazgeçmelidir ifadelerini 
kullanmıştır dedi."

“TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM” DEMEK
KiMLERiN ZORUNA GiDiYOR

æAK Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin 

Mumcu'ya, AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, il ve 
ilçe teşkilat mensuplarıyla 
birlikte Belediye Başkan 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ettiler. Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Sezgin 
Mumcu'ya, Osmanlı 
Belgeleri'nde Vakfıkebir ve 
Hicranlı Yıllarında Büyükliman 
isimli kitapları hediye etti.
VAKFIKEBİR'DE 
GERÇEKTEN KIRILMASI ZOR 
REKORLARA İMZA ATTIK
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın makamın-
da gerçekleşen ziyarette, Baş-
kan Muhammet Balta ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek bir süre önce İl Baş-
kanlığı görevine seçilen Dr. 
Sezgin Mumcu ve yönetim kur-
ulu üyelerine yeni görevlerinde 
başarılar diledi. Başkan Balta; 
İlçemiz kendi içerisinden 4 ilçe 

çıkaran büyük bir ilçedir. 28 bin 
nüfuslu bu ilçede 7 yıldır görev 
yapıyorum.  46 yıl boyunca 
birbirinden değerli bağımsız 
Belediye Başkanları çıkardıktan 
sonra ilk defa bir partili Belediye 
Başkanı olarak biz seçildik. 45 
proje ile yola çıktık. Bunun 
daha fazlasını ilçemize yaptık. 
Büyükşehir olduktan sonra 
kısıtlı imkanlara rağmen çeşitli 
kaynaklar üreterek Vakfıke-
bir'de gerçekten kırılması zor 
rekorlara imza attık. 456 kilo-
metre yol yapımıyla birlikte sa-
nat yapıları, parke çalışmaları, 
kanalizasyon, yağmur suyu 
hattı ve yürüyüş yolları ile güzel 
çalışmalara imza attık. Bizler-
den beklentiler yüksek olunca 
yapılan hizmetler karşılığında 
beklentiler halen daha artarak 
devam ediyor. En çok yol yapan 
belediye olmamıza rağmen ha-
len daha yol ile ilgili şikayetler 
gelmeye devam ediyor. 
Vakfıkebir ilçemizde grup yolları 
%90 bitmiş durumda. Bunun 

yanı sıra mahalle yollarımızda 
da düzenlemeler yaptık. 
Belediye yatırımlarının yanı sıra 
Vakfıkebir'de kamu 
yatırımlarında da ciddi oranda 
başarılı işler yaptık. 20 yıldır 
yılan hikayesine dönen 
organize sanayi bölgesi ile ilgili 
çalışmaları tamamladık. 
Emniyet Müdürlüğü binamızı 
tamamlayarak hizmete açtık. 
Kaymakamlık Konutu yapılıyor. 
Dolgu imar planını bitirdik. İhale 
aşamasına geldi. 5 ilçeye hitap 
edecek gasil hane yapılıyor. 
Kaynakların kısıtlı olduğu bu 

dönemde daha çok hibe 
kaynaklarla işlerimizi yürüttük. 
İlçemizde Kamu yatırımları 
gerçekleştirildi. Fen lisesinin 
yanı sıra 200 kişilik bir Fen 
Lisesi öğrencileri için öğrenci 
yurdu yapıldı. Uygulama oteli 

ve MTAL Okulu yapıldı. 500 
kişilik KYK öğrenci yurdu, tarım 
ilçe müdürlüğü binası, Kemaliye 
İlkokulu ve spor tesisleri gibi 
kamu yatırımlarının tamamı AK 
Parti iktidarı döneminde yapıldı. 
Bu kadar yatırımın yanında 
maalesef vatandaşlarımız daha 
çok kendine dokunan işlerden 
mutlu oluyor. 30 yılda yapılacak 
işleri kısa sürede yapmamızdan 
dolayı insanlar memnun. 
Halkı-mızın memnun 
olmasından dolayı bizde mutlu 
oluyoruz. Çok şükür bu çalış-
malarımızın karşılığını halkımız 

bize verdi.  2014 yılında %54 
oy oranıyla seçilmiştik. 2019 
seçimlerinde ise %65 oranına 
oyumuzu yük-selterek tekrar 
seçildik. Buda gösteriyor ki 
halkımız yapılan çalışmalardan 
ve hizmetlerden memnun.

Bu teveccühe layık olmak için 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Bugün geldiğimiz nokta 
itibariyle artan maliyetlere 
baktığımızda 7 yılda yaptığımız 
işleri bir daha yapmamız 
mümkün olmayacaktı. İyi ki de 
o yatırımları yapmışız 
diyebiliyoruz. Halkımızdan bize 
karşı bu yönde memnuniyet 
var. Kentsel dönüşüm ve 
Vakfıkebir imar planı yapılmış 
bitmiş olan ender ilçelerden 
biriyiz. Kentsel dönüşümlerde 
ilgili hazırlıklarımız devam 
ediyor. Şehrimizi kökten 

değiştirecek, şehrimizin 
geleceğini planlayacak şekilde 
bir çalışma yürütüyoruz. 
Aldığımız sorumluluğu bir üst 
noktaya taşıyarak günü 
deldiğinde bu görevi layıkıyla 
teslim etmek istiyoruz. 

Rabbimiz mahcup etmesin 
diyerek sözlerini tamaladı.
7 YILDIR BURADA YAPMIŞ 
OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALAR 
GERÇEKTEN GÖZ 
DOLDURUYOR
Vakfıkebir Belediyesinin yapmış 
olduğu hizmetleri gerçekten 
takdir ediyoruz. Sizin 7 yıldır 
burada yapmış olduğunuz 
çalışmalar gerçekten göz 
dolduruyor. Bu çalışmalar 
sayesinde ilçe halkının 
gözünde bir karşılığı var. 
İlçedeki oy oranımızın artması 
dediğiniz gibi onun karşılığını 

gösteriyor. Haliyle sizler böyle 
güzel hizmetler yapın ki bizde 
seçimlerde bunun karşılığını 
görelim. Hizmetlerinizden dolayı 
Allah razı olsun. Sağ olun var 
olun. Misarperverliğiniz için 
teşekkür ediyorum dedi.

7 YILDIR BURADA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALAR
GERCEKTEN GÖZ DOLDURUYOR

Vakfıkebir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetleri gerçekten takdir ediyoruz

A
sker bir babanın asker bir evladı 
olarak vatanına 24 yıl 
hizmet ettikten sonra 

emekli olan Murat Karagöz'ün 
400 sayfalık kitabı Trabzon İl 
Kütüphanesi aracılığıyla 
kitapseverlere ulaşıyor. Şehitlerin 
ve gazilerin hatıralarının para 
karşılığı satmanın  kendisini 
rahatsız ettiğini ve ticari bir gayesi 
olmadan kitabını sadece 100 adet 
bastırdığını ifade eden Murat Karagöz, 
“Bu eşsiz eseri yazmamdaki en büyük 
destekçim Anadolu'nun en ücra 

köşelerinde  Jandarmanın çeşitli 
birimlerinde Uzman Çavuş olarak 25 
yıl görev yapan Babam Mustafa 
Karagöz'dür. Baba, oğul olarak 
Jandarma Genel Komutanlığında 
50 yıllık birikimlerimizi, anılarımızı 
ve  tecrübelerimizi gelecek 
kuşaklara aktararak yol 
göstermek istedik. Kitabın adını 
yaşadığım gerçek bir olaydan 
esinlendiğim için 'Şahadete 
Tanıklık Etmek' olarak 
koydum. Mutluyum, 
gururluyum” dedi.

ŞEHADETE
TANIKLIK
ETMEK 

Trabzon Şalpazarı 
İlçesine bağlı Geyikli 
Mahallesinden 
emekli Uzm. Çvş. 
Mustafa Karagöz, 
'Şehadete Tanıklık 
Etmek' isimli eseri 
ile kendisinin 
tanıklık ettiği ve 
asker olan 
babasından yaşadığı 
olayları kaleme aldı. 
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Osman KOYUNCU

KP, hukuka uygun anayasa Ayapabilirimi diye sormaktan ziyade 

öncelikli olarak, acaba bu millet, özgür, 

adil demokratik bir anayasayı istiyor mu, 

ihtiyacı var mı?  Bu millet bu şekilde bir 

anayasa yapabilirimi diye sormak lazımdır. 

Çünkü bütün dünyada ki anayasaları, hür 

ve özgür düşünen, kültürlü ve medeni 

insanlardan oluşan milletler yapmıştır. 

Halk ve sivil toplum kuruluşları, hak, 

hukuk ve özgürlüklere ihtiyaç duyup 

hükümetlere baskı yapınca, meclisler ister 

istemez adalet hak ve özgürlüklere uygun 

anayasalar yapmak zorunda kaldılar. Hem 

onlar çok geniş mutabakat ile ilmi 

seviyelerde tartışarak ortak akılla bu 

anayasa metinlerini hazırladılar. Hz. 

Ali'ye, akıllı insan kimdir diye sorulunca, 

başkasının aklından istifade eden kimsedir 

demiş. Manayı muhalifi ile başkasının 

aklını beğenmeyen, başka akıllardan 

istifade etmeyen akıllı değildir demektir. 

Anayasalar, ortak akılla, toplumun bütün 

kesimlerini en geniş şekilde kapsayan 

mutabakat metinleridir. Ülkemiz ve genel 

de İslam ülkeleri ortak akıldan 

faydalanacak seviyede değildir. Çünkü ilmi 

seviye çok düşük, okuyanlar az, taklitçiler 

çoktur. Malumunuz olduğu üzere, bu 

ülkenin cumhurbaşkanı, anayasayı bir kere 

delmekle bir şey olmaz demişti. Bayan bir 

bakan, çocuğa bir kere tecavüz edilmekle 

bir şey olmaz demişti. Milletvekillerine 

kâğıt dağıtarak, bunları imzalayın ben 

köşkte dolduracağım da dediğini gazeteler 

yazmıştı. Bu anlayışta olan bir millet, hür 

bir anayasa yapabilirimi? Lider, sen 

şuradan milletvekili olacaksın diyor, 

milletvekili o şekilde seçiliyor, liste halkın 

önüne geliyor onlara da liderlerine göre oy 

kullanıyor ve milletvekillerini kendisinin 

seçtiğini sanıyorlar. Bu problem tüm İslam 

ülkelerinde vardır. Genel halk dini tam 

bilmediği gibi fen ve sosyal ilimleri 

görmezden geliyor ve gereği gibi 

ehemmiyet vermiyor. Allah bir olduğuna 

göre, bütün ilimler onundur. Dinin 

anlaşılması ve anlatılması için din 

adamlarının Arapça makale yazacak kadar 

Arapça bilmeli, fen bilimlerinden temel 

seviyede malumatı olmalı ve hür 

düşünmeli, aklının kimsenin cebine 

koymamalıdır. Nerede bu şekilde hocalar, 

işte bizlerde hocalarımıza uygun 

olduğumuz için gelişme olmuyor. Hâlbuki 

bütün fenler Allah'ın birer isimleridir, fen 

bilmeden dinde anlaşılmaz Allah'ta gerçek 

manada tanınmaz. İlimlere bir bakmayan, 

ayrım yapan, tefrika yapmış olur, dini 

anlatamaz anlatsa da inanan olmaz.  

Müslümanlar özgür düşünemediğinden, ya 

şeyhlerine veya liderine göre düşünüp 

onların doğru dediklerine göre karar 

veriyorlar. Bu şekilde halkın olduğu bir 

ülkede adil, özgür bir anayasa yapılamaz.  

Kuran'ın dörtte biri adalettir, Allah ve 

Rahmanın sonsuzluğu insanda hürriyet 

olarak yansır. Allah, insanı bin bir çeşit 

duygularla donatarak, tasarruf yetkisi 

verip dünyaya göndermiş. İnsan kâinatım 

küçük bir misali ve çekirdeğidir, kula kul 

olmak ona yakışmaz. Maalesef, AKP 

iktidarının adil ve özgür bir anayasa 

yapacağına inanmıyorum. 

AKP DEMOKRATİK BİR ANAYASA HAZIRLAYABİLİRİMİ?

TRABZON VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1332107

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu 
altında yapılacak olan Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik 
şebekesi yapım işi, birim yat esası ve birim yatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi              : Çarşı Mah. Gülbahar Hatun Cad. No:156 Vakfıkebir / TRABZON
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir / TRABZON
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi   : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile): 8.771.250 TL
f) Geçici Teminatı  : 263.137,50 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya- ANKARA
b) Tarihi ve saati   : 01 / 04 / 2021 - Saat  10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklieri kapsamında 
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik 
posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu 
Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya 
ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter 
tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu 
veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya 
denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80'i 
oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini 
tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter 
tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai 
veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, 
dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. İş deneyim belgesi yerine diplomalarını 
sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı 
oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. 
(Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, 
banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.   
D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda 
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret 
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir 
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge.
F)Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için 
düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.
G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3'ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine 
uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak 
hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif 
mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün 
belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklier dikkate alınmaz. İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari 
şartnamenin 6.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) 
kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çarşı Mah. Gülbahar Hatun Cad. No:156 
Vakfıkebir / TRABZON adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 
155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 
8- İstekliler teklierini, birim yatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek 
suretiyle birim yat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif 
bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden 
birim yat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen teklierin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil 
mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

M
illi Eğitim Bakanlığı ile 
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 

arasında, 27 Temmuz 2020 
tarihinde imzalanan "Eğitim 
Kurumlarında Hijyen Şartlarının 
Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu 
Önleme İş Birliği Protokolü" 
kapsamında, hijyen şartlarının 
geliştirilmesi, enfeksiyon 

önleme ve kontrol süreçlerinin 
tutarlı, geçerli, güvenilir, taraf-
sız bir anlayışla sürdürülmesi 
amacıyla "Okulum Temiz" 
belgelendirme programı 
yürürlüğe alınmıştır. Bu 
kapsamda ilçe genelindeki tüm 
okullar yürüttükleri başarılı 

çalışmalar sonucunda belge 
almaya hak kazandılar. 
OKULUM TEMİZ BELGESİ 
NEDİR, NASIL ALINIR?
Başvuru öncesi okulum temiz 
belgesi almak isteyen okullar 
tarafından "Eğitim Kurumların-
da Hijyen Şartlarının Geliştiril-
mesi ve Enfeksiyonu Önleme 
Kontrol Kılavuzu" içerisinde 

belirtilen tüm faaliyetlerin, 
eylem planlarının, talimatların, 
eğitimlerin vb. işlemlerin tam 
olarak yerine getirilmesi, soru 
listesinde belirtilen şartların ta-
mamlanmış olması gerekmek-
tedir. Vakfıkebir'de Okulum 
Temiz Belgesi ile ilgili olarak 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
olarak çalışan Ahmet Faruk 
Aksoy görevlendirildi. Aksoy, 
bütün okulların çalışmalarını 
yakından takip etti. Dosyalama 
ve yerinde yaptığı 
incelemelerle okullara kolaylık 
sağladı. Trabzon'dan gelen 
TSE elemanlarıyla okulları 

denetledi. Görülen eksiklerin 
giderilmesini sağladı. Böylece 
Vakfıkebir'deki bütün okullar 
Temiz Belgesi aldı. Belgeleri 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Emniyet Müdürü Erdal 
Ergüven verdi.

VAKFIKEBİR'DE BÜTÜN OKULLAR TEMİZ            

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m

BEŞİKDÜZÜNDE KADIN EMEĞİNE SAYGI
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, farklı düşünceleri, nezaketi, güleryüzü, merhameti 
ve güzel karakteri ile tanınır ve partili partisiz herkesim tarafından sevilerek saygı gösterilir.

amis Uzun'un Başkan 

Rolduğu Beşikdüzü 
Belediyesi yine farklı ve 

anlamlı bir icraata daha imza attı. 
Beşikdüzülü kadınların, ürettiği 
ürünlerin pazarlanacağı 
Beşikdüzü Belediyesi 'Kadın 
Emeği Pazarı' Beşikdüzü Kapalı 
Pazaryerimizde kurulmaya 
başlanıldı. Her pazartesi günü 
kurulacak olan pazarın ilki 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 
kuruldu. Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, Beşikdüzü 
Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile 
birlikte pazaryerini ziyaret ederek 
kadınlara çiçek verdi.
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TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ 
MUHAMMET BALTA, 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 
106. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Balta, mesajında, 18 Mart 
1915 tarihinde 
Çanakkale'de kutsal 

değerleri uğruna, tüm 
olumsuzluklara karşı inanılmaz 
bir şekilde canı pahasına 
çarpışan kahraman ordu ile 
yüce milletin, kara ve deniz 
savaşlarında düşman 
kuvvetlerine, "Çanakkale 
geçilmez" dedirterek, hür ve 
bağımsız yaşama kararlılığını 
dünyaya ilan edip vatan ve 
bayrağına sahip çıktığını belirtti. 
Çanakkale Savaşı'nın, büyük 
Türk milletinin bugünkü coğrafya 
üzerinde sonsuza kadar 
yaşamaya kararlı olduğunu ve 
hiçbir kuvvetin onu Anadolu'dan 
koparamayacağını, süngü, 
mermi ve yüksek iman gücü ile 
bütün dünyaya ilan ettiği bir 
destan olduğunu vurgulayan 
Balta, şunları kaydetti: "Bu 
zafer, Anadolu'yu vatan ilan 
etme zaferidir. Üzerinde yaşadı-
ğımız topraklar fedakarlıklar, 

inanç, umut ve adanmışlıkla 
bizlere vatan kılınmıştır. Terör 
örgütlerine ve arkalarındaki 
odaklara karşı yürütülen beka 
mücadelesinde, devlet olarak en 
büyük güç kaynağının tıpkı bir 
asır öncesinde olduğu gibi yine 
milletin imanı, inancı, vatan ve 
bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 
15 Temmuz gecesi FETO ̈ ihanet 

çetesine karşı sergilenen 
kahramanlıklar, gerekse Afrin, 
Zeytindalı ve Bahar Kalkanı 
harekatları sürecinde 7'den 
70'e milletimizin tüm fertlerinin 
seferber olması, Çanakkale 
ruhunun bu topraklarda ne 
kadar diri, ne kadar canlı 
olduğunu bir kez daha 
göstermiştir." Balta, en büyük 
görev ve sorumluluğun, istiklal 
ve istikbalden asla taviz 
vermeyerek, ecdaddan alınan 
mirası son derece yüksek bir 
şuur ve hassasiyetle geleceğe 
taşımak olduğunun altını 
çizerek, "Bu düşüncelerle 
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl 

dönümünü kutluyor, 18 Mart 
Şehitler Günü'nde bu toprakları 
bize emanet eden tüm 
şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
bütün kahramanlarımızı 
rahmetle, şükranla anıyorum. 
Ruhları şad, mekanları cennet 
olsun." ifadesini kullandı.

HÜRRİYET AŞKIMIZIN
EN GÜZEL İFADESİDİR 
V

akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, İstiklal Marşımızın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilişinin 100. 
yıl dönümünü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan 
Muhammet Balta, mesajında 
şunları söyledi;
'Hakkıdır, hür yaşamış 
bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır Hakka tapan milletimin 
istiklal!' 
İstiklal Marşımızın (12 Mart 
1921 tarihinde) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul 
edilişinin 100. yıl dönümünü 
gururla kutluyoruz. Her 
okunduğumuzda milli ve manevi 
değerlerimiz güçlendiren İstiklal 
Marşı'mız, hürriyet aşkımızın en 
güzel ifadesidir.Vatan Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy, milletimizin 
vatan sevgisini, milli mücadele 

ruhunu ve cesaretini dizelere 
dökerek Milli Marşımızı yazmış, 
Türk Milletinin, hiçbir dayatmaya 
boyun eğmeyeceğini,  
milletimizin birlik ve beraberlik 
ile başaramayacağı hiçbir şeyin 
olmadığını tüm Dünya'ya ilan 
etmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un 

“Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın” duası; 
istiklalimizi kazanmak için 
yapılan büyük fedakârlıkların en 
güzel ifadesidir. Bizler, 
vatanımızda hür ve bağımsız 
olarak yaşıyorsak bunu İstiklâl 
Marşı'nı yazdıran ruha, canı 
pahasına bu toprakları vatan 
yapan ve koruyan ecdadımıza 
borçluyuz. Bugün hepimize 
düşen en büyük görev, 
ecdadımızın emaneti olan 
vatanımıza sahip çıkmak ve 
büyük başarılar kazanmak için 
çok çalışmaktır.  İstiklal 
Marşımızın kabulünün 100. Yıl 
dönümünü kutluyor, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, Milli 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, 
aziz şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi rahmet, şükran ve 
minnetle yâd ediyorum. 

MHP Vakfıkebir İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Havva 

Yayla ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla ilçede etkinlik 
düzenlendi. Vakfıkebir 
İlçesinde düzenlenen 
etkinlikte işyerlerinde çalışan 
kadınlara 'maske' dağıtılarak 
Kadınlar Günü kutlandı. 
Etkinliğe MHP Vakfıkebir İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Havva 
Yayla'nın yanı sıra Başkan 
Yardımcısı Özge Bülbül 
yönetim kurulu üyeleri Nalan 
Demir, Ayşe Gürdal, Filiz 
Aygün ve Meral Kandemir 
katıldılar.

“MUTLU KADIN, HUZURLU 
TÜRKİYE”
Etkinlikte konuşan MHP İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Havva 
Yayla, “Binlerce yıllık Türk 
tarihinde kadın, Türk 
Edebiyatında şairin kaleminde 
çiçek, aşık ozanların sazının 
telinde can olmuştur, canan 
olmuştur. Kadına şiddetin son 
bulmasını temenni ediyoruz 
dedi.” Başkan Yayla; “Kadının, 
toplumun en yönlendirici, 
birleştirici ve koruyucu unsuru 
olduğunu aktararak, Kadının 
ilerlemesi, sosyal adaletin bir 
şartı olmakla birlikte sadece bir 
kadın sorunu değildir. Bu konu 
sürdürülebilir, adil ve kalkınmış 
bir toplumu inşa etmenin tek 
yolu olup politik, sosyal, 
ekonomik, kültürel ve çevresel 
güvenliği başarmada ön 
koşuldur. Demokratik ileri bir 
toplum için kadınların 
güçlendirilmeleri, etkinlik 
alanlarının genişletilmesi, 
eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, 
hukuk alanlarında eşit fırsatlar 
ve olanaklardan 
faydalanabilmeli. Kadın ana, 
kadın eş, kadın ailedir. Biz 
diyoruz ki kadın mutlu olursa 
aile huzurlu olur, aile huzurlu 
olursa ülke huzurlu olur ve 
kısaca diyoruz ki, 'Mutlu kadın, 
huzurlu Türkiye' olur. Bu vesile 
ile tüm kadınlarımızın gününü 
kutluyorum dedi.”

BAŞKAN MUMCU'DAN STK'LARA ZiYARET

A
K Parti Trabzon İl 
Başkanı Dr. Sezgin 
Mumcu ve 

beraberindekiler Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 

İsmail Hakkı Çobanoğlu ve 
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç'ın sorun ve 
taleplerini dinledi. İl Başkanı 
Mumcu, “AK Parti olarak 
esnafımızı ve STK'ları 
dinliyoruz ve üzerimize düşeni 
yapacağız. Devletimiz bu zor 
günlerde esnaf ve 
sanatkarımızın yanında olmaya 
devam ediyor” dedi.Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, pandemi 
nedeniyle esnafın desteğe 
ihtiyacı olduğunu söyleyerek, 

esnafa yapılması gereken 
desteklerle ilgili olarak 
hazırlamış olduğu istek ve 
taleplerle alakalı bir dosyayı İl 
Başkanı Mumcu'ya verdi. Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu ise Kooperatif olarak 
esnaarımıza kredi vermede bir 
sıkıntımız yok. Fakat geri 

dönüşümünde çok büyük sıkıntı 
yaşanıyor. Maalesef Esnafımız 
ekonomik anlamda zor şartlar 
altında ödemelerde zorluk 
çekiyor. Önümüzdeki süreçte 
kredilerin geri ödenmesi 
noktasında bir sosyal patlama 
yaşanabilir. Bunun için önlem 
alınmalı.” dedi.Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu ise 
şoför esnafının sıkıntılarının 
olduğunu ancak bu sorunları 
anlatmalarına rağmen çözüm 
üretilmediğini söyledi. En Büyük 

sorunun ise Büyükşehir Bele-
diye Otobüsleri ile yaşadıklarını 
dile getirdi. Çobanoğlu, Büyük-
şehir Belediye Otobüslerinin 
zarar etmesine rağmen belli bir 
gurup vatandaşı bedava 
taşıyarak ilçelerdeki esnaarı 
da bitirme noktasına getirdiler. 
Haliyle Trabzon'a giden 
vatandaş bütün alışverişini 

oradan yapıyor, ilçelerdeki 
esnaf da siftah yapmadan 
tezgahını kapatıyor. Ayrıca 
Pazarkapı'daki minibüsçülerin 
kullandığı durağın birçok 
sorununun olduğunu belirten 
Çobanoğlu, UKOME 
toplantılarında kendile-rinden 
habersiz kararlar alındığı-nı da 
sözlerine ekledi. Başkan 
Mumcu, Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç'ı 
ziyaret ederek ilçemizdeki 
tarım, hayvancılık ve Zirai 
faaliyetler hakkında bilgi aldık.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu Vakfıkebir Sivil Toplum 
Kuruluşlarını, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte ziyaret etti.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“MUTLU KADIN, HUZURLU TÜRKİYE”
MHP Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
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A
K Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun 
mesajında şu ifadelere 

yer verdi; “Çanakkale Zaferi; 
tarihte eşine nadir rastlanır bir 
direnişin ve azmin sergilendiği 
gerçek bir destandır. 
Çanakkale; adı tarihten 
silinmek istenen bir milletin 
kısıtlı imkanlara rağmen, 
sarsılmaz bir imanla vatanına 
canı pahasına nasıl sahip 
çıktığını gösteren dili, rengi, 
etnik kökeni farklı, ancak kader 
birliği yapmış vatan evlatlarının 
şehit düştüğü yerdir. Aziz 
Milletimiz, Çanakkale 
Zaferi'nden aldığı ilhamla 2023, 
2053 ve 2071 hedeerine 
sağlam adımlarla ilerleyen 
ülkemizi durdurmak isteyenlere, 
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan 
aziz vatan toprakları üzerinde 

hain emelleri olan FETÖ, PKK, 
DEAŞ, YPG ve diğer taşeron 
örgütler ile bu örgütlerin perde 
arkasındaki güçlere her zaman 
gerekli cevabı vermiş, en son 
15 Temmuz hain darbe 
girişiminde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

çağrısıyla meydanlara inip 
tankların karşısına dikilerek 
esarete ve dayatmalara rıza 
göstermeyeceğini bir kez daha 
ispatlamıştır. Bugün bizlere 
düşen görev; şehitlerimizin 
kanıyla sulanan ve bizlere 
emanet edilen bu kutsal 
topraklara aynı şuurla sahip 
çıkarak korumak, bizden 
sonraki nesillere daha güvenli 
bir gelecek bırakarak şanlı 
tarihimizden aldığımız güç ile 
büyük ve güçlü Türkiye için 
yolumuza devam etmektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle 18 Mart 

Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. 
yıldönümünde canlarını vererek 
bu toprakları vatan yapan aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle, 
gazilerimizi saygı ve şükranla 
anıyorum.   

BAŞKAN UZUN, 18 MART ÇANAKKALE ZAFERi VE 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJ YAYINLADI

İ
hsan Bank, uzun yıllardır 
mezarlıklarına araçla 
ulaşabilecek bir yolun 

olmasını arzuluyordu. 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, İhsan Bank 

Dede'nin bu talebini yerine 
getirerek ona büyük bir 
mutluluk yaşattı. Yapılan 
yol çalışmalarını yerinde 
incelemek için Hünerli 
Mahallesi'ne giden 
Başkan Ramis Uzun, 
“Tüm imkânlarımızı 
seferber ederek Beşik-
düzü ilçemize hizmet 
etmek için yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. İhsan 
Bank amcamızın bizlerden 
bir yol talebi olmuştu. Bu 
talebini yerine getirerek 
onu mutlu ettik. Vatandaş-
larımızın mutluluğu bizim 
mutluluğumuzdur” dedi.  
İhsan Bank ise, uzun 
yıllardır beklediği hizmeti 
alabilmenin heyecanını 
yaşadığını ifade ederek, 
“Beşikdüzü Belediye 

Başkanımız Ramis Uzun'dan 
Allah razı olsun” dedi. 

TRABZON İL 
ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. 
yılı dolayısıyla Trabzon'da 
düzenlenen "On Kıta Bir Vatan 
İlelebet İstiklâl" temalı 
ortaokullar arası resim 
yarışmasında, Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu 8/B sınıfı 
öğrencisi Edanur Erdem il 
üçüncüsü oldu. Diyanet 
İşleri Başkanlığının, "İstiklâl 
Marşı'nın Kabulünün 100. 
Yılı" dolayısıyla, İstiklâl 
Marşı ile Milli Şair Mehmet 
Akif Ersoy'un genç nesiller 
tarafından daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak, 
gençlerle iletişim kurmak ve 
Başkanlık gençlik çalışmalarına 
ivme kazandırmak amacıyla, il 
ve ilçe müftülükleri 
koordinesinde düzenlediği “On 
Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” 

temalı ödüllü resim yarışmasına 
katılan Vakfıkebir Hikmet Kaan 
İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı 
öğrencisi Edanur Erdem, 3 Mart 
2021 tarihinde Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü bünyesinde kurulan 
komisyonda ilçe birincisi 
olmuştu. Edanur Erdem, 12 
Mart 2021 tarihinde Trabzon'da 
il müftülüğünün himayelerinde 
düzenlenen il birinciliği 
yarışmasında ise üçüncü oldu. 
Vakfıkebir ilçe esnaarından 
Ahmet Erdem'in kızı olan 
Edanur Erdem'in ilçede birinci, 
ilde ise üçüncü olmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Recep Şahan, Vakfıkebir 
Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencisi 
olan Edanur Erdem'i 
makamında kabul ederek 
kendisini ödüllendirdi. Müftü 
Şahan; "İlçemiz ve ilimiz için 

onur ve gurur verici bir 
başarıdır. Kendisiyle gurur 
duyduk. Öğrencimizi tebrik 
ediyorum, yetişmesinde 
emeği olan ailesine ve 
hocalarına çok teşekkür 
ediyorum. Kızımızın 
bundan sonraki eğitim 
öğretim hayatında 
başarılarının artarak devam 
etmesini diliyorum." 

İL ÜÇÜNCÜSÜ EDANUR ERDEM 
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNCE ÖDÜLLENDİRİLDİ

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Trabzon'da düzenlenen "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl" temalı ortaokullar 
arası resim yarışmasında il üçüncüsü olan Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencisi Edanur Erdem Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce ödüllendirildi.

�HSAN DEDEN�N YOL HAYAL� GERÇEK OLDU
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Hünerli Mahallesi'nde yaşayan
88 yaşındaki İhsan Bank'ın en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirdi.

Tüm imkânlarımızı 
seferber ederek 
Beşikdüzü ilçemize 
hizmet etmek için 
yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. 
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2020/103 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1336570

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 115 Ada, 46 Parsel, RIDVANLI Mahalle, KIRAN MEVKİİ 
Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapu KARGİR BİR KATLI EV, ÇAY VE FINDIK olarak kayıtlıdır. 
Taşınamzın 2/3 hissesi satılacaktır, muhammen bedel 2/3 hisse karşılığıdır alıcıların bu hususa dikkat 
etmeleri gereklidir. İpotek alacaklısı ipotek alacağının altına muvafakat etmemesinden dolayı satış 
365.000,00 TL üzerinden başlayacaktır.  Parsel üzerinde fındık üretimi ve tarla olarak 
kullanılmaktadır. %25-30 civarında eğime sahip olup erozyon tehlikesi yoktur. Yol, su, elektirik 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulanan yapılardan; bodrum ve zemin kattan 
oluşan yığma yapı şeklinde inşa edilmiş, sıvası ve boyası yapılmıştır, çatı örtüsü saç kaplanmıştır, 
bodrum kısmı ahır olarak kullanılmakta, zemin kat mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde 
müştemilat olarak ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen yapının çatısı saç kaplanmıştır. Taşınmaz 
üzerinde Serender olarak ifde edilen yapı tek kattan ibaret yiyecek ve tahıl deposu olarak kullanılan 
eski yıllarda yapılan ahşap yöresil bir binadır, yapı alanı 15,00 m² olarak hesaplanmıştır.
Adresi  : Rıdvanlı Mahallesi, Kıran Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 10.521,80 m2  
Kıymeti :  267.698,46 TL (ipotek alacağına muvafakat etmemesinden dolaya satış:365.000,00 
TL üzerinden başlayacaktır.) 
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/05/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 21/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : HÜKMET KONAĞI- İCRA DAİRESİ- VAKFIKEBİR/TRABZON 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- İİK. 127 maddesi gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere elektronik ortamda ve gazete ile 
yapılan ilanın ilanen tebliğ yerine sayılır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/103 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

HER ZAMAN MHP'L� 
OLMAKTAN �FT�HAR ETT�M

M
illiyetçi Hareket 
Partisi (MHP) 
Vakfıkebir İlçe 

Kadın Kolları Başkanlığına 
atanarak göreve başlayan 
Havva Yayla, Başlangıcın-
dan itibaren ülkücü 
hareketin kademelerinde 
görev üstlenerek parti 
içinde kadın kolları 
yönetiminde bulunmuştur. İl 
Kadın Kolları Başkanı 
Gülen Demir başkanın 
tavsiyesiyle, Vakfıkebir ilçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk'ün desteği ve Genel 
Başkan Dr. Sayın Devlet 
Bahçeli'nin tensipleriyle 
Kadın Kolları Başkanlığına 
layık görüldü.  İlçe yöneti-
minden yapılan açıklama-
da, “Verilen bu görevi hak-
kıyla ve laikiyle yapacağından 
şüphe duyulmamaktadır. 
Amacı; hızlı ve sürekli değişen, 
değişim hızında olan 
ülkemizde, ülke nüfusumuzun 
büyük çoğunluğunu oluşturan 
kadınlarımızın sesini 
duyurmak. Siyasette kadının 
daha iyi olacağını, kendini 
tanıtacağını, siyasi karar 
mekanizmalarında etkili 
olacağını, kadının siyasette 
daha çok yer almasının siyasi 
arenaya katma değer 
sağlayacağını göstermektir. 
Hede; Kadının siyasette 
kendini özgürce ifade etmenin 
simgesi olmak denildi.”

“HER ZAMAN MHP'Lİ 
OLMAKTAN İFTİHAR ETTİM”
MHP Kadın Kolları Başkanı 
Havva Yayla ise yaptığı 
açıklamada; “Her zaman 
Milliyetçi Hareket Partili olmam 
ve Ülkücü hareketin içerisinde 
bulunmamdan dolayı iftihar 
ettim. Bugün Milliyetçi Hareket 
Partimizin Kadın Kolları Baş-
kanlığına getirilmiş bulunmak-
tayım. Kadınların toplumda ki 
yerlerinin daha refah bir düzeye 
ulaşabilmesi için Vakfıkebir de 
kadınlarımızın haklarını daha 
iyi savunabilmek için bu görevi 
bizlere layık gören başta bilge 
liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli 
Beyfendiye, Milliyetçi Hareket 

Partimizin kıymetli İl Kadın 
Kolları Başkanı Gülen 
Demir hanımefen-diye, 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir ilçe Başkanı 
Sayın Orhan Burhan 
Baltürk Bey'e teşekkürlerimi 
sunuyorum dedi.” Başkan 
Yayla; “Bizleri bu göreve 
layık gören insanları 
mahcup etmeyeceğimizin 
bilinmesini isterken çok 
çalışacağımı-zın ve gayret 
göstereceği-mizden 
kimsenin bir şüphesi 
olmasın. Milliyetçi Hareketin 
Kadınları olarak bilge 
liderimiz Dr. Devlet Bahçeli 
beyefendinin emrinde, 
samimiyet, sadakat ve vefa 
ile cennet ilçemiz Vakfıkebir 
için çalışacağız ifadelerini 

kullandı.
HAVVA YAYLA KİMDİR?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığına Havva Yayla 
atanarak görevine başlayan 
Havva Yayla, Vakfıkebir 
ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin 
5. Çocuğu olarak 1987 yılında 
ilçeye bağlı Tarlacık Mahalle-
sinde dünyaya gelmiştir. İlköğ-
renimini Tarlacık Mahallesinde 
tamamladıktan sonra lise 
öğrenimini Vakfıkebir Lisesi' n 
de bitirmiştir. Evli ve üç çocuk 
annesidir. Yeni görevinde 
Havva Yayla hanımefendiye 
başarılar diliyoruz.  

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığına Havva Yayla atanarak görevine başladı. 



Büyükliman
Postası 7 19.03.2021HABER - KUTLAMA

CUMHUR iTTiFAKI OLARAK TRABZON DA
OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ

G
eçtiğimiz ay kongresini 
yaparak yönetim kurulu 
ile birlikte göreve 

başlayan AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, 
Cumhur İttifakının diğer 
temsilcisi olan Milliyetçi Hareket 
Partisi Vakfıkebir İlçe teşkilatını 
ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı 
Dr. Sezgin Mumcu'ya MHP'yi 
ziyareti sırasında AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İl ve 
İlçe parti yönetim kurulu üyeleri 
eşlik ettiler. MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk 
ve yönetim kurulu üyeleri parti 
binasında ağırladıkları AK Parti 
İl Başkanı Mumcu'ya üzerinde 
“Cumhur İttifakı” yazılı meşhur 
Vakfıkebir ekmeği hediye ettiler. 
“BİRİZ BERABERİZ”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin devlet ve millet için 
bütün şer odaklarına karşı birlik 
ve beraberlik içinde hareket 
ettiğini ifade eden AK Parti 
Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin 
Mumcu, “Cumhur İttifakı olarak 
Trabzon da omuz omuza 
çalışıyoruz. Şer odaklarına karşı 
biriz beraberiz inşallah hep 
birlikte Trabzon'umuz için 
mücadele ediyoruz. Dün 
Cumhurbaşkanımızla yol 
arkadaşlığı yapanlar bugün 
bütün şer odakları ile birlikte 
hareket ediyor. Aynı şekilde 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli ile yol 
arkadaşlığı yapanlar bugün 

terörün siyasi uzantılarını 
evlerinde ağırlamaktan 
bahsediyor. Bize düşen bugün 
memleketimizin geleceği için 
Cumhur İttifakının birlikteliğine 
simge olmaktır. İlçe ziyaretleri 
kapsamında Cumhur İttifakı 
ortağı MHP İlçe Başkanlıklarını 
da ziyaret ettiğini belirten 
Başkan Mumcu; “Vakfıkebir 
ziyaretimiz kapsamında sizleri 
de ziyaret etmek istedik. 
Misarperverliğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. İnşallah 
Cumhur İttifakı olarak 2023 
seçimlerine birlikte 
hazırlanacağız. İl ve ilçe 
yöneticilerimizle, 
teşkilatlarımızla ve 
partililerimizle bu süreci en güzel 
şekilde yürüterek 2023 
seçimlerini kazanarak ülkemize 
ve milletimize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Önümüzdeki 
dönem bizim dönemimiz olacak. 
Türkiye'nin dönemi olacak. Türk 
dönemi olacak inşallah” 
ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKININ EN 
GÜÇLÜ OLDUĞU ŞEHİR”
Ziyaret nedeniyle mutlu 
olduklarını belirten MHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk; “Cumhur 
İttifakımızın güzel örneklerinden 
birine şahit oluyoruz. 
Saygıdeğer liderlerimizin 
önderliğinde kurulan Cumhur 
İttifakımız kapsamında güzel 
hizmetlere vesile oluyoruz. Bu 
kapsamda bizleri ziyaret 
etmenizden son derece mutlu 
olduk. Ülkemizde ve dünyada 

yaşanan gelişmeler ortada. 
Ülkemizin ve milletimizin 
geleceği için ittifakımızı daha 
güçlü tutmak zorundayız. 
Başkan Baltürk, Kongre ile AK 
Parti İl Başkanı seçilen Sayın 
Dr. Sezgin Mumcu ve 
yönetimine başarılar diliyorum. 
Cumhur İttifakı olarak Trabzon 
da ve Vakfıkebir ilçemizde en 
güzel sonuçları alacağız. Sayın 
İl Başkanım Mumcu'ya ve 
yönetim kuruluna başarılar 
diliyorum. Türkiye'de Cumhur 
İttifakının en güçlü olduğu şehir 

olmak için birlikte çalışacak, 
omuz omuza bütün zillet 
ittifakına karşı mücadele 
edeceğiz. Memleketimizin ve 
milletimizin karşısında ne kadar 
güç varsa bugün zillet ittifakının 
içerisinde liderlerimize karşı 
mücadele vermektedir. Bizler de 
Trabzon il ve İlçe teşkilatları 
olarak Cumhur İttifakının en iyi 
temsilcileri olmak için büyük bir 
gayretle çalışacağız. Allah 
devletimizi ve milletimizi 
korusun, birlik beraberliğimizi 
bozmasın.” şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu MHP Vakfıkebir İlçe Başkanlığını 
ziyaret ederek Başkan Orhan Burhan Baltürk ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

D
ünyada eşi görülmemiş Çetin ve 
kanlı bir savaşa sahne olan 
toprağın her zerresinin şehit 

kanıyla sulandığı Bir toplumun millete 
dönüştüğü büyük 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106' inci 
yılını kutluyor, vatanımız için dünyanın 
dört bir tarafından gelmiş bu zorlu 
mücadelede yer almış İslam sancağının 
yere düşmemesi için manevi bir haz ile 
kanının son damlasına kadar savaşan 
canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz.

BAŞKAN 
Ç�ÇEK'TEN
8 MART
MESAJI

Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, 18 Mart 

Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Zaferi'nin 106. 

yıl dönümü dolayısıyla 
mesaj yayımladı.



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

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

1991'den günümüze kadar

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

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

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

VAKFIKEBİR'DE BÜTÜN OKULLAR TEMİZ            

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

iSTiKLAL MARŞIMIZI SEVMEK
ÜLKEMİZİ SEVMEKTİR

> Sadık AYDIN 4'de>Vedat Furuncu 2'de

Vakfıkebir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 'İstiklal 
Marşımızın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u 
Anma Günü' programı hükümet binası önünde gerçekleşti.

Vakfıkebir'de Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazanan 
okullara İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u 
Anma programından sonra belgeleri verildi.                               


