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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

FATÝH SULTAN MEHMET
CAMÝÝ'NÝN TEMELÝ ATILDI
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan KEBİR SÜT Fabrikasının kurucu başkanı
işadamı Hacı Avni Karadeniz tarafından arsası alınan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin temeli atıldı.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

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

SAYI: 956

22
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2022 CUMA

FİYATI: 2,50 (KDV DAHİL)

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

ÖLÜM KAVÞAÐI
YENÝDEN DÜZENLENSÝN
Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir ilçe teşkilatı, sahil yolu terminal kavşağında sürekli kaza yaşanması
dolayısı ile yanlış yapılan kavşağın bir an önce düzeltilmesi için basın açıklamasında bulundular.

KARADAÐ YAYLA YOLU
ÝÇÝN ÝLK ADIM ATILDI
Bölgenin en güzel yaylalarından biri olan ve Vakfıkebir ilçesinin tek yaylası
durumundaki Karadağ Yaylası yol yapım çalışmaları için ilk adım atıldı.

UNUTMADIK, UNUTMAYACAÐIZ, UNUTTURMAYACAÐIZ!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vakfıkebir ilçemizde bir program düzenlendi.

“
SAHİL YOLU, ONARILMAZ
TAHRİBATLAR YARATARAK
İLÇEMİZDEN GEÇTİ!

“

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

C

i

UYGUL

FI KE

A OT EL

AK

A

i

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

ile sahil kavşağında basın
açıklaması düzenlediler.
Başkan Keskin, yıllar önce
yapılan Sahil Yolu ilçemizden
öyle bir geçti ki, ezdi de geçti.
Onarılmaz tahribatlar
yaratarak geçti diyerek tüm
yetkililere çağrıda bulundu...
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> Abdulkadir AYNACI 3'de

umhuriyet Halk Partisi
Vakfıkebir İlçe Başkanı
Mehmet Keskin ve
beraberindeki ilçe teşkilatı
mensupları ile birlikte sahil
yolu terminal kavşağı geçiş
güzergahında yaşanan
kazalara dikkat çekmek amacı
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HABER

FATİH SULTAN MEHMET
CAMİİ'NİN TEMELİ ATILDI
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan KEBİR SÜT Fabrikasının kurucu başkanı
işadamı Hacı Avni Karadeniz tarafından arsası alınan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin temeli atıldı.

Ahmet KAMBUROĞLU

“GÖREV KUTSALDIR”
Yetkililer suskun...
Geçen hafta idari izinden dolayı yazmış
olduğumuz yazıya istinaden
Kaymakamlıktan herhangi bir cevap veya
bilgi gelmiş değil…
Nasıl bir şey söyleyecekler merak konusu
aslında…
Gerçi bu durumun savunulacak bir tarafı
olduğunu da düşünmüyorum. Ama yazmış
olduğumuz yazı, gideceği yere kadar
gitmiş…
Bazı kişi/kişiler kendini göstermeden
incelemeler de bulunmuş ama nale…
Neden kapalı?
Niçin kapalı?
Bu sorular yanıtsız kaldı…
Ama bizler bu yanıtları bekliyoruz…
İdari izin günü bizler oradaydık ve bir
arkadaşımız tapu işlemi için Hükümet
Konağı'na gelmişti. Ama hiçbir işlem
yapamadı nedeni şu, çünkü kapalıydı…
Yapmış olduğumuz paylaşımın altına,
tapuda görev yapan bir devlet memuru,
bizlere uzaktan doğru yorum yapmayı da
unutmamış…
Sonra bir baktık ki yorumunu silmiş…
Görev kutsaldır…
Kimse kimseye oturarak maaş ödemiyor.
Herkes üzerine düşen görevi yapacak ki,
vatandaş hizmet alsın…
*******************
Denizdeki kirlilik…
Acaba; denizlerdeki kirlilik neden diye
araştırıldı mı?
Denizlerdeki kirliliğin nedeni; denizde
bulunan balık kafesleri olabilir mi?
Her gün balıklara yem veriliyor. Balıklar o
yemin hepsini yiyorlar mı? Dibe çökmesi,
sonra da kıyıya vurmasıyla beraber kirlilik
meydana gelir mi?
Bazen de balık ölümleri gerçekleşiyor…
Bir diğer soru ise; bu ölümler den dolayı
kirlilik meydana gelir mi?
Yaz ayının gelmesi ile çocuklar denize
girmeye başladılar. Çocuklar her gün farklı
şikayetlerden dolayı hastanelere ve sağlık
ocaklarına başvuruyorlar…
Dikkat edilmesi gereken, en önemli
konulardan birisi bu bence…
*******************
Bitsin artık bu çile…
Artık insanlar rahat rahat yaylasına
çıkabilsin…
Yıllardır yapılması planlanan Karadağ
Yayla yolu, herhalde sona doğru
yaklaşıyor…
Hemen hemen bütün yayla yolları ya beton
yada asfalt döküldü…
3-4 hafta önce Ortahisar Belediyesi
tarafından, Beypınarı Yayla yolunda bir
betonlama çalışmasını yapıldığını
öğrendik…
Böylelikle Beypınarı Yayla yolunda
dökülmeyen bir yer kalmamıştır diye
düşünüyorum. Çünkü yıllardır Beypınarı
Yayla yolunda çalışma olduğunu
görüyoruz. Neden yapıldı diye
söylemiyoruz. Oralara bir şekilde yatırım
gelebiliyorsa, diğer yayla yolunda neden
bir çalışma olmasın ki…
Bazı yollar bu kadar kolay dökülebiliyorsa,
neden Karadağ Yayla yolu dökülmüyor…
Akıllara böyle sorular gelmiyor değil?
*******************
Her hafta yazıyoruz…
Her hafta, her gün artış göstermeye devam
ediyorlar. Sokak hayvanları Vakfıkebir'de
kalabalıklaşmaya başladı. Asfalttan geçen
araçlara, bazen de kaldırım da yürüyen
insanlara saldırıyorlar. İnsanlar bir çözüm
bekliyor…
Başka bir durum gelişmeden sonuca
varılabilirse, insanlar da mutlu olacaklar…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 956
Tarih : 22.07.2022

V

akfıkebir İlçemizin
yetiştirdiği önemli
değerlerden biri olan
KEBİR SÜT Fabrikasının
kurucu başkanı işadamı Hacı
Avni Karadeniz tarafından
arsası alınan Fatih Sultan
Mehmet Camii'nin temeli
kesilen kurban sonrası
dualarla atıldı. İş adamı
Kebir Süt Fabrikası kurucu
başkanı Hacı Avni Karadeniz
tarafından arsası alınan ve

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

VAKFIKEBİR HACI ZİYA
HABİBOĞLU DERNEĞİ
HESAP NUMARALARI
Halk Bankası Vakfıkebir
Şubesi IBAN NO: TR 65
0001 2009 7740 0016 000
067
Ziraat Bankası Vakfıkebir
Şubesi IBAN NO: TR 50
0001 0002 5266 6282 6650
02

Bölgenin en güzel yaylalarından biri olan ve Vakfıkebir ilçesinin tek yaylası durumundaki Karadağ Yaylası yol yapım çalışmaları için ilk adım atıldı.

V

akfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta, AK Parti İlçe
Başkanı Ahmet Uzun,
Trabzon Orman Bölge
Müdürü Emin Yılmaz, Bölge
Müdür Yardımcısı Mustafa
Güven, Vakfıkebir Orman
İşletme Şe İlhan Kutanis ile
birlikte Karadağ Yaylasına
giderek Karadağ Turizm
Derneği Başkanı Abdulkadir
(Cemil) Haliloğlu ile bir süre
görüştüler. Yol güzergahı ve
piknik alanlarında gerekli
incelemeleri yaptılar. Ziyaret
sonrası yapılan açıklamada,
Yol güzergahının yapımı ve
mesire alanlarının
oluşturulması için ne
gerekiyorsa yapılacağı
belirtildi. Bölgenin en güzel
yaylalarından biri olan ve
Vakfıkebir ilçesinin tek
yaylası durumundaki
Karadağ Yaylasının yol
güzergahının bir an önce
yapılması için yoğun bir
baskı ve talepte bulunan
yöre halkının sesine en
sonunda duyarsız
kalamayan yetkililer yol
çalışması için ilk adımı
attılar. Karadağ Turizm
Koruma ve Güzelleştirme
Derneği Başkanı Abdulkadir
(Cemil) Haliloğlu ise sosyal
medya hesabından yaptığı
“Karadağ Yolu Start Alıyor”
paylaşımıyla ilk müjdeyi

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

misarhane, salon,
abdesthane ve WC'ler
bulunmaktadır. Son katta ise
Camii yapılacaktır. Kısa
zamanda bitirilip ibadete
açılması için yardımlarınızı,
dualarınızı ve desteklerinizi
bekliyoruz. Hacı Ziya
Habiboğlu Derneği'nin
hesaplarına bağış
yapabilirsiniz dedi.”

KARADAĞ YAYLA YOLU İÇİN İLK ADIM ATILDI

Büyükliman
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

Hacı Ziya Habiboğlu
derneğine bağışlanan
arsada cami ve
müştemilatının temeli
atılarak yapımına başlandı.
Vakfıkebir Hacı Ziya
Habiboğlu Cami Eğitim
Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Ali Dunay yapılacak Fatih
Sultan Mehmet Camii ile ilgili
yaptığı açıklamada şunları
söyledi.

“CAMİİ VE KURAN
KURSUNUN TEMELİ
ATILDI”
Ali Dunay; “1 yıl önce
ilçemizin yetiştirdiği önemli
değerlerden olan iş adamı
Kebir Süt Fabrikası kurucu
başkanı Hacı Avni Karadeniz
tarafından arsası alınan ve
Hacı Ziya Habiboğlu
Derneğine bağışlanan 1800
m2 arsa üzerinde Fatih
Sultan Mehmet Camii Kur'an
Kursu ve Külliyesinin temeli
19 Temmuz 2022 tarihinde
atılmıştır. 890 m2 alan
üzerine kurulan külliyenin
bodrum katında kapalı
otopark, birinci katında
kadınlara yönelik kur'an
kursu, 4-6 yaş kur'an kursu,
yemekhane, mutfak,
misarhane, abdesthane ve
WC'ler bulunmaktadır. 2.
katta erkeklere ait Kur'an
kursu, yemekhane, mutfak,

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

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

yayla sakinlerine ve yöre
halkına duyurması sonrası
Dernek Başkanı Abdulkadir
(Cemil) Haliloğlu ile
yaptığımız görüşmede şu
ifadelere yer verdi.
“KARADAĞ YAYLASI
TİCARET MERKEZİ
OLACAK!”
Başkan Haliloğlu, Karadağ
yaylası bizim doğup
büyüdüğümüz ve çok
sevdiğimiz yaylamızdır.
Bizler yani yayla sakinleri
tarafından Karadağ Turizm
Koruma ve Güzelleştirme
Derneğini kurduk. Dernek
olarak 1994 yılında ise
Karadağ Şenliklerini
başlattık. 17 yıl aralıksız
olarak hem şenlikleri yaptık
hemde dernek olarak
yaylamızla ilgili çalışmaları
yürüttük. Yıllardır
yaylamızın güzelliği için,
yayla yollarımızın yapılması
için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Bu arada
belediyemizin de
milletvekillerimizin de il ve
ilçe idarecilerimizin de
desteklerini her zaman aldık
ve bundan sonrada almaya
devam edeceğiz. Karadağ
yaylamızla ilgili olarak
yaptığımız bütün
çalışmalarda bizlere her
zaman destek çıkan
Vakfıkebir Belediye
Başkanımız Muhammet

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

Balta'ya, ilçemizin yetiştirdiği
önemli değerlerden biri olan
ve ilçemizin öz evladı TBMM
Çevre Komisyon Başkanımız
ve Milletvekillerimiz Sayın
Muhammet Balta'ya yayla
sakinlerimiz ve
yöneticilerimiz adına
teşekkür ediyorum. Onların
desteklerine her zaman
ihtiyaç duyacağız. Onların
destekleri ile bütün
sorunlarımızı ortadan
kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımızdan da şunu
istiyoruz; piknik alanlarını ve
çevreyi iyi koruyalım.
Gördüğümüz ve
gözlemlediğimiz kadarıyla
insanlarımız Karadağ
Yaylamıza geliyor, pikniğini
yapıyor, fakat bir kısım
insanımız çöplerini orada
bırakıyor. Burası belediye
değil, belediye olsa da
bırakılmaz. Bu güzel piknik
alanlarını kim nasıl
temizleyecek. Nasıl bir yer
bulmak istiyorsak öyle
bırakmalıyız. İnsanlarımızın
bir kısmı bu konuda
duyarsız. Bunu
insanlarımızdan özellikle rica
ediyor bekliyoruz. Yine
önemli bir konu ise ağaçları
yaralamayalım, kesmeyelim.
Bir avuç çıra uğruna ağaçları
çok yaralıyoruz. Tam bir
ağaç katliamı ortaya çıkıyor.
Bunun yanında ormanlarda

yapılan kesimler sona erdi.
Bundan sonra bozulan
alanlar onarılıp mesire alanı
olarak hizmete sunulacak.
“KARADAĞ YOLU START
ALIYOR”
Karadağ Yaylası
Vakfıkebir'in en büyük
yaylası olması vesilesi ile
bölgenin merkezi yaylası
konumundadır. Karadağ
Yaylasına her zamsan
Türkiye'nin çeşitli il ve
ilçelerinden insanlar geliyor.
Çünkü Karadağ'da bizim
bildiğimiz dedelerimizden
daha eski yaklaşık 200
yıldan fazladır bir pazar
kuruluyor. Buraya çeşitli
yaylalardan insanlar
ihtiyaçlarını görmek için
geliyor. Karadağ Yaylasının
yolları yapıldığında bu yayla
ticaret merkezi olacak
konumdadır. İnsanların çok
rahatlıkla Pazar kurarak, tüm
yöre insanını buraya
çekebileceğini biliyoruz.
Zaten geçmiş yıllardan
bilindiği üzere Cuma günleri
Karadağ Yayla pazarı
kurulurdu. Bütün ilçelerden
gelen vatandaşlar burada
alış veriş yapma imkanı
buluyorlardı. Ayrıca Yayla
Turizmi açısından da çok
önemli bir cazibe merkezi
olacak konumda olan
Karadağ Yaylasında yamaç
paraşütünün yanı sıra kış
turizmi içinde önemli kayak
merkezi yapılabilir. Bu
yapılan çalışmalar ve
hedeer doğrultusunda
Dernek olarak İlçemizin
yetiştirdiği önemli
değerlerden biri olan ve
ilçemizin öz avladı TBMM
Çevre Komisyon Başkanımız
ve Milletvekillerimiz Sayın
Muhammet Balta ile
yaptığımız görüşmeler
doğrultusunda yaylamızın
yolunun yapılması için
vekilimiz gerekli girişimleri
yaptı. İlçemize çeşitli
ziyaretlerde bulunmak için
gelen Ulaştırma ve Altyapı
Bakanımız Sayın Adil
Karaismailoğlu'ndan da bu

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

yol için talepte bulunmuştuk.
Yapılan bu girişimler sonrası
geçtiğimiz hafta her zaman
bize destek olan ve
bizlerden yardımlarını hiçbir
zaman esirgemeyen
Belediye Başkanımız Sayın
Muhammet Balta ve
beraberinde Orman Bölge
Müdürümüz ile birlikte
yaylamıza gelerek yol
çalışmasının başlayacağı
müjdesini bizlere ilettiler.
Temennimiz en kısa sürede
yol çalışmasının başlatılarak
bölge halkının hizmetine
sunulmasıdır. Yol
yapıldığında bölge insanı ve
dışarıdan gelen misarler
günü birlik olarak yaylaya
gelerek, hem temiz ve serin
bir havada stres atıp
rahatlama fırsatı bulacaklar.
Hem de yaylamızın ticari
yönden canlanmasını
sağlayacaklar. Bu yol
bölgemiz ve yaylamız için
çok önemlidir. Karadağ
Turizm Derneği, yaylamız
sakinleri ve bölge halkımız
adına kendilerine çok
teşekkürler ediyoruz dedi.
“KARADAĞ YAYLA YOLU
BELEDİYE MECLİS
TOPLANTISINDA
GÖRÜŞÜLDÜ”
Vakfıkebir Belediyesinin
Temmuz ayı meclis
toplantısında Karadağ yolu
ile ilgili Belediye Başkanı
Muhammet Balta şu ifadeleri
kullandı. Belediye olarak
Temmuz ayında yapılan
hizmetler hakkında meclis
üyelerini bilgilendiren
Başkan Balta, Orman Bölge
Müdürlüğünden müdür ve
müdür yardımcılarıyla birlikte
Karadağ Yayla Yolunda
yapılacak çalışmalar ile ilgili
toplantı yaptıklarını belirterek
yolun ihale yapılması için
çalışmalar yaptıklarını
söyledi. Başkan Balta, yolun
Deregözü Mahallesi ve
Rıdvanlı Mahallesi yönleri
tarafından gidilecek olan
yerlerde mesire alanı ve
konaklama alanları
planladıklarını söyledi.

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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ÖLÜM KAVŞAĞI YENİDEN DÜZENLENSİN

Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir ilçe teşkilatı, sahil yolu terminal kavşağında sürekli kaza yaşanması dolayısı ile yanlış yapılan kavşağın bir an önce düzeltilmesi için basın açıklamasında bulundular.

C

umhuriyet Halk Partisi
Vakfıkebir İlçe Başkanı
Mehmet Keskin ve
beraberindeki ilçe teşkilatı
mensupları ile birlikte sahil yolu
terminal kavşağı geçiş
güzergahında yaşanan kazalara
dikkat çekmek amacı ile sahil
kavşağında basın açıklaması
düzenlediler. Başkan Keskin,
yıllar önce yapılan Sahil Yolu
ilçemizden öyle bir geçti ki, ezdi

de geçti. Onarılmaz tahribatlar
yaratarak geçti diyerek tüm
yetkililere çağrıda bulundu.
SAHİL YOLU ONARILMAZ
TAHRİBATLAR YARATARAK
İLÇEMİZDEN GEÇTİ!
Başkan Mehmet Keskin yaptığı
çağrıda şu ifadelere yer verdi.
Keskin, Sahil ilçesi olmak
sosyal, kültürel ve ekonomik
olarak önemli avantajlar yaratır.
Ama yıllar önce yapılan Sahil

cinayetine karşı çıktık ve
şehirlerin güneyinden “çevre
yolları” ile geçilmesini önerdik.
Ama olmadı. İnci gibi sahilimizin
taşla, toprakla doldurulmasına,
denizimizle şehrimiz arasına tel
örgüler koyulmasına o;
ticaretimizde, sosyal
yaşamımızda derin anlamı olan
güzelim iskelemizin şehrimizden
kopartılmasına sessiz kalarak
ilçemize büyük ihanette
bulunduk dedi.
YAPILMASI GEREKEN
KAVŞAK BİLE UNUTULDU
Başkan Keskin, Artık bir sahil
ilçesi değil, adeta kırsalda bir
ilçe olduk. Bu şirin ilçemizin
boğazına adeta bir ip dolayarak
sıkıştırdık, nefessiz bıraktık.
Yolu ilçemizden öyle bir geçti ki, İlçemiz sahilinden öyle
saygısızca geçildi ki! Yapılması
ezdi de geçti. Onarılmaz
gereken kavşak bile unutuldu.
tahribatlar yaratarak geçti.
Vakfıkebir'in Büyükliman
Keşke ilçemizin o dönemdeki
havzasının merkezi olduğu da
bütün yöneticileri, sivil toplum
temsilcileri ve halkımızın tamamı unutuldu. Çevre ilçelerin, birçok
yaylanın gidiş ve dönüş yolunun
bu duruma engel olabilseydi.
tamamının trağini yapılan bu
Tabii ki yol önemlidir,
sahil yoluna bağlayacak birleşim
medeniyettir. Yol yapacağız.
noktasına sonradan, birçok
Ama doğayı feda ederek değil!
CHP olarak o dönem denizimizin teknik eksikle birlikte, alelacele,
iş olsun torba dolsun mantığıyla
doldurulmasına, bu doğa

evlere şenlik bir kavşak yapıldı.
İlçemiz terminalinin önünden
keskin bir dönemeçle geçen bir
yolla (zorlayarak!) bu kavşağa
ulaşım sağlandı. Bu kavşakta
yapıldığı günden itibaren
neredeyse her gün can veya mal
kayıplarına neden olan kazalar
oluyor. En son kazalardan
birinde de ilçemizin gencecik,
pırıl pırıl bir evladı, belediye
meclis üyemiz Enver
İskenderoğlun'nun çocuğu
ölümden döndü. Tekrar geçmiş
olsun. Burada hayatını
kaybedenlere de rahmet
diliyoruz dedi.
“ÖLÜM KAVŞAĞI'NI DA
YENİDEN DÜZENLEYECEK
BİR ÇÖZÜM ÜRETMELERİNİ

İSTİYORUZ”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı
Mehmet Keskin, Biz yetkilileri
acilen göreve davet ediyoruz.
Ulaştırma Bakanlığımız,
Valiliğimiz, Trabzon Büyükşehir
Belediyemiz, İlçe Belediyemiz,
İlçemizden olan Milletvekilimiz
acilen harekete geçmelidir.
İlçemizin önünü açarak yeniden
denizle, iskelemizle buluşmasını
sağlayacak bu “Ölüm Kavşağı'nı
da yeniden düzenleyecek bir
çözüm üretmelerini istiyoruz.
Artık can ve mal kaybı olmasın!
Artık yeniden denizimize,
sahilimize, iskelemize
kavuşalım!
Artık bıçak kemiğe dayandı!
Dedi.

UNUTMADIK,
UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vakfıkebir ilçemizde bir program düzenlendi.
Tarihimizden ders çıkartmak
zorundayız. Vatan uğruna şehit
düşenler, başta Kurtuluş Savaşı
baş komutanı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını rahmetle minnetle
yad ediyorum. Gazilerimize
sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
Rabbim birlikteliğimiz daim
eylesin dedi.
“MİLLET BAYRAĞINI YERE
İNDİRTMEDİ, VATANI
BÖLDÜRTMEDİ”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
uzan ise; “15 Temmuz'u önce
kendimiz unutmayacağız. Sonra
etrafımıza ve gelecek nesillere
de unutturmayacağız. Ancak o
zaman iri, diri ve güçlüyüz. Aksi
taktirde bizi biz yapan
değerlerden vazgeçersek,
unutursak, bizden sonraki
nesillere aktaramazsak, işte o
zaman yok olmaya kendi
kendimiz karar vermiş gibi
doğruymuş gibi kendi aralarında oluruz. Biz, bunu
ÇIKALIM”
Mili birlik günü dolayısıyla
rogram, Kemaliye
yapmayacağız. Bu topraklarda
Dış güçler şunu gördü bu milleti konuşuyorlar. Lütfen
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Mahallesi kavşağından
bin yıldan beri varız. Yeryüzünde
çocuklarımıza ve geleceğimize
Kurtuluş Savaşında,
Muhammet Balta vatandaşlara
başlayarak hükümet
belki 2000 yıldan fazla devlet
sahip çıkalım.
Çanakkale'de yenemediler
binası önüne kadar devam eden seslendiği konuşmasında; 15
olarak varız. Bundan sonra da
Temmuz milletin iradesine sahip içimizden yetiştirdikleri hainlerle “BİZ TARİHİ GÜÇLÜ BİR
yürüyüşle başladı. Hükümet
kıyamete kadar var olmaya
MİLLETİZ. TARİHİMİZDEN
birlikte yenmeye çalıştılar ama
çıkışın adıdır. O gece sokağa
binası önündeki tören saygı
devam edeceğiz. Allah birlik ve
DERS ÇIKARTMAK
bir kez daha başarılı olmadılar.
inen herkese selam olsun. O
duruşu ve İstiklâl Marşı'nın
beraberliğimizi bozmasın,
ZORUNDAYIZ”
Bu tehlikeler hiçbir zaman
gece Sayın
ardından İstanbul Şişli
bozmak isteyenlere fırsat
Bu vatan kanlarıyla sulayan
bitmeyecek. Tehlike geçmiş
Mecidiyeköy Merkez Camii Baş Cumhurbaşkanımızın halkın
vermesin.” dedi. Kaymakam
şehitlerimiz sayesinde bu gün
değil, hala boş durmuyorlar.
iradesine sahip çıkmak adına
İmam Hatibi Kurrâ Hafız Ali
Uzan, 15 Temmuz gecesi
buradayız. Onlar buraları bize
Uyanık olmak zorundayız.
Derman'ın Kur'an-ı Kerim tilâveti sokağa çıkın çağrısıyla birlikte
ülkemizi, milletimizi,
vatan olarak bıraktı. Onlara
Başka adlarla, başka
artık sokaklara sığmaz
ile devam etti. Vakfıkebir İlçe
demokrasimizi, Cumhuriyetimizi
minnet borcumuz var.
yapılanmalarla hala
Müftüsü Şükür Küçük'ün yaptığı olmuştuk. İradesine sahip
ve aydınlık geleceğimizi yok
mücadelelerine devam ettiklerini Gazilerimize borcumuz var.
çıkmak için hep beraberdik.
duadan sonra ise Vakfıkebir
Onlara borcumuzu ödeyebilmek etmek isteyen vatan hainleri
Vatan söz konusu olunca ailenizi gözlemliyoruz. En büyük
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
harekete geçmiş, milletin
için bilinçli, inançlı nesiller
de eşinizi de, çoluk çocuğunuzu tehlikelerden birisi de
Uzan ve Vakfıkebir Belediye
yetiştirmek zorundayız. Birlik ve silahlarını yine bu aziz ve
gençliğimizi ve çocuklarımızı
Başkanı Muhammet Balta günün da, malinizi da mülkünüzü de
fedakâr millete doğrultarak kanlı
beraberliğimiz korumak
hepsini unutabiliyorsunuz. Türk sosyal medya üzerinden etkili
anlam ve önemini belirten birer
zorundayız. Eğer birlikte olursak, bir darbe girişiminde
oluyorlar. Lütfen çocuklarınızı
Milleti'nin böyle bir özelliği var.
konuşma yaptılar.
Vatan denince kutsaldır. İradesi dinleyin. Göreceksiniz ki sosyal beraber hareket edersek inanın bulunmuşlardır. Ancak Sayın
“BU TOPRAKLARDA BİN
Cumhurbaşkanımız Recep
bizi kimse yıkamaz. Temel
medya üzerinden çok ciddi
denince kutsaldır. Ona sahip
YILDAN BERİ VARIZ”
Tayyip Erdoğan'ın milletimizi
noktamız birlik olmak. Birlikte
şekilde dezenformasyona
çıkmak onun birinci vazifesi
Türkiye aşkının sıradan bir
sokaklara ve meydanlara daveti
hareket etmek, vatan söz
uğruyorlar, farklı kirler
oluyor. Yıllarca dini
sevda veya duygu olmadığı
üzerine; milletimiz bu darbe
konusu olunca gerisi teferruat.
dinliyorlar gerçek dişi olaylara
bilincine ermek ve bu bilincin diri duygularımızı sömüren bizden
girişimini, sokak ve meydanları
Biz tarihi güçlü bir milletiz.
gözüken ama başka mihraklara inanıyorlar ve bunları
tutulmasına katkı sağlamak
hizmet eden kişiler tarafından
hepimizin görevidir diyen
gençlerimiz devşirildi. Annesine,
Belediye Başkanı Muhammet
babasına, vatanına, bayrağına
Balta, 6 yıl önceki Türkiye'yi
düşman olacak derecede
işgal girişimi karşısında
yetiştirildi. Nitekim bir emirle
korkmayan, sinmeyen, evine
beraber milletin silahlarını
kapanmayan tüm bunların
Meclisine Cumhurbaşkanlığı
yerine Kutul Emare'de
Külliyesine, Özel Harekâtın
Çanakkale'de ve benzerinde
hep yapa geldiği üzere bedenini bulunduğu merkezine bomba
oldu yağdırdı. Milletimizin
tanka, füzeye, jete, mermiye
engel kılarak müstesna bir millet üzerine silahlarla ateş açıldı.
Ama bu millet tankların üzerine
olduğunu ispatlayan bu kutlu
yürüdü, altlarına yattı. Uçağa taş
milletin şehitlerini bir kez daha
fırlattı. İnanmış insanların güçlü
minnetle saygıyla anmak
silahlar karşısında ne kadar
gazilerine hayırlı, uzun ömürler
güçlü olabileceğini bu millet 15
dilemek amacıyla bir araya
Temmuz'da bir kez daha ispat
geldik.” dedi.
etti.
“15 TEMMUZ MİLLETİN
Muhammet BALTA
Şükür KÜÇÜK
Dr. Hacı Arslan UZAN
“LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZA
İRADESİNE SAHİP ÇIKIŞIN
Belediye Başkanı
İlçe Müftüsü
Kaymakam
VE GELECEĞİMİZE SAHİP
ADIDIR”

P

doldurarak, ölümü göze alarak
başarısızlığa uğratmıştır.
Milletimizin 15 Temmuz gecesi
sokaklarda, meydanlarda, tıpkı
Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal
Harbi'nde oldu gibi tüm fertleriyle
tek yürek tek bilek olmuştur. Bu
darbe girişiminde, milletimiz,
tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te
olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan
olarak sahiplenme konusundaki
kararlılığını ortaya koymuştur.
“15 TEMMUZ'U
UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ”
15 Temmuz gecesi yaşananlar
aslında haç ile hilalin, imanla
inkârın, hak ile batılın, küfür ile
tevhidin savaşıydı. Allah'a
şükürler olsun ki bu millet
bayrağını yere indirtmedi, vatanı
böldürtmedi ve milli iradesine
canı bahasına sahip çıktı.
Türkiye bu darbe girişimi
karşısında dahi yolundan
şaşmayan, hedeerinden
uzaklaşmayan, irtifa
kaybetmeyen ve kendi
kararlarını kendi veren güçlü ve
bağımsız bir ülkedir. Allah böyle
kara geceleri ülkemize bir daha
yaşatmasın. Şehitlerimizin aziz
hatıralarına ve kanlarıyla
müşerref kıldıkları bu topraklara
sahip çıkmaya devam edeceğiz
15 Temmuz'u unutmayacağız,
unutturmayacağız dedi.
Daha sonra İlçe Müftülüğü
Tasavvuf Musiki Korosunu
oluşturan din görevlileri ve Hafız
Ali Derman kaside ve ilâhiler
okudular. Öğrencilerin şiirler
okunması ile devam eden
program Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının
dilenmesi, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü'ne özel hazırlanan
slaytların ve belgeselin
izlenmesi ile sona erdi.

Ali DERMAN
İmam Hatip

Büyükliman
Postası
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Osman KOYUNCU

VAKFIKEBİR MYO YENİ
ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜN, 2022-YKS sınav
sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminde aday öğrencilere yönelik açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE BAĞIRSAKLARINI TEMİZLEYECEK Mİ?

D

ünyada imparatorluklar kurmuş
büyük devletlerin özellikleri,
zamanlarına göre adil ve evrensel
bir dünya devleti olmalarıdır. Her devrin
şartları farklıdır, devletler zamanın
şartlarına göre değerlendirilir. Geçmiş,
bugünün şartları ile değerlendirilmez.
Bugün evrensel dünya devleti olmanın
şartları, evrensel bir hukuka sahip olma,
insan haklarında hassas davranma,
özgürlüklere değer verme, çevreyi koruma,
sosyal refaha önem verme ve çeşitli ırklara
saygı duymaktır. Osmanlı ve Selçuklu gibi
büyük devletlerde idari makamda genelde
Türklerin olmasına rağmen sadece bir Türk
imparatorluğu değildi, çok çeşitli ırklardan
oluşmuştu.
T.C. yüz yıldır evrensel bir hukuk düzeni
ile bir dünya devleti olamadı, yaptığı
haksızlıklarla küçük bir ulus devlet olarak
kaldı. Avrupa'da, Rize kadar 360 bin
nüfuslu bir İzlanda hukuk ve anayasası ile
bir dünya devleti oldu. İki milyara yaklaşan
İslam âlemi İzlanda kadar demokrat
olamadı. Türkiye 1970li yıllarda İtalya ve
G.Kore'den ekonomik olarak önde bir ülke
idi. Adaletsizlik, hukuksuzluk, rüşvet ve
yolsuzluklarla bir mafya devleti
görünümüne büründü. Türkiye bu
mafyalardan temizlenir mazide yaptığı
hatalardan dolayı milletle helalleşirse,
bağırsaklarını temizleyip bir evrensel
dünya devleti olma yoluna girer. T.C. halkı
ile tam kucaklaşmammış bir devlet.
Dersim'de, resmi kayıtlara göre 13bin 500
gayrı resmi kayıtlara göre ise 57 bin kadın
çocuk yaşı öldürüldü. Rum, Ermeni ve
Yahudilerin mallarına, işyerlerine
paralarına kanunsuz el kondu ev ve
işyerleri yıkıldı çok sayıda gayri Müslim
öldürüldü. Peygamberimiz mealen
“gayrimüslime yapılan eziyet bana yapılan
eziyet gibidir.”demiştir. Yapılan haksızlıklar
o kadar fazla ki kitaplara sığmıyor.

Mazlum, dinsiz bile olsa ahı arşa çıkar.
Faili meçhuller çoğunlukla biliniyor, 6 Eylül
1955 olayların inceleyen Celal Bayar,
“Galiba ipin uçunu fazla kaçırdık.” itirafında
bulundu, bir yalan haberle gayri Müslimler
yerle yeksan oldu. Bazı Müslümanlar “Oh
olsun, onlar da Müslümanlara eziyet
ediyorlar!” diyorlar. Van'daki Ermeni suç
işlerse İstanbul'daki Ermeni cezalandırılır
mı?
Türkiye 17 Aralıkta bağırsaklarını
temizlemeye başladı fakat olmadı. Hiçbir iş
yapmamış gençlerde milyonlarca dolarları
yakalandı, oğlumum villa parasıdır dendi,
işi olmayan bu çocuk bu parayı nasıl
kazandı denmedi yolsuzluklarla mücadele
edenler görevinden alınıp hapislere atıldı.
“Yolsuzluklara damardan girdik yapan
babam bile olsa cezasını veririz, tüysüz
yetimin hakkını çalana cezasını ağır
ödetiriz dendi. Bütün servetim
parmağımdaki yüzük, eğer zengin
olduğumu duyarsanız bilin ki haram yedim,
hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan
babaya değil. Biz efendi değil fakir
fukaranın garip gurebanın hizmetkârı
olmaya geldik. Bize kibir değil tevazu
yakışır. “ Hepsi lafta kaldı, dindar bir nesil
yerine kindar, dinsiz bir nesil yetişti.
Rüşvet ve yolsuzluklarda dünya rekoru
kırdık.
Bu temizlik, sivil toplum kuruluşları dâhil
medya, hukuk, polis, askeriye, yargı, iş
adamları vs her konuda olmalı. Organize
çete lideri S. Peker çok şeyler anlatıyor,
Allah uzun ömür versin de biraz daha
deşifre etsin, Türkiye bağırsaklarını bir suç
örgütünün itirafları ile temizleyecek galiba.
Sağır sultan bunları duydu fakat bizin
adalet sistemimiz duyamadı, üzerine ölü
toprağı serpilmiş. Hırsıza hırsız, haksıza
haksız demek suç mu?

DERYA İLE BURAK “EVET” DEDİLER

kıyarken nikah şahitliklerini
Ortahisar Belediye Başkan
Yardımcısı Coşkun Şahin,
Büyükşehir Belediye Meclisi AK
Parti Grup Başkanvekili Erhan
Nadir, Vakfıkebir Belediye
Meclis Üyesi Yusuf Sağlam ve
İlçe Esnaflarından Derviş
Sağlam yaptı. Derya ile Burak'ın
muhteşem düğün törenlerine
eş, dost, akraba ve
arkadaşlarının yanı sıra çok
sayıda davetli katıldı. Bizlerle
Derya ile Burak'ın evlilikle
noktaladıkları bu mutlu
beraberliklerinin kendilerine ve
ailelerine sağlık, mutluluk ve
başarı getirmesini diliyoruz.
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üksekokul Müdürü
yaptığı açıklamada;
“Öğrencilerimiz YKS
sınav sürecinin ardından 27
Temmuz-05 Ağustos 2022
tarihleri arasında, Üniversite
tercihlerinde bulunacaklar. Bu
yıl ÖSYM tarafından
Yüksekokulumuzda beş (5)
program için toplam 373 yeni
kontenjan ayrıldı. Bu sayı
geçtiğimiz yıl330 idi. İnşallah
tercih dönemi sonucunda
kontenjanlarımızındolacağını
umuyorum” dedi.
“VAKFIKEBİR MESLEK
YÜKSEKOKULU VİZYON VE
MİSYONU OLAN BİR
YÜKSEKOKULDUR.”
Vakfıkebir Meslek
Yüksekokulu'nun vizyon ve
misyonu ile sunduğu imkanlar
hakkında bilgi veren
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Tolga ERGÜN; “Güçlü
akademik yapı ile birlikte
önceliğimiz ve temel amacımız,
öğrencilerimizin akademik
gelişimlerini sağlamak ve
kalifiye ara eleman ihtiyacının
giderilmesinde ülkemize katkı
sunmaktır. Yüksekokulumuz
sosyal bilimler tabanlı bölüm ve
programların yer aldığı bir
okuldur.Tamamı birinci öğretim
olmak üzere hali hazırda toplam
beş(5) aktif programımız yer
almaktadır. Bu programlar;
“Bankacılık ve Sigortacılık,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
Maliye, İşletme Yönetimi
ileMuhasebe ve Vergi
Uygulamalarıdır.”Nisan 2022
itibarı ile Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) tarafından Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri programının
açılmasına onay verilmesiyle
bölüm sayımız altıya yükseldi.
İnşallah yeni bölümümüze en

kısa zamanda öğrenci alımını
gerçekleştireceğiz.
Yüksekokulumuzda dersler,
ders içeriklerini destekleyecek
şekilde sunum sistemleri ile
desteklenmiş geniş ve ferah
dersliklerde işlenmektedir.
Okulumuz bünyesinde EğitimÖğretim saatlerinde sürekli
olarak açık tutulan, yürütülen
programları destekleyici basılı
ve görsel yayınların yer aldığı
bir kütüphane (okuma salonu)
öğrencilerimizin hizmetindedir.
Ayrıca, Trabzon Üniversitesi
bilişim ağına bağlı olan 40+1
tam donanımlı XDSL altyapısı
ile sürekli ve hızlı internet erişim
ağına sahip bilgisayar
laboratuvarı gerek derslerde
gerekse de ders dışı
zamanlarda öğrencilerin
kullanımına
sunulmaktadır.Yüksekokulumuz
bünyesinde ders dışı ve
dinlenme zamanlarında
öğrencilerimizin hizmetinde olan
modern bir kantinimiz
bulunmaktadır. Ayrıca, hafta içi
saat 11.30-13.00 aralığında
hizmet veren yemekhanemiz
mevcuttur.” dedi.
“MESLEK
YÜKSEKOKULUMUZ
ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA
SORUNU
BULUNMAMAKTADIR.”
Vakfıkebir MYO'yu kazanan
öğrencilerin ilgilendiği bir başka
konunun da barınma olduğunu
kaydeden okul müdürü Ergün,
“Yüksekokulumuzun bulunduğu
Vakfıkebir İlçesinde Kredi ve
Yurtlar Kurumu (KYK)'nabağlı
14 katlı, 2 bloktan oluşan
toplam 500 kişilik (250 Erkek,

250 Kız) kapasiteli Modern Yurt
binaları bulunmaktadır. Bunun
haricinde ilçe merkezinde
öğrencilerin ev kiralayarak
konaklama ihtiyaçlarını
giderebilmeleri mümkündür.
Barınma imkanlarının yanında
ilçemizin karadeniz sahil yolu
üzerinde konumlanması ulaşım
sorununu da ortadan
kaldırmaktadır.” ifadelerini
kullandı. Son olarak Yüksekokul
tarafından yapılan faaliyetler
hakkında bilgi veren Ergün;
“Yüksekokulumuzun vizyon ve
misyonu çerçevesinde derslerin
yanında ilgili bölüm ve
programlara yönelik eğitim ve
sertifika programları düzenli bir
şekilde organize edilmektedir.
Yüksekokulumuzda yapılan
faaliyetler ile öğrencilerimizin
sektör temsilcileriyle buluşması
sağlanmakta ve bu sayede
mezuniyet sonrası sürece
hazırlıkları planlanmaktadır. Bu
planlamada, öğretim
elemanlarımız öğrencilerimize
etkin bir şekilde danışmanlık
yapmakta ve öğrencilerimizi
yönlendirmektedir. Bunun yanı
sıra, öğrencilerimizin akademik
gelişimleri yanında kişisel ve
sosyal gelişimlerini sağlamak
amacıyla ilçemizde ve ilimizde
bulunan kurum ve kuruluşlarla
ortak etkinlikler düzenlenmekte
ve sportif faaliyetler organize
edilmektedir. Ben bu vesile ile
Yüksekokulumuzu tercih
edecekyeni öğrencilerimizi
şimdiden kutluyor, okulumuz ve
İlçemiz adına hayırlara vesile
olmasını temenni
ediyorum.”diyerek sözlerini
tamamladı.

15 TEMMUZ, TÜRK MİLLETİNİN
YENİDEN DİRİLİŞİNİN DESTANIDIR!
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

V

akfıkebir ilçesinin
sevilen, sayılan değerli
simalarından ilçede
esnaflık yapan Derviş İskender
ve Sabire İskender'in kızları
Derya ile Vakfıkebir ilçesinin
sevilen, sayılan, değerli
simalarından ilçede şoför
esnaflığı yapan Rasim
Yavuzyılmaz ve Aynur
Yavuzyılmaz'ın oğlu Burak bir
ömür beraberliğe evet dediler.
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür
Merkezi Düğün Salonunda
yapılan muhteşem düğün
töreninde genç çiftlerin
nikahlarını Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta
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K

aymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan, Binlerce
yıllık tarihinde sayısız
savaşları, felaketleri ve zor
dönemleri geride bırakan aziz
milletimiz, son olarak 15
Temmuz 2016 günü Fetö'ye
bağlı vatan hainlerinin darbe
teşebbüsüne şahit olmuştur.
Devletimizi, demokrasimizi,
milli birlik ve beraberliğimizi,
anayasal düzeni ve
özgürlüklerimizi hedef alarak,

ülkemizin bekasını ve
bölünmez bütünlüğünü
parçalamaya yönelik Fetö terör
örgütü tarafından yapılan 15
Temmuz hain darbe girişiminin
yıldönümünde milletçe tek
yürek ve eşine az rastlanır bir
kahramanlık destanı yazmış
olmanın gururunu hep birlikte
bir kez daha yaşıyoruz. Türk
Milletinin yeniden dirilişinin ve
adeta şahlanışının destanı olan
15 Temmuz, tankın, topun,
uçağın, modern silahların millet
iradesinin karşısında vatanını
ne pahasına olursa olsun
koruyacağını ve bu uğurda
gözünü kırpmadan gazi ve
şehit olabileceğini göstermiştir.
Aziz milletimiz, 15 Temmuz
gecesi yurdun dört bir
köşesinde Sayın
Cumhurbaşkanımızın
çağrısıyla meydanlara akın
ederek Fetö terör örgütünün
hain girişimini güvenlik
güçlerimizle birlikte bertaraf
etmeye azmetmiş kahraman
halkımız, bu hain şer
odaklarına karşı iman dolu

sineleriyle adeta çelikten bir set
oluşturarak ülkemizin birlik ve
beraberliğine ve milletimizin
istiklaline kast edenlere geçit
vermemiştir. Söz konusu vatan
olduğunda milletimizin hiç
düşünmeden aynı safta birlik
ve beraberlik içerisinde omuz
omuza duracağını ve ne
pahasına olursa vatanından,
bayrağından, hürriyetinden,
birlik ve beraberliğinden ödün
vermeyeceğini bir kez daha
göstermiştir. 15 Temmuz aynı
zamanda öylesine şanlı bir
mücadelenin adıdır ki, adeta
Çanakkale ruhunun, Kuva-i
Milliye şuurunun tekrar
şahlanarak vücut bulduğunu
gösteren tarihi dönüm
noktalarından birisi olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü'nde şehitlik
mertebesine ulaşan aziz
şehitlerimize bir kez daha yüce
Allah'tan rahmet diliyor, gazilik
şerefine erişen
kahramanlarımıza şükran ve
minnetlerimi sunuyorum dedi.

Büyükliman
Postası
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KARACA YAYLA AĞASI SEÇİLDİ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tonya Hoşarlı Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen
15. Zere Yaylası Karabdal Şenliği halkın yoğun katılımıyla birlikte gerçekleştirildi.

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI LİSE VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI
UYGULAMASI KAPSAMINDA 5 (BEŞ) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 61 (ALTMIŞBİR)
YERLEŞİM BİRİMİNDEN 61 (ALTMIŞBİR) ARAÇLA 768 (YEDİYÜZALTMIŞSEKİZ)
ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:2022/698790
1-İdarenin
a) Adı:VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI LİSE VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI
UYGULAMASI KAPSAMINDA 5 (BEŞ) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 61 (ALTMIŞBİR)
YERLEŞİM BİRİMİNDEN 61 (ALTMIŞBİR) ARAÇLA 768 (YEDİYÜZALTMIŞSEKİZ) ÖĞRENCİMİZİN
TAŞINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı:5 (BEŞ) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 61 (ALTMIŞBİR) YERLEŞİM
BİRİMİNDEN 61 (ALTMIŞBİR) ARAÇLA 768 (YEDİYÜZALTMIŞSEKİZ) ÖĞRENCİMİZİN
TAŞINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:5 TAŞIMA MERKEZİ OKUL (GÜLBAHAR HATUN A.LİSESİS /
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ / ÖMER NAKKAŞ MTAL / YALIKÖY İ.H.O.O / HİKMET KAAN
İ.H.O.O) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi:12.09.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:18.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın ILN 1661620

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

MERVE İLE BEYHAN ALİ EVLENDİ

T

onya ve Vakfıkebir
İlçelerinin sevilen, sayılan
değerli simalarından,
yıllardır eğitim camiasının içinde
öğretmen olarak görev yapmış,
binlerce öğrenci yetiştirmiş ve
Tonya Belediye Başkan
Yardımcısı olan eğitimci Ahmet
Esmer ve Seher Esmer'in kızları
Merve ile Tonya ilçesinin değerli
eşraflarından Fatma ve Şeker
Karadeniz'in oğlu Beyhan Ali
mutlu beraberliklerini evlilikle

noktaladılar. Tonya ilçesinde
açık havada yapılan muhteşem
düğün töreninde genç çiftleri
yalnız bırakmayan Tonya
Kaymakamı Muhammet İkiz,
Tonya Belediye Başkanı Osman
Beşel ve Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta'nın
yanı sıra çok sayıda davetli
düğün törenine katılarak genç
çiftlerin mutluluklarına tanık
oldular. Düğün törenine Trabzon
Milletvekilleri Muhammet Balta,
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Salih Cora, Hüseyin Örs ve
Ahmet Kaya'da birer telgraf
çekerek genç çiftlere mutluluklar
dilediler.
Bizlerde Merve ile Beyhan
Ali'nin evlilikle noktaladıkları bu
mutlu beraberliklerinin
kendilerine ve ailelerine sağlık,
mutluluk ve başarı getirmesini
diliyoruz. Cenabu Allah ömür
boyu huzur içerisinde mutlu bir
hayat sürdürmelerini nasip
eylesin.

T

onya Hoşarlı Mahallesi
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği tarafından
organize edilen 15. Zere Yaylası
Karabdal Şenliği halkın yoğun
katılımıyla birlikte
gerçekleştirildi. Yayla Ağası
yarışmasında işadamı Serkan
Karaca Zere Yayla Ağası seçildi.
Tonya Kaymakamı Muhammet
İkis, Belediye Başkanı Osman
Beşel, Jandarma Komutanı
Musap Mutlu, daire amirleri,
muhtarların katıldığı şenlikte,
Hoşarlı Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı Ahmet
Karagüzel yaptığı
konuşmasında; “Pandemi
nedeniyle iki yıldır
gerçekleştiremediğimiz Tonya
Zere Yayla Şenliğimizi çok
şükür bu yıl icra etmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.

Şenlikler gurbetteki
insanlarımızın sıla özlemini
gidermeye vesile oluyor. Sizlere
bu güzel yaylamızı anlatmaya
gerek yok. Yaylamız zaten
kendisini anlatıyor. Yalnız
sizlerden isteğimiz buraların
tahrip edilmemesi. Şenliğimize
katılan herkese iyi eğlenceler
dilerken şenliğimize
katkılarından dolayı Kültür ve
Turizm Bakanlığı'mıza, Tonya
Belediye Başkanımız Sayın
Osman Beşel'e,
sponsorlarımıza ve diğer emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Osman
Beşel'de “Bugün 15.'si
gerçekleştirilen Zere Yayla
Şenliği'nin birlik ve
beraberliğimiz, kardeşliğimiz,
dayanışmamız için hayırlara

vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin dört bir tarafındaki
tüm vatandaşlarımızı böylesine
güzel, tam bir doğa cenneti olan
yaylalarımızı görmeye davet
ediyorum. Karadeniz
Bölgesi'nin her tarafı güzeldir.
Ancak Tonya'mız ve
yaylalarımız bir başka güzeldir.
Hepinize iyi eğlenceler
diliyorum” dedi.
Sunuculuğunu Tosun Paşa'nın
yaptığı şenlikte daha sonra
ağalık yarışması yapıldı ve
işadamı Serkan Karaca Zere
Yayla Ağası seçildi. Gün boyu
devam eden şenlikte Karadeniz
Bölgesi'nin sevilen sanatçıları
Sebahattin Yanık, Yeşim
Civelek, Savaş Arslan ve
Kurtuluş Eyibil sahne alarak
yaylacılara eğlenceli saatler
yaşattılar.

VAKFIKEBİR'Lİ GENÇLER İÇİN
YAZ SPOR OKULLARI AÇILDI

Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğü ile ortak yapılan 2022 Yaz Spor Okulları faaliyetlerine devam ediyor.

V

akfıkebir ilçemizde yaz
spor okulları açıldı. İlçe
Gençlik ve Spor, Gençlik
Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi
işbirliği ile açılmış olan yaz spor
okulları, sosyal, kültürel ve
sanatsal yönden gençlerin
gelişimine katkı sağlıyor.
“GENÇLER BİZİM İÇİN ÇOK
DEĞERLİ, BİZLER
YÖNETİCİLER OLARAK
ONLARI ÇOK SEVİYORUZ”
Vakfıkebir Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali Civil
açılan kurslarla ilgili olarak
yaptığı açıklamada; “Haziran ayı
itibariyle okullar yaz tatiline girdi.

Gençlerimizin tatillerini dolu dolu
geçirmeleri için açtığımız bu
kurslara ilgi alanlarına göre
kayıt yaptıranların kurslara
devam etmelerini istiyoruz.
Gençler bizim için çok
değerlidirler. Bizler yöneticiler
olarak onları çok seviyoruz.
Gençlerimizin sokakta vaktini
boş şekilde geçirmesini
istemiyoruz. Bu kurslarla
amacımız gençlere spor
yaptırmak, boş zamanlarını
değerlendirmek ve onlara
faydalı olmaktır. Yetenekli
gençlerimizi belirleyip onların
kulüplerde değerlendirilmesini

sağlamakta amaçlarımız ve
hedeflerimiz arasındadır.
İlçemizde açtığımız kurslarımız;
yüzme, basketbol, voleybol,
masa tenisi, kort tenisi,
teakwondo, karate sportif
kurslarımız. Gençlik
merkezimizde açılan
kurslarımız; Tiyatro ve kuran
öğretimi kursları. Kurslarımıza
kayıtlarımız devam ediyor. Hafta
içi hergün çalışmalarımız devam
ediyor. Haydi gençler ve
çocuklar hep beraber spor
yapalım ve eğlenelim sağlıklı ve
zinde olalım diyerek sözlerini
tamamladı.

Büyükliman
Postası
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA
7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 58 (ELLİ SEKİZ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 58 (ELLİ
SEKİZ) ARAÇLA 651 (ALTIYÜZELLİBİR) ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN
: 2022/698446
1-İdarenin
a) Adı: VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: 2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI
KAPSAMINDA 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 58 (ELLİ SEKİZ) YERLEŞİM
BİRİMİNDEN 58 (ELLİ SEKİZ) ARAÇLA 651 (ALTIYÜZELLİBİR) ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı: 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 58 (ELLİ SEKİZ) YERLEŞİM
BİRİMİNDEN 58 (ELLİ SEKİZ) ARAÇLA 651 (ALTIYÜZELLİBİR) ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 7 TAŞIMA MERKEZİ OKUL (BÜYÜKLİMAN İ.Ö.O / CUMHURİYET
İ.Ö.O / ÇAVUŞLU İ.Ö.O / FEVZİYE İ.Ö.O / DEREGÖZÜ İ.Ö.O / YALIKÖY İ.Ö.O / OSMAN TAN O.O)
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi: 12.09.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP'tanalınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere,
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim
belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASI
KASPSAMINDA 4 (DÖRT) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 20 (YİRMİ) YERLEŞİM
BİRİMİNDEN20 (YİRMİ) ARAÇLA 68 (ALTMIŞSEKİZ) ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN
:2022/700050
1-İdarenin
a) Adı:VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASI
KASPSAMINDA 4 (DÖRT) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 20 (YİRMİ) YERLEŞİM
BİRİMİNDEN20 (YİRMİ) ARAÇLA 68 (ALTMIŞSEKİZ) ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı:2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM
UYGULAMASI KAPSAMINDA 4 (DÖRT) TAŞIMA MERKEZİ OKULUMUZA, 20 (YİRMİ) YERLEŞİM
BİRİMİNDEN20 (YİRMİ) ARAÇLA 68 (ALTMIŞSEKİZ) ÖĞRENCİMİZİN TAŞINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:4 TAŞIMA MERKEZİ OKUL (ATATÜRK O.O. / ÖZEL EĞİTİM
MESLEK OKULU / CUYMHURİYET İ.Ö.O / CUMHURİYET ANAOKULU)) TEKNİK ŞARTNAMEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi:12.09.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:11.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP'tanalınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın ILN 1661613

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI FİDANLARA VERİLDİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rıdvanlı Mahallesinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na çam ağacı ﬁdanı dikildi.

YELİZ İLE MÜCAHİT HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

B

V

akfıkebir Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan,
Vakfıkebir Belediye
Başkanımız Muhammet Balta
ile birlikte Rıdvanlı
Mahallesi'nde 15 Temmuz
Hatıra Ormanı fidan dikimi
etkinliğine katıldı. Dikilen
fidanların her birine 15 Temmuz
Şehitlerimizin adları verildi.
“ONLARI KALBİMİZE

GÖMDÜK”
Başkan Muhammet Balta,
şehitlere rahmet ve minnet,
gazilere ise hayırlı ömürler
dileyerek, Vakfıkebir'de ve tüm
Türkiye'de 15 Temmuz gecesi
tarihe altın harflerle geçen bir
destanın yazıldığını söyledi.
Balta, "Bugün bu topraklarda
hür ve bağımsız şekilde
yaşayabiliyorsak bunu

şehitlerimize borçluyuz.
Kahramanlarımızı toprağa
değil, kalbimize gömdük. Bu
çınar ağacına da şehitlerimizin
isimlerinin yazılı olduğu
künyelerini ailelerimizle birlikte
astık. Tüm şehitlerimizden Allah
razı olsun, onların geride
kalanları bizlerin de ailesidir.
Onlar için ne yapsak az" diye
konuştu.

Basın ILN 16616224

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

eşikdüzü İlçesi Yeşilköy
Mahallesi'nden,
Vakfıkebir İlçe
Müftülüğü'nde görevli İmam
Hatip Mithat Güdü ve eşi Nuran
Güdü çiftinin oğlu Uzman
Çavuş Mücahit Güdü, Giresun
Kürtün İlçesi Kırgeriş
Köyü'nden Elmas ve Ali İhsan
Köse çiftinin kızı Yeliz Köse ile
hayatlarını birleştirdiler.
Beşikdüzü Ali Şükrü Bey Kültür
Merkezi Aşiyan Düğün
Salonu'nda gerçekleşen düğün
merasimi, gelin ve damadın
alkışlarla salona alınmasının
ardından İstanbul Şişli

Mecidiyeköy Merkez Camii Baş
İmam Hatibi Kurrâ Hafız Ali
Derman'ın Kur'an-ı Kerim
tilâveti ile başladı. Düğün
sahipleri adına İmam Hatip
Mithat Güdü'nün selamlama
konuşmasından sonra
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür
Küçük kısa bir konuşma
gerçekleştirdi. Çarşıbaşı İlçe
Müftüsü Şakir Şahin'in yaptığı
duânın ardından ise Hüseyin
Dikici ve ekibinden oluşan
tasavvuf mûsikî korosunun ilâhi
ve semâzen gösterileri
eşliğinde gerçekleştirilen düğün
törenine; Vakfıkebir ve

Çarşıbaşı ilçe müftülerinin yanı
sıra Beşikdüzü Belediye
Başkanı Ramis Uzun, AK Parti
Beşikdüzü İlçe Başkanı Ahmet
Gören, Trabzon Dini Yüksek
İhtisas Merkezi Öğretmeni
Hayati Doksanoğlu, bazı okul
müdürleri, öğretmenler, Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Arif Gürsoy
ve Trabzon İl Başkanı Mehmet
Odabaş ile Vakfıkebir,
Beşikdüzü ve Çarşıbaşı İlçe
Temsilcileri İsmet Kukul, Ali
Naci Bebek ve Davut Kul,
Diyanet-Sen Trabzon İl Başkan
Yardımcısı Mehmet Yaşar ile
Vakfıkebir İlçe Temsilcisi Ahmet
Sağlam, Din-Bir-Sen Vakfıkebir
İlçe Temsilcisi Hüseyin Sağlam,
bazı Kur'an kursu öğreticileri,
din görevlileri, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, bazı
gazeteciler, mahalle muhtarları,
ilçe esnafı, aile yakınları, eşdost, akraba ve komşuları ile
yüzlerce davetli katıldı.

Büyükliman
Postası
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TÜRKİYE'Yİ YOLUNDAN ALIKOYABİLECEK
GÖNÜL
KÖPRÜSÜ
KURDUK
Antalya'nın Finike İlçesi Atatürk İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Vakfıkebirli
Hemşehrimiz Emine Karataş Başkan Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

A

ntalya'nın Finike İlçesi
Atatürk İlkokulu'nda
öğretmen olarak görev
yapan Vakfıkebirli Hemşehrimiz
Emine Karataş ve yine aynı
okulda görev yapan öğretmen
Meryem Güleç'in
koordinatörlüğünde Finike
Kaymakamı Zafer Sağ, Finike
Belediye Başkanı Mustafa
Geyikçi, Finike İlçe Milli Eğitim
Müdürü Cengiz Coşkun ve
Finike Atatürk İlkokulu Müdürü
Fahrettin Demirdal'ın
destekleriyle Vakfıkebir Fevziye
İlkokulu'nda öğrenim gören

çocuklara geçtiğimiz nisan
ayında hediyeler göndermişti.
Memleketine gelen Vakfıkebir
Hemşehirimiz öğretmen Emine
Karataş, ablaları Hava Kasım ve
Ayşe Kasım ile birlikte Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet
Balta'yı makamında ziyaret
ettiler. Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammet, “Hediyeleşin, Çünkü
hediye sevgiyi artırır. Kalpteki
kötü hisleri giderir” buyurmuştur.
Hediyeleşme vasıtasıyla Finike
ile Vakfıkebir arasında bir gönül

köprüsü kurduk. İnşallah bundan
sonrada bu kardeşlik ve gönül
bağı devam edecekti. Bu gönül
köprüsünün kurulmasında
emeği geçen hemşerimiz
öğretmen Emine Karataş'a
teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Muhammet Balta,
öğretmen Karataş'a Osmanlı
Belgelerinde Vakfıkebir isimli
kitabı hediye etti. Öğretmen
Emine Karataş, ablaları Hava
Kasım ve Ayşe Kasım daha
sonra Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın'ı ziyaret
ettiler.

TONYA MYO ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Tonya Meslek Yüksekokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı.

belirten Müdür ÜN; YÖK
tarafından açılmasına onay
verilen programlar ile birlikte
toplam 7 programımız
bulunmaktadır. Yeni açılan
programlarımızın öğrenci alım
süreçleri ile alakalı
çalışmalarımız devam etmekte
olup, şuanda öğrenci alımı
yapılan 4 programımız
bulunmaktadır. Bu programlar;
“İlk ve Acil Yardım Programı”,
“Fizyoterapi Programı”, “Yaşlı
Bakımı Programı” ve “Evde
Hasta Bakımı Programı”dır.
Programlarımızda görev yapan
on yıllarda gösterdiği
alanında uzman deneyimli
atılımlar, yaptığı
akademik kadromuz, yeterli
akademik ve sosyal
faaliyetler ile adından sıkça söz fiziki donanımımız ve tüm
bunların yanında, sunduğumuz
ettiren Trabzon Üniversitesi
uygulamalı eğitimlerimiz,
Tonya Meslek Yüksekokulu,
mesleki gelişim aktivitelerimiz,
üniversite tercihi yapacak
akademik, sosyal, kültürel ve
öğrencilerin dikkatini çekmeye
sportif faaliyetlerimizle birlikte
devam ediyor. Üniversiteye
öğrencilerimizin ihtiyaçlarına
gidecek öğrenciler için YKS
cevap vermekteyiz.
sonuçlarının açıklanmasının
ardından, ikinci adım olan tercih Yüksekokulun fiziki yapısıyla
alakalı açıklamalarda bulunan
dönemi başlıyor. 27 Temmuz
2022 Çarşamba günü itibari ile Müdür ÜN; Yüksekokulumuzda
başlayacak olan tercih işlemleri, 5 adet tam donanımlı sınıf, 1
adet uygulama laboratuvarı, 1
5 Ağustos 2022 Cuma günü
adet fizyoterapi ve iş ve uğraşı
sona erecek. Tercih işlemlerini
gerçekleştirirken ince eleyip sık laboratuarı, 100 kişilik
dokuyan öğrenciler için Trabzon konferans salonu ve 1 adet
kantin ve yemekhane
Üniversitesi Tonya Meslek
Yüksekokulu, önemli bir tercih
noktası olmaktadır. Konu ile
alakalı açıklamalarda bulunan
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör.
İlyas ÜN; “Uzun ve yorucu
geçen üniversite sınavına
hazırlık süreci sonunda,
öğrencilerimizin geleceklerine
yönelik alacakları en önemli
kararlardan birisi olan üniversite
tercihleri ve bu tercih dönemi
oldukça önemlidir. Bu bağlamda
Trabzon Üniversitesi Tonya
Meslek Yüksekokulu,
öğrencilerimiz için önemli bir
tercih ve fırsat noktası
olmaktadır” dedi.
Yüksekokulda sağlık bilimleri
tabanlı programların yer aldığını

S

mevcuttur. Ayrıca
yüksekokulumuzda eğitim
amaçlı kullanılmak üzere
donanımlı 1 adet donanımlı
simülasyon eğitim aracı
bulunmaktadır” dedi.
Öğrencilerin barınma konusuna
da değinen Müdür ÜN,
“Yüksekokulumuzda öğrenim
gören kız öğrencilerimiz için
Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 165
kişilik KYK Kız Öğrenci Yurdu,
erkek öğrencilerimiz için de
Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 58
kişilik KYK Erkek Öğrenci Yurdu
mevcuttur ve öğrencilerimizin
barınma noktasında hiçbir
problemi bulunmamaktadır.”
dedi. Son olarak da üniversite
tercihi yapacak olan adaylara
seslenen Müdür ÜN; “Sevgili
aday öğrencilerimiz, uzun ve
yorucu geçen üniversite
sınavına hazırlık süreci
sonunda, geleceğinizi
belirlemeye yönelik en önemli
kararı vereceğiniz tercih
döneminde sizleri sağlık bilimleri
tabanlı programların yer aldığı,
deneyimli akademik kadrosu,
donanımlı fiziki altyapısı ve
sosyal imkanlarıyla Trabzon
Üniversitesi Tonya Meslek
Yüksekokulu'nun ayrıcalığını
yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

HİÇBİR KUVVET YOKTUR!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet
Balta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

M

illetvekili Balta
mesajında; “15
Temmuz milli iradenin
vesayete, cesaretin ihanete
karşı demokrasi mücadelesinin
adıdır. Bu topraklarda 15
Temmuz ruhu ayakta oldukça
Türkiye'yi yolundan
alıkoyabilecek hiçbir kuvvet
yoktur” dedi. Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Çevre
Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Trabzon Milletvekili Muhammet
Balta, 15 Temmuz Şehitleri
Anma, Demokrasi ve Milli Birlik
Günü münasebetiyle bir mesaj
yayımladı. Mesajında bütün
dünyaya demokrasi ve tam
bağımsızlık dersinin verildiğine
dikkat çeken Milletvekili
Muhammet Balta, “Tarihimizin
en karanlık hadiselerinden biri
olan ve FETÖ/PDY tarafından
gerçekleştirilen 15 Temmuz
işgal girişimi,
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün
liderliğinin sevk ve idaresinde,
O karanlık gecede, kadınıyla
erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle,

din, dil ırk ve mezhep ayrımı
yapmaksızın milli ve manevi
dinamiklere yaslanarak tek
vücut olan kahraman milletimiz
dahili ve harici bedhahlara geçit
vermemiş, şanlı tarihine yeni bir
onur sayfası eklemiştir. "İstiklal
şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un
"Garbın afakını sarmışsa çelik
zırhlı duvar / Benim iman dolu
göğsüm gibi serhaddim var."
dizelerinde ifade ettiği bu ulvi
gerçek 15 Temmuz gecesi
milletimizden gasp ettikleri
savaş uçaklarına, tanka,
helikoptere güvenen
korkakların yüzüne bir tokat
olup inmiştir. 15 Temmuz Milli
iradenin vesayete, cesaretin
ihanete karşı demokrasi
mücadelesinin adıdır" dedi.
Balta mesajının devamında,
"Bu terör örgütü ile hep birlikte
mücadeleye devam ediyoruz.
Devletimiz hem ülkemizde hem
dünyada mücadeleye bütün
hızıyla devam ediyor. Aynı
kararlılıkla da devam edeceğiz.
"Ne o gece milletimize karşı
yapılan ihaneti unutacağız, ne

de milletimizin tarih yazan
kahramanlığını, devletine ve
demokrasiye sahip çıkmak için
yazdığı destanı unutturacağız.
Bu sadece şehitlerimize ve
gazilerimize değil, tarihimize
karşı da en büyük
sorumluluğumuzdur. O gece
sokağa çıkarak o karanlık
geceyi aydınlığa kavuşturan
aziz milletimizin her bir ferdine
şükranlarımı sunuyorum. Bu
ihanet girişimi karşısında
darbeye karşı durup sabahlara
kadar demokrasi nöbeti tutan
yediden yetmişe tüm
hemşerilerime gönülden
teşekkür ediyor, bir hilal uğruna
o gece canlarını feda eden aziz
vatan şehitlerimizi rahmetle ve
minnetle yad ediyorum.
Gazilerimize de Allah'tan
sağlıklı uzun bir ömür niyaz
ediyorum. Şundan eminim ki,bu
topraklarda 15 Temmuz ruhu
ayakta oldukça Türkiye'yi
yolundan alıkoyabilecek hiçbir
kuvvet yoktur. Allah bir daha bu
millete 15 Temmuz'ları
yaşatmasın” diye konuştu.

ÜLKEMİZ ÜZERİNDE HAİN EMELLER PEŞİNDE
KOŞANLAR KARŞILARINDA MİLLETİMİZİ BULACAK!
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

B

elediye Başkanı
Muhammet Balta,
mesajında şunları
söyledi; “15 Temmuz,
tarihimizin en büyük ihaneti
karşısında aziz milletimizin
canıyla, kanıyla yazdığı onurlu
destanın adıdır. Terör örgütü
mensupları, yıllarca saf, temiz
ve dini duyguları suiistimal
ederek adaleti ve hakkaniyeti
çiğneyerek ahlak dışı oyunlarla
kendi mensuplarına istikbal
sağladılar. 15 Temmuz 2016'da
ülkemizin yönetimini ele geçirip
dış mihraklara peşkeş çekmek
adına vatandaşlarımızın
üzerine ateş açtılar. Türkiye

Büyük Millet Meclisini,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini,
Şehitler Köprüsünü,
meydanları, caddeleri, sokakları
vicdansızca bombalandılar. Aziz
Milletimiz, ülkemizi bölmek,
parçalamak ve kardeşkanı
akıtmak isteyen hainlere karşı
tıpkı İstiklal Marşımızda ki gibi
göğsünü siper ederek tarihte
eşi benzeri görülmemiş büyük
bir kahramanlık destanı
yazmıştır. 251 canımız gözünü
kırpmadan şahadete koşmuş, 2
bin 196 vatandaşımız
yaralanarak, gazilik payesi
kazanmıştır. O Gün,
Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatlarıyla hep birlikte
meydanlara inerek bütün
Dünya'ya Türk'ün bileğinin
bükülmeyeceğini ve hiçbir
zaman teslim olmayacağını bir
kez daha gösterdik. Bizler
ecdadımıza; darbeye direnerek,
Hakka yürüyen şehitlerimiz ve
kolunu bacağını bu vatan için
feda eden gazilerimizin
omuzlarında yükselen aziz
vatanımızı şer odaklarına karşı
kanımızın son damlasına kadar
korumaya söz verdik. Ülkemiz
üzerinde hain emeller peşinde
koşanlar, 15 Temmuz hain
darbe girişiminde olduğu gibi,
bundan sonra da karşılarında
milletimizi bulacaklardır. Benzer
acıların bir daha
yaşanmamasının anahtarı,
uyanık ve bilinçli olmak,
ayrışmadan bir ve bütün
kalabilmektir. 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik 'de
hain darbe girişiminin seyrini
değiştiren Ömer Halisdemir ve
vatan savunmamızda canlarını
feda eden tüm Şehitlerimize
Yüce Allah'tan rahmet diliyor,
gazilik onuruna erişen
vatandaşlarımıza şükranlarımı
sunuyorum. Rabbim bizleri milli
birliğimizin kıymetini bilen ve
koruyanlardan eylesin. Bir daha
15 Temmuzları yaşatmasın."

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