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iL BAŞKANINI ZiYARET ETTiLER

VAKFIKEBİR'E İKİNCİ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN 

SAĞLAM; “ESNAFA MÜJDE DEĞİL,
SADECE FAiZLi ERTELEME!

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

ZARAFET VE NEZAKET GETiRECEK
>Vedat Furuncu 2'de

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

Vakfıkebir'e her alanda çok önemli proje ve hizmetler kazandı-
ran Belediye Başkanı Muhammet Balta, ilçenin marka değerini 
artıracak önemli çalışmalarda gerçekleştiriyor. 

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, esnaf kredileri ile ilgili faizle erteleme kararına 
ilişkin gazetemizi ziyaret ederek açıklamada bulundu.

 PARTiMiZ; SiYASETE RENK KATACAK,

> Sadık AYDIN 3'de

“YENİDEN REFAH 

PARTİSİNE OLAN 

GÜVEN VE İLGİ 

ARTARAK DEVAM 

EDİYOR”

> Sadık AYDIN 7'de

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Hakan Kocaman, yeni göreve seçilen AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Dr. Sezgin Mumcu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Mustafa Durmuş, 
Genel Merkez Engelliler Birim Başkan Yardımcısı Cengiz Erduran 
ve beraberinde Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek ve 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret ettiler. 
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Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete
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Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

NEDEN BÖYLEYİZ?

KÖY OKULLARINDA DERS ZİLİ ÇALDI

Vakfıkebir'de bazılarından cırtlak sesler 
çıkıyor…
Vakfıkebir'de birileri birilerinin kafasını 
karıştırıp, ona cephe aldırıyor.
Bu ilçede bunu kimler yapar, iyi bilinir.
Ama bizler bu durumdan dolayı o ismi 
açıklamayı doğru bulmuyoruz.
İnsanoğluyuz sonuçta neyi 
paylaşamıyoruz.
Birilerinin sırtından geçinmeyi bırakıp, 
kendi işlerimize yoğunluk verme vaktidir.
“O” nun belki işleri iyi, belki bir şeye ihtiyacı 
yoktur.
Her şey onun için güllük gülistanlıktır.
Ona da diyecek bir lafımız yok.
O zaman boş boş konuşmaları 
bırakacağız, icraatlar yapmaya devam 
edeceğiz.
Vakfıkebir için elini taşın altına koyacaklar 
bizlere lazım…
Lafta hiçbir şey olmayacak.
Ben onu yaptım, ben bunu yaptım 
denenmeyecek…
Herkes üzerine düşeni yapmaya gayret 
gösterecek ki, Vakfıkebir'i bir yerlere 
götürelim…
Vakfıkebir yerinde saymaması lazım, 
Vakfıkebir Büyükliman'ın en büyük ilçesidir.
Vakfıkebir'de bir şeyler olacak ki, diğer 
ilçelerde bizlerden örnek alacak…
Sürekli olarak birlik-beraberlikten söz 
ediyorum…
Vakfıkebir'de ne kadar biriz, ne kadar 
beraberiz, hiç düşündünüz mü?
Vakfıkebir'de bu neden böyle olmuyor?
Birileri Vakfıkebir için beddua mı etti?
Şu kısır çekişme bir burada var…
Neden bizler bu çekişmenin içindeyiz?
Herkes bugünü, yarını ve öteki günü 
düşünmek zorunda…
Çocuklarımızın geleceği, bizlerin elinde…
Çocuklarımıza neden güzel bir ilçe 
bırakmayalım değil mi?
*******************
Bu hafta Sağlık Bakanı vaka sayılarını il il 
verdi…
Trabzon 3. Sırada…
Halen daha vaka sayıları yönünden, 
Trabzon üst sıralarda…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı…
Geçen hafta Trabzon Valiliği yeni bir karar 
almıştı. Bu karar doğrultusunda sıkı 
denetimler yapılmaya başlanıldı…
Geçtiğimiz hafta sonu 398 kişiye 774 bin 
787 TL cezai işlem yapıldı…
İnsanlarımız yasağa neden riayet 
etmiyor…
İnsanoğlu yine kendine yapıyor. Bu 
pandemi döneminde iş yok, güç yok, 
ödenecek para çok…
Bir kişiye 3.200 tl çıvarında ceza yazılıyor. 
Asgari ücretten bile fazla. 
Dikkat etmek bu kadar zor olmaması 
gerekir. Sokağa çıkma kısıtlaması varken, 
çıkmamak…
Sokağa çıkanların bazıları hava almaya, 
güneşlenmeye çıktım diyor…
Kısıtlama varken, illaki insanların sokağa 
çıkmaları ve kısıtlamayı delmelerimi 
gerekiyor…
Kısıtlama var, yasak var. İşi olmayanların 
evlerinde durulması isteniyor.
Neden mi? 
Sayı Trabzon'da en üst seviyede 
seyrediyor. Bu yüzden sayıyı azaltmak ve 
önüne geçmek için kısıtlamalar getiriliyor…
Herkes bu duruma riayet edip, sağlığımızı 
düşünmek zorunda…
Maske, mesafe, temizlik ve tokalaşmak 
yerine gönül selamı verilmelidir…
Sağlığımız her şeyden önemli… 

Kaymakam Mesut Yakuta, "15 
Şubat 2021 pazartesi 

itibarıyla köylerimizde bulunan 
ilkokul ve ortaokul düzeyinde 
Çavuşlu İlk/Ortaokulu, Deregözü 
İlk/Ortaokulu, Fevziye 
İlk/Ortaokulu ve Cumhuriyet 
Anaokulunda tam zamanlı olarak 
yüz yüze eğitime başlanırken, 
diğer öğrencilerimiz de ekranların 
karşısında yerlerini aldı. İkinci 
yarıyılın tüm öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize ve velilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
sözlerine şöyle devam etti: 
"Geçdiğimiz hafta itibarıyla 

ülkemizin bütün köylerindeki ve 
İlçemizdeki köy okullarındaki 
öğrencilerimizi okullarına kavuş-
turmanın ve gülümsemelerine 
şahit olmanın mutluluğu içerisin-
deyiz. Bu ilk adımı takip edecek 
diğer adımımız, 1 Mart'ta okul 
öncesi, özel eğitim, ilkokul ile 
lise ve üniversite giriş sınavla-
rına hazırlanan 8 ve 12. sınıf 
öğrencilerimiz için okulların 
kapısını açmak olacak. Ayrıca il 
ve ilçe merkezlerinde salgının 
yaygınlık durumuna göre belirle-
nen ölçütler uyarınca okul risk 
değerlendirmesi yapılarak tüm 
sınıf düzeylerinde okullarımızı 

açma konusunda da ilçemizin kendi 
koşulları doğrultusunda kendi adımı-
nı atabilmesi için gerekli hazırlıkları 
yapıyoruz." Okulların açılışı için 
önemli konulardan birinin de 
öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade 
eden Kaymakam Yakuta, "Hepiniz 
gibi bizim de bu tedbirler içinde son 
derece önemli bulduğumuz bir konu 
da öğretmenlerimize aşı uygulaması. 
Yüz yüze eğitime giren öğretmenler 
ön sırada olmak üzere listeler Sağlık 
Bakanlığına iletildi. Bu listeler 
randevu sistemine işlenmeye 
başlandı. Şubat'ın son haftası 
öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının 
yapılmasına başlanacak" dedi.

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 886
: 26.02.2021

JANDARMA YAŞLILARIMIZI UNUTMADI 

Vakfıkebir jandarma yaşlı 
vatandaşları unutmadı. 

Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri 
yaşlılarla bir süre sohbet ederek 

ihtiyaç ve sorunları noktasında kir 
alışverişinde bulundular. 
Jandarmanın Asli vazifesi olan tüm 
vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru 

ile asayişin temin ve muhafazasını 
sağlamak için sorumluluk sahasında 
faaliyetlerine kesintisiz olarak devam 
etmektedir. Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde 
yaşlılarımız ziyaret edilerek  
''Jandarma Teşkilatının her zaman 
ve her yerde kıymetli büyüklerimizin 
yanında olduğu ve yalnız 
olmadıkları'' vurgulanmıştır.  
Yaşlılarımız ziyaretlerimiz 
dolayısıyla memnuniyetle-
rini dile getirmiş, hayırlı 
görevler dileklerinde 
bulunmuşlardır. Yaşlı ve 
ihtiyacı olan büyüklerimize 
ziyaretler bizleri son derece 
mutlu ediyor. Yaşlıların her 
zaman baş ütünde yeri 
olduğunu belirten jandarma 
ekipleri, büyüklerin huzur ve 
mutluluğu için çalışmalara 

aralıksız devam edeceklerini 
belirttiler. Ziyaretler yaşlıların moral 
ve motivasyonunu artırırken, yalnız 
olmadıklarını hissettirmek ayrıca 
yüzlerine yansıyan tebessümü gör-
mek bizleri çok daha mutlu etmiştir 
dediler. Jandarmanın ziyaretinden 
memnun kalan vatandaşlar, “Allah 
devlete zeval vermesin” dediler.

Vakfıkebir artık Ekmeğinin yanı 
sıra kültürünün önemli 

miraslarından birisi olan Külek 
Peyniri ile de ülke çapında 
tanınacak. 25.06.2018 tarihinde 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından Türk 
Patent ve Marka Kurumuna Coğra 
İşaret Başvurusu yapılan Vakfıkebir 
Külek Peyniri tescil işlemi son 
aşamaya geldi. Coğra İşaretli 
Vakfıkebir Külek Peynirinin üretimi 
ilçede yeni istihdam kapıları 
açacak.Vakfıkebir Külek Peyniri, 
uzun yıllardır geleneksel olarak 
üretilen ve coğra sınır ile ün bağı 
bulunan, külek adı verilen ahşap 
kaplar içinde toprak altında veya 
fındık kabuklarında 3-6 ay 
olgunlaştırılıp muhafaza edilen 
peynirdir. İnek veya koyun sütünden 
üretilen Vakfıkebir Külek Peyniri;  
peynir mayası (rennet) veya doğal 
kursak mayası (şırdan) kullanılarak 
üretilen peynir ile çökelek 

karışımından oluşur. Peynir ve 
çökelek küleklere,  katmanlar 
halinde basılır. Böylelikle katmanlı 
bir görünüme sahip olan Vakfıkebir 
Külek Peyniri, toprak altında veya 
fındık kabukları içinde suyunu 
kaybederek olgunlaşırken,  tipik bir 
eskitme peynir tadına sahip olur. 
Yörede kursak mayası adı verilen 

süt buzağılarının midesinin 
kurutulması ile elde edilen şırdan 
mayası, geleneksel peynir 
üretiminde kullanılır.Vakfıkebir Külek 
Peynirinin üretiminde kullanılan 
külekler,  peynire koku ve tat 
geçişine neden olmayan ladin 
ağaçlarından yapılır.  Ladin ağaçları 
kesilip birkaç hafta kurumaya 
bırakıldıktan sonra, el aletleri ile 
küleği oluşturan parçalar hazırlanır. 
Henüz taze sürgün olan fındık 

ağaçları kesilip yaş iken ortadan 
ikiye bölünür ve bir araya getirilen 
külek parçalarının etrafını sıkıca 
saracak şekilde bağlanır. Vakfıkebir 
Külek Peynirinin tat ve aroması, 3-6 
ay olgunlaştıktan sonra gelişir. 
Vakfıkebir Külek Peynirinin bir diğer 
ayırt edici özelliği rengidir Vakfıkebir 
Külek Peyniri yağlı, yarım yağlı ve az 

yağlı olmak üzere üç şekilde 
üretilebilir. Vakfıkebir Külek Peyniri 
sütün bol bulunduğu ilkbahar ve yaz 
aylarında yoğun olarak üretilir. Sütler 
sağılıp imalathaneye getirilir. 
Vakfıkebir Külek Peynirinin geçmişi 
eskiye dayanmakta olup kendine has 
üretim yöntemi, ustalık becerisi 
gerektirmektedir. 

VAKFIKEBİR'E İKİNCİ COĞRAFİ 
İŞARETLİ ÜRÜN 

Vakfıkeb�r Ekmeğ�n�n ardından Vakfıkeb�r Külek Peyn�r� 'de coğrafi �şaret alıyor.



Büyükliman
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Yeniden Refah Partisi Genel 
Merkez Engelliler Birim 

Başkan Yardımcısı Cengiz 
Erduran, Trabzon İl Başkanı 
Mustafa Durmuş, Parti İl Eğitim 
Başkanı  Ahmet Uğur Erbay, 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte Büyükliman 
Postası Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet ettiler.  Trabzon İl 
Başkanı Mustafa Durmuş, 
Yeniden Refah Partisi olarak 
yaptıkları faaliyet hakkında bilgi 
aktarımında bulundu. 
“ERBAKAN HOCAMIZIN 
BEREKETİNİN BİR 
GÖSTERGESİDİR”
İl Başkanı Mustafa Durmuş; 
“Öncelikle bizlere kendimizi 
ifade etme fırsatı verdiğiniz için 
başta Sayın Ahmet Kamburoğlu 
ve Büyükliman Postası 
Gazetesine teşekkür ediyoruz. 
Cenabı Allah sizlere helalinden 
hayırlı bol kazanç nasip eylesin. 
Biz Yeniden Refah Partisi 
olarak 2 yıl gibi kısa bir süre 
önce kurulmamıza rağmen Ülke 
genelinde teşkilatlarımızı 
kurduk. Trabzon ve 
ilçelerimizde de teşkilatlarımızı 
kurarak tabelalarımızı astık. 
Aktif bir şekilde sahada İl ve 
İlçe teşkilatlarımızla birlikte 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  
Genel Merkezimiz ise kısa bir 
süre önce kurulmamıza rağmen 
bütün iller bazında 41 ilde 
teşkilatlanmasını 
tamamlayarak. Bu gün 
seçimlere girmeye hak kazanan 
bir parti konumundayız. Haliyle 
ilçe teşkilatları 3/1 oranında 
kurulmuş olursa il teşkilatları 
kurulur.  Bunu da başarmış bir 
siyasi partiyiz. 1 yıl gibi kısa bir 

süre içerisinde kurulmamıza 
rağmen geçen yıl 17 Kasım 
2019 tarihinde Ankara da 
yaptığımız büyük kongremizi 45 
bin kişinin katılımı ile tarihi bir 
katılım rekoru ile gerçekleş-
tirdik. Türkiye Cumhuriyetinin 
siyasi tarihindeki en büyük 
katılımlı kongreyi gerçekleştir-
me başarısını gösterdik. Daha 
sonrasında da 16 Ocak 2020 
tarihinde resmi gazetede 
yayınlanarak, Yüksek Seçim 
Kurulu seçimlere girme hakkını 
kazanan 16 siyasi parti arasına 
Yeniden Refah Partisini de dahil 
etmiş oldu. Bu dabiki Erbakan 
soyadının ve Erbakan 
hocamızın bereketinin bir 
göstergesidir.  2 Yıl önce 'Biz 
varız' dedik ve kısa sürede 
gösterdiğimiz teşkilatlanma 
başarısıyla aziz milletimizin 
huzuruna çıktık. Bugün 
geldiğimiz noktada 81 ilde, 820 
ilçede teşkilatlarımızı kurduk. 
Bugün Hakkâri'mizden 
Edirne'mize, Sinop'umuzdan 
Antalya'mıza, Trabzon'umuzdan 
İzmir'imize ülkemizin her 
köşesini bağımsızlığın ve 
maneviyatın “Hilali”, bereketin 
“Başağı” ile kuşanmış tabelala-
rımız ve bayraklarımız sarmış 
durumdadır” İfadelerini kullandı.
“YENİDEN REFAH PARTİSİ 
SİYASETE RENK KATACAK, 
SİYASETE ZARAFET VE 
NEZAKET GETİRECEK”
Başkan Durmuş; “Bizde 
Trabzon Yeniden Refah Partisi 
olarak 2 aydır ilçelerimizi 
gezerek esnaf ziyaretleri 
yapıyoruz. Günlük 
programlarımız sabah namazı 
ile başlar. Biz Trabzon da her 
sabah farklı bir camide namaz 
kılarak günlük programlarımıza 
başlıyoruz. Bunu yapmamızdaki 

amaç, sabah namazının 
bereketi ve sabah namazında 
dağıtılan rızıklardan istifade 
etmek. Trabzon da 240 tane 
cami var. 4 aydır yaptığımız 
sabah namazı programları ile 
120 adet farklı camimizde 
sabah namazımızı kıldık. Daha 
sonrada ilçelere giderek 
çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Öğleden önce Kaymakam, 
Belediye başkanı ve kurum 
ziyaretleri Gerçekleştirdikten 
sonra öğleden sonra ise hangi 
ilçede isek o ilçenin esnaarına 
ziyaret gerçekleştirerek günlük 
programlarımızı devam 
ettiriyoruz. Yaptığımız ziyaretler 
sonrasında gözlemlediğimiz 
Yeniden Refah Partisi olarak 
bizlere karşı ciddi anlamda 
teveccüh gösterildiğini gördük. 
Yeniden Refah Partisinin 
siyasete renk katacağını, 
siyasete zarafet ve nezaket 
katacağını yeniden mecliste 
olmasından mutluluk 
duyacaklarını esnaarımız ve 
kurum yetkilileri dile getiriyorlar. 
Bizlerinde artık siyasette huzura 
ihtiyacımız var. Kavga 
siyasetinden halkımız artık 
yoruldu. Diğer siyasi partilerde 
bir metal yorgunluğunu 
gözlemliyoruz. Sayın rahmetli 
Erbakan Hocamız bizim 
davamızın uzun soluklu bir 
dava olduğunu her zaman 
söylerdi. Biz yeniden Refah 
Partisi yöneticileri olarak 
sokağa çıktığımızda anlımız 
açık bir şekilde çıkıp 
dolaşabiliyorsak bunlar Erbakan 
Hocamız ve Genel Başkanımız 
Doktor  Fatih Erbakan 
sayesindedir. Onlardan Allah 
razı olsun. Yaptıkları siyaset 
sayesinde bugün bizlerin boynu 
bükük bir şekilde dolaşmıyoruz. 

Onların siyasetteki dik duruşu 
sayesinde bugün bize hiçbir 
kimse diyemiyor ki! sizin 
arkanızda Fetö örgütü var. Sizin 
arkanızda şu holding var. Ya da 
siz yurt dışından destek 
alıyorsunuz.  Şuanda bizi 
bizden daha çok anlatan 
toplumla karşı karşıyayız. 
Gönül rahatlığı ile sokağa 
çıkıyoruz. Buda bizleri son 
derece mutlu ediyor dedi.” 
“YENİDEN REFAH PARTİSİNE 
OLAN GÜVEN VE İLGİ 
ARTARAK DEVAM EDİYOR”
Başkan Durmuş; “Esnaarımızı 
ziyaret sırasında Yeniden Refah 
Partisi çatısı altında sizleri 
yeniden görmek istiyoruz 
dediğimizde bir çok esnafımızın 
ilçe teşkilatında görev de alırım 
dediğine şahit oluyoruz. Bir çok 
esnafımızda ben üye olurum 
dediğini görüyoruz. En 
kısasından bugün Vakfıkebir 
ilçemizde yaptığımız üye kayıt 
çalışmamızda 30 esnafımızın 
üye kaydını gerçekleştirdik. Bu 
çalışmamızda gösteriyor ki! 
Yeniden Refah Partisine olan 
güven ve ilgi artarak devam 
ediyor. Bu gün Yeniden Refah 
Partisi Trabzon İl Başkanlığı 
görevini yürütmekteyim.  30 
yıldır siyasetin içerisindeyim. 
1992-93-94 yıllarında merhum 
Adnan Demirtürk abimizle 
birlikte siyaset yapma fırsatı 
buldum. O dönemler ben 
Trabzon da mahalle başkanlığı 
görevini yürütüyordum. Adnan 
Demirtürk'ün yetiştirmesi ile 
beraber şu anda ondan 
öğrendiğimiz bir çok şeyi bizde 
uyguluyoruz. Adnan abimizin 
üzerimizde büyük bir emeği var. 
Yılmadan, bıkmadan, 
usanmadan, heyecanla çalışma 
azmini bize o öğretti. Vakfıkebir 
ilçemizin yetiştirmiş olduğu 
önemli şahsiyetlerden birisidir 
Adnan Demirtürk'dür. Mekanı 
cennet olsun. Bir diğer önemli 
isim ise merhum Hacı Ziya 
Habiboğlu hocamızdır. Merhum 
Hacı Ziya Habiboğlu Hocamız 
bir konuşmasında Erbakan 
Hocamızı izah ederken şu 
cümleleri kullanmıştır. Bir ayet 
okuduktan sonra bizlere 
seslenerek, arkadaşlar Kuran'ı 
Kerim'in manası değişmiştir 
dedi. Hocam Kuran'ı Kerim'in 
manası değişir mi! dediğimizde, 
Evet dedi ve devam etti. Biz 
Kuran'ı Kerim'i iyilik, güzellik, 
ahlak, namaz, oruç, hac, zekat 
şeklinde algılıyorduk. Kuran'ı 
Kerim'in bir hayat nizamı 
olduğunu, devlet idaresi olduğu, 
ticaret olduğu, ekonomi 

olduğunu, dış politika olduğunu 
Erbakan Hoca bizlere öğretti 
diye bizlere belirtti. Dolayısı ile 
Erbakan hocamızın davası 
kutsal bir davadır. Erbakan 
Hocamızı ne kadar iyi anlar ve 
onun bu davasına inanırsak, 
Genel Başkanımız Doktor Fatih 
Erbakan Başkanımızda aynı 
yolda olduğunu anlarsınız. 
Erbakan hocam bir profesör 
olarak ağır sanayi 
hamlelerinden İHA'nın 
yapılmasına, GORAL sisteminin 
de yapılmasına vesile olmuştur. 
Bu gizli çalışmaların hepsi 
Refal-Yol hükümeti zamanında 
gerçekleştirilmiş çalışmalardır. 
O gün Erbakan hocamız Refah-
Yol hükümetindeyken 10 milyar 
dolarlık kaynak paketlerini her 
ay açılarken şuan ki genel 
başkanımız Doktor Fatih 
Erbakan 150 milyar dolarlık 
kaynak paketi açıkladı. Seçime 
henüz girmememize rağmen 
Genel başkanımız böyle bir 
çalışmayı başlatarak kaynak 
paketi açıklıyor. Şeh Edebalinin 
Ertuğrul Gaziye ve Osman 
bey'e nasihatinde dediği gibi, 
'İnsanı Yaşat ki! Devlet 
Yaşasın.' İşte bu desturu 
prensip edinirsek hem halkımız 
kazanır hemde esnafımız 
kalkınır. Biz ekonomik anlamda 
parayı çiftçiye, memura, işçiye 
verdiğimiz zaman alınan paralar 
esnafa dönmeye başlayacak. 
Haliyle piyasa canlanacak, 
üretim artacak ve devlette vergi 
almış olacak. Haliyle piyasalar 
canlanacak. Ekonomik anlamda 
rahatlama olacak ve kalkınma 
hızlı bir şekilde gerçekleşecek. 

Bizim çalışma prensibimizde 3 
hedemiz var. Yaşanabilir bir 
Türkiye, Yeniden büyük bir 
Türkiye, Yeni bir dünyayı 
oluşturmamız lazım. Biz üretim, 
ihracat, istihdam destekli bir 
ekonomi modeli istiyoruz. Yurt 
dışından borç alarak bütçe 
açıklarımızı kapatamayız. Sizler 
her ay kredi kartınızın asgari 
tutarını öderseniz, her ay 

borcunuz katlanarak artar gider. 
Onun için bizim derdimizde, 
sıkıntımızda vatandaşımızın 
çepinde oluşacak ekonomik 
güçtür dedi.” 
HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ
Başkan Durmuş, konuşmasını 
şu şekilde tamamladı: “Yeniden 
Refah Partimiz; Yeniden Büyük 
Türkiye'nin mimarı olacak 
kadroları, İslam Birliği'ni 
kuracak iradeyi ve Yeni Bir 
Dünya'yı inşa edecek lideri ve 
vizyonu bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu inanç, bu 
gayret, milletimizin teveccühü 
ve en önemlisi Rabbimizin 
yardımı ile bu hedeere 
ulaşmak elbette mümkün 
olacaktır. Yeniden Refah 
partimizde bugüne kadar büyük 
fedakarlıklarla çalışan tüm 
teşkilat mensuplarımıza, tüm 
üyelerimize, partimize göster-
dikleri büyük teveccüh dolayı-
sıyla aziz milletimize, sonsuz 
teşekkürler ediyoruz. Bu vesile 
ile sizlere de yayın hayatınızda 
başarılar diliyoruz dedi.”
“YEREL BASIN EKONOMİK 
ANLAMDA ZOR GÜNLER 
YAŞIYOR”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise, “Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Bugüne kadar 
Sadettin Başkan ile hiçbir 
problem yaşamadık. Partinizin 
haberlerini yayınlamaya gayret 
gösteriyoruz. Bütün siyasi 
partilere eşit mesafedeyiz. 
Tarafsız olup herkesin sesi 
olmaya çalışıyoruz. Fakat 
malumunuz olduğu üzere 

ekonomik anlamda yerel basın 
olarak zor günler yaşıyoruz. 
Yerel basının yaşaması için 
desteklenmesi gerekmektedir. 
İnşallah bu zor günleri atlatıp 
rahat bir nefes alacağımız 
günlere kavuşmak dileği ile 
bende nazik ziyaretiniz için 
sizlere teşekkür ediyor, 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum dedi.”

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 

Türkçenin Batı dillerinin istilası 
altında olduğunu belirterek, "Bir 
ülkenin bayrağı ne kadar 
önemliyse dili de o kadar 

önemlidir. Dilimizi yabancı 
dillerin boyunduruğundan 
kurtarmalıyız" dedi. Başkan 
Kadem Sağlam, Türkçenin 
dünyanın en zengin, en kıvrak 
dillerinden biri olduğunu 
vurgulayarak, "Çince, Arapça, 
Hinduca, İngilizce, İspanyolca, 
Rusça, Fransızca, Portekizce 
gibi dillerden sonra dünyada en 
çok konuşulan dillerden biri 
Türkçe olduğunu" ifade etti. 
Dünyanın en iyi dilbilimcisi 
olarak gösterilen, 35 dil bilen 
Belçikalı dilbilimci Johan Van-
dewalle. “Türkçenin en hayran 
olduğum yanı yapısı. Matematik 
dil yapısı beni büyülüyor. Sat-
ranç gibi, kuralları az ve istis-
nasız, ama imkânları sınırsız. 
Halbuki, batı dillerinde kuralla-
rın uygulanabilirliğinin her 
zaman bir sınırı vardır demiştir.”

“TÜRKÇE TABELA UYARISI”
Ünlü lozof Konfüçyüs'ün, "Bir 
ülkeyi yıkmak istiyorsanız önce 
dilini tahrip edin" sözlerini 
hatırlatan Sağlam, "Dilini 
kaybeden bir millet, milli 
değerlerini, özünü, her şeyini 
kaybetmiş demektir. Geçmişi-
mizi anlamak ve geleceğimizi 
inşa etmek için atalarımızdan 
bize kalan bu mirasa sahip 
çıkmalı, dilimizi yabancı kelime-
lerin istilasından korumak için 
hepimiz duyarlı ve özenli 
olmalıyız. Türk dilini koruma 
konusundaki çabalara, ticaret 
erbabının da destek vermesini 
isteyen Sağlam, tabelalarda 
Türkçe kelimelerin kullanılma-
sına azami özen gösterilmesi 
gerektiğini vurguladı. Sağlam, 
"Diline sahip çıkmayan, dilini 
zenginleştiremeyen milletler 

tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar 
gibi esen rüzgarlar karşısında 
devrilmeye mahkumdur. Bu acı 
gerçeğe rağmen halen dil 
meselesine yeterince eğilmi-
yoruz. İşte caddelerde böyle 
dolaştığınız zaman dükkanları, 
marketleri gördüğünüzde 
bakıyorsunuz bizim dil nerede? 
Buralarda bizim dil yok. Bam-
başka şeyler var. Tabelalarda 
bambaşka şeyler var. Bunu 
kaybettiğimiz anda biz kendi-
mizi kaybetmiş oluruz. Milli 
kimliğimizin ve hafızamızın 
nişanesi olan Türkçe'ye hak 
ettiği ihtimamı göstermiyoruz. 
Bunda elbette bir dönem özleş-
tirmecilik adı altında dilimizin 
çoraklaştırılmasının, sığlaştırıl-
masının, kısırlaştırılmasının 
payı bulunuyor. Dilde sadeleş-
tirme niyetiyle çıkılan yolda 

Türkçemiz tarihimizin en büyük 
kelime katliamına maruz 
bırakılmıştır. Asırlar boyunca 
kullana kullana Türkçeleştirdiği-
miz kelimelere getirilen 
yasaklar, iddia edildiği gibi 
dilimizi yabancı dillerin 
boyunduruğundan kurtarmaya 
yetmemiştir. Bilakis dil 
cellatlarının elinde güzel 
Türkçemiz bir müddet sonra 
bizzat Gazi'nin ifadesiyle bir 
çıkmaza saplanmıştır." 
ifadelerini kullandı.
“ÇOCUKLARINIZA TÜRKÇE 
İSİMLER TAKIN”
"Çocuklarımıza kendi dilimizi 
çok iyi öğretmemiz lazım.  
Gençlerin yabancı dil bildiğini 
gösterme kaygısıyla Türkçe 
konuşurken araya yabancı 
kelimeler sıkıştırma 
alışkanlığını da eleştirdi. Orhun 

Yazıtları'nın Türkçenin yüz-
yıllardır var olduğunu gösteren 
en önemli kanıt olduğunu 
hatırlatan Sağlam, Yunus 
Emre'nin şiirlerini, günümüz 
Türkçesine yakın arı bir Türkçe 
ile yazdığını da sözlerine 
ekledi. Anne ve Babalar 
çocuklarına Türkçe isimler 
muhakkak takmalıdırlar dedi.”

ZARAFET VE NEZAKET GETiRECEK
 PARTiMiZ; SiYASETE RENK KATACAK,

“YEREL BASIN 
EKONOMİK ANLAMDA 

ZOR GÜNLER YAŞIYOR”

SAĞLAM, 'BİR ÜLKENİN BAYRAĞI NE KADAR ÖNEMLİ İSE DİLİDE ÖNEMLİDİR'
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Türkçenin Batı dillerinin istilası altında 
olduğunu belirterek, "Bir ülkenin bayrağı ne kadar önemliyse dili de o kadar önemlidir” dedi. 



Büyükliman
Postası 4 26.02.2021İLAN - YORUM

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1313446

TRABZON İLİ BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI-VAKFIKEBİR-TONYA İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT 
YAPILARI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/69522
1-İdarenin
a) Adı : TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi: Yalıncak Rize Caddesi No:10G 61030 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:04624555549 - 4623341867
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :TRABZON İLİ BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI-VAKFIKEBİR-TONYA İLÇE MAHALLE YOLLARI 
SANAT YAPILARI
b) Niteliği, türü ve miktarı:20946.017 m³ duvar temeli kazısı, 5336.33 m³ menfez kazısı, 36005.43 m³ 
taş duvar, 4707.30 m³ taş dolgu, 5318 m²derz, 1603.61 m³ menfez betonu, 39.96 ton ince demir, 90.82 
ton kalın demir, 121.637 ton korkuluk
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TRABZON İLİ BEŞİKDÜZÜ, ŞALPAZARI, VAKFIKEBİR, TONYA 
İLÇELERİ MAHALLE YOLLARI
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 910 (DokuzYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Yalıncak Ek Hizmet Binası /İhale Birimi-Zemin Kat-No=11 Rize Caddesi No:66 Yalıncak Mahallesi 
61030/ORTAHİSAR/TRABZON
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare 
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 
ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) ALT YAPI / I. GRUP KÖPRÜ VE VİYADÜK 
İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Benzer İş Olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği/Mimarlık 
bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Osman KOYUNCU

vrensel hukuk ilkelerinin uygulandığı Egelişmiş ülkelerde, birbirine benzeyen 

pek çok kurallar vardır.  Bu durum aklın 

yolunun bir olduğunu gösteriyor. Onların 

anayasalarında demokratik hak ve 

hürriyetler, hukukun üstünlüğü, kuvvetler 

ayrılığı gibi konularda paralellikler 

vardır. Hukukun asıl görevi, kuvvetliye 

karşı zayıfı ve devlet gücüne karşı kişilerin 

hürriyetlerini korumaktır. Bu ülkelerde 

anayasalar insan merkezlidir, bizim gibi 

hukukun tam uygulanmadığı veya kişilere 

göre farklı uygulandığı, düşüncenin suç 

olduğu ülkelerde hukuk kuralları kutsal 

devleti potansiyel suçlu olan 

vatandaşlarından korumak üzerine 

kurulmuş. Bugün kuvvetler ayrılığı, temel 

hak ve özgürlükler evrensel bir özellik 

kazanmıştır. Dünya, kuvvetler ayrılığına 

giderken bizler yasama yürütme ve yargıyı 

tek elde toplamaya çalışıyoruz. Hukukta 

karar verecek hâkimlerin donanımlı ve 

tecrübeli olması lazımdır. Cemil Çiçek 

“Gencecik hâkimlerin ağır ceza 

mahkemesi başkanı olduğu, birkaç aylık 

yıldırım stajla hâkim ve savcı 

atamalarının yapıldığı sistemde böyle 

zayıf iddianamelerle tutuklamalar 

yapılması içinize siniyor mu?” (15 Kasım 

2017) Ayrıca hukukçu denilmek için hukuk 

diplomasının şart olmadığını, işte Haşim 

Kılıç'ın iktisat diploması olduğu halde iyi 

bir hukukçu olduğunu söyledi. 

Bizim tarihimizde çok saygın adil 

hukukçular vardır. 11. Abdülhamid'in 

yargıya müdahalesine karşı çıkan pek çok 

paşalar olduğu gibi 27 Mayıs yargısını 

reddeden Yargıtay Başkanı Recai 

Seçkin'ler de vardır. Merhum mini etekli 

Hesna Şener(adile sultan diye anılan) 

hanımefendi, İkinci Dünya Savaşı 

yıllarında kırk yaşında 1942 yılında 

Denizli'ye ilk kadın hâkim olarak 

atanmıştır. Said Nursi ve 120'ye yakın 

talebesi, asılacak diye her yerde 

konuşuluyordu. Hâkimler bu davaya 

bakmamak için sudan bahanelerle izne 

ayrılıyorlardı. Mahkeme reisi merhum Ali 

Rıza Bey, Hesna hanımı bu davaya hakım 

olarak atamıştı. Denizli Adliyesi'nde 12. 

Duruşma saatlerce devam etti. İdam için 

ellerini ovuşturanlar karar 

açıklandığında ise şok olmuşlardı. 15 

Haziran 1944de Said Nursi ve talebeleri 

beraat etmişlerdi. Merhum İ İnönü ve 

ekibinin yanlışları olduysa da iyi bir 

devlet adamıydılar. Bu hâkimler ne 

suçlandılar ne görevden alındılar ve ne de 

başka yerlere sürüldüler, her şey İ. 

İnönü'nün dukalıları arasında olmasına 

rağmen hiçbir şey olmadı. Aradan seksen 

yıl geçmesine rağmen maalesef bizler bu 

hukuk ve devlet adalığı anlayışından çok 

daha gerideyiz.

ANAYASA VE HUKUK ÜZERİNE BİR YORUM

“BİRLİK BERABERLİK 
MESAJLARI VERİLDİ”
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan 
Kocaman, gerçekleştirilen 
ziyarette birlik beraberlik 
mesajları verdiler. Başkanlar 
Ahmet Uzun ve Hakan 
Kocaman ziyarette AK Parti İl 
Başkanı Dr. Sezgin 
Mumcu'ya “Hayırlı uğurlu 
olsun” diyerek, başarı 
dileklerini ilettiler.
“GÖNLÜMÜZ BİR, YOLU-
MUZ BİR VE DAVAMIZ BİR”
Başkan Ahmet Uzun, 
“Gönlümüz bir, yolumuz bir ve 
davamız bir. Liderimiz, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
önderliğinde İl Başkanımız 
Dr. Sezgin Mumcu'ya 2023 
yılında gerçekleşecek olan 
seçim çalışmalarında 
Vakfıkebir olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde önemli 
ve yoğun çalışmalarda 
bulunacağız. Almış olduğunu 
bu bayrağı daha yükseklere 
taşıyacağına sonuna kadar 

inanıyoruz. Dualarımız 
sizinle. Bu vesileyle İl 
Başkanımıza yeni görevinin 
kendisine, Trabzon'umuza ve 
Partimize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.
“AK PARTİ BİR MİLLET 
AŞKI HİKAYESİDİR”
Başkan Hakan Kocaman, “İl 
başkanlığı seçimleri sonrası 
görevi devralan ve büyük bir 
hızla çalışmalarına başlayan 
İl Başkanımız Dr. Sezgin 

Mumcu'ya ve değerli yönetim 
kurulu üyelerine başarılar 
diliyorum. Hizmet ve siyaset 
bir bayrak yarışıdır. Şimdi ise 
bu bayrağı İl Başkanımız Dr. 
Sezgin Mumcu Bey devraldı. 
İlimiz ve bir millet aşkı 
hikâyesi olan AK Partimize 
hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
“TRABZON İÇİN 
KOŞTURMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”
AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Dr. Sezgin Mumcu ise, “Ben 
bu güzel dileklerinizden 
dolayı teşekkür ediyorum. 
İnşallah birlikte hayırlı 
hizmetlerde bulunacağız. 
Trabzon için koşturmaya 
devam edeceğiz. Önümüzde 
bir genel seçim var. Biz her 
seçim sonrası olduğu gibi 
2019 yerel seçimleri sonrası 
çalışmalarımıza ara 
vermeden hemen 
başlamıştık. İnşallah hizmet 
ehli olduk, olmaya devam 
edeceğiz. AK Parti ve 
Trabzon için bir ve beraber 
olarak çalışmalara devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANINI ZİYARET ETTİLER

ZAYİ İLANLARI
Tonya Malmüdürlüğüne bağlı 
43174964402 sicil numaralı 

Osman Karagüzel adına 
basılmış olan Seri: A Sıra 
No: 1801 - 1850'ye kadar 

seri numaralı 1 cilt Müstahsil 
Makbuzunu kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Vakfıkebir Vergi Dairesine 
bağlı 7730365924 sicil 
numaralı Arzu Somoğlu 

adına basılmış olan Seri : A 
Sıra No: 1351'den 1400'e 
kadar seri numaralı 1 cilt 

Gider Pusulamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Cemsan Elektrikli 
Cihazlar San.ve 
Tic.Ltd.Şti. adına 
kayıtlı 2019/D1-

04132 sayılı 
Dahilde İşleme İzin 
Belgesini kaybettik. 

Hükümsüzdür.

uma akşamı saat 21.00'de 

Cbaşlayıp pazartesi sabahı 
05.00'te sona eren hafta so-

nu kısıtlaması boyunca gerçekleş-
tirilen denetimlerde kısıtlamaya 
uymayan 398 kişiye toplamda 774 
bin 787 TL ceza uygulandı. Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu da yaptığı 
paylaşımda " Bugün itibarıyla 8 
ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 
60 hane olmak üzere, toplam 68 
yerleşimde karantina uygulamak-
tayız. Lütfen tedbirlere uyalım, sal-
gının daha ileri boyutlara taşınma-
sına hep birlikte engel olalım.

TRABZON'DA 398 

Trabzon ve ilçelerinde 
hafta sonunda 398 

kişiye 774 bin 787 TL 
tutarında ceza kesildi.

KİŞİYE CEZA YAĞDI



Büyükliman
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BALTA, 24 ŞUBAT TRABZON'UN DÜŞMAN
İŞGALİNDEN KURTULUŞU MÜNASEBETİYLE 
KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI

Milletvekili Balta, 
mesajında şunları 

söyledi: “ Trabzon'umuzun 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103'inci yıl 
dönümünü hep birlikte büyük 
bir coşku ve gurur ile 
kutluyoruz. Vatanına 
bağlılığını ve bu topraklar 
üzerinde dalgalanan Ay 
Yıldızlı Bayrağın her şeyin 
üstünde olduğunu vermiş 
oldukları onurlu mücadele ile 
göstermiş olan Trabzon'un her 
karışını o günkü kadar kutsal 
biliyoruz. Bu topraklar için 
Türk Milletinin ve Trabzonlu 
hemşerilerimin bağımsız 
yaşama tutkusu ve varlığını 
sürdürmek için yaptığı onurlu 
mücadelenin neticesinde 
özgürlük denilen nimete 
kavuşması pek kolay 
olmamıştır. Şanlı tarihimiz, 
bağımsız ve hür yaşamak 
uğruna yapılan inanılması güç 
mücadelelere ve savaşlara 
sahne olmuş nice kahramanlık 
destanı ile doludur. Balkan 
Savaşı ve ardından gelen 
1.Dünya Savaşı ile bütün 
dünya üzerimize yüklendi. 
Trabzon'da bu dönemlerde 
işgal altında kalarak bu acı 
günleri farklı bir boyutuyla 
yaşamıştır. Trabzon halkı pek 
çok badire atlatmıştır.Ancak 

kurtuluş sürecinde Trabzon 
halkı topyekûn kahramanlık 
göstermiştir.  Hiçbir zaman 
yılgınlığa ve ümitsizliğe 
düşmemiş, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 
verilen Milli Mücadele'ye 
maddi - manevi tam destek 
vermiştir.Tarih Trabzon'da 
adeta yokluğun ve 
yoksulluğun biçare bıraktığı bir 
zamanda yapılan bu kutlu 
mücadelenin parlak bir 
sayfasına şahit olmuştur.  
Şimdi bizlere düşen görev, bu 
toprakların nasıl ve ne 
şartlarda kazanıldığını bilerek, 
birlik ve beraberlik içerisinde 
çok çalışmaktır. Eğitimden 
sağlığa, sanayiden teknolojiye, 
ulaşımdan altyapıya, 

ekonomiden savunma sana-
yisine, tarım ve hayvancılığa 
her alanda ilimizin ve 
ülkemizin kalkınması için 
gayret göstererek, ülkemizi bir 
daha düşman ayağı 
basmayacak şekilde geliştirip 
güçlendirmektir. Ecdadımızın 
bağımsızlık savaşındaki 
kararlılığı ve vatan 
savunmasındaki asil duruşu 
bizler için bir yol haritası 
niteliğinde olmalıdır. Bütün 
bunları bir emanet bilmeli, 
emaneti yücelterek korumayı 
ve gelecek nesillere aktarmayı 
kendimize ilke edinmeliyiz. Bu 
doğrultuda 2023 
hedeerimize, 2053 ve 2071 
vizyonumuza uygun bir 
Türkiye'yi milletçe el ele inşa 
edeceğimize yürekten 
inanıyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle Trabzon'umuzun 
düşman işgalinden 
kurtuluşunu en iyi dileklerimle 
kutluyor, "Kurtuluş yolunda 
canını feda eden şehitlerimize 
Allahtan rahmet diliyorum. 
Onca sıkıntıya göğüs gerip 
bizlere bugünleri bırakan 
gazilerimizi, başta fedakâr ve 
cefakâr dede ve ninelerimiz 
olmak üzere tüm ecdadımızı 
minnetle anarak Trabzonlu 
hemşerilerimize selam ve 
saygılarımı sunuyorum."

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1316839

TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ PREFABRİK GASİLHANE BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2021/95418
1-İdarenin
a) Adı : TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi: Yalıncak Rize Caddesi No:10G 61030 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 04624555549 - 4623341867
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ PREFABRİK GASİLHANE BİNASI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı: Yaklaşık 335 metrekare prefabrik gasilhane yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Trabzon Vakfıkebir İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :24.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Yalıncak Mah. Rize Cad. No:66 Ortahisar/TRABZON
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri 
Benzer İş Olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş 
veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.   

İlimizde bu yıl sıcaklık iklim 
normallerinin üzerinde 

seyretmektedir. Bu da ilimizin 
tek geçim kaynağı olan 
fındığın erken uyanmasına 
sebep olmuştur. Önümüzdeki 
günlerde havanın ani 
soğuması ile don riski yani 
fındığın zarar görme ihtimali 
artmıştır. Bu riski teminat 
altına almanın tek ve garantili 
yolu sigorta yaptırmaktır. 
Fındığı sigortalatmak için son 
tarih 11 Mart 2021 olup, diğer 
tarımsal ürünlere de sigorta 
yapılmaktadır.
Sera sigortasında;  Seranın 
örtü malzemesi, konstrüksiyon 
(iskelet) kıymetlerinin 
doğrudan bir zarara uğraması 
sonucu enkazın sökülmesi, 
kaldırılması, temizlenmesi ve 
taşınma masraarı paket 
halinde sigorta kapsamına 
alınmıştır. 
Su ürünleri hayat 
sigortasında;  Kafesler / 
Havuzlar arası balık 

aktarımları nedeniyle 
meydana gelen ölümler ve 
ziksel kayıplar teminat 
kapsamına alınmıştır.
Devlet prim desteği; 3205 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
kapsamında belirlenen riskler 

için tüm branşlarda, sigorta 
primi tutarının %50'si oranında 
uygulanacaktır. Üreticilerin, 
tarım sigortası prim 
desteğinden yararlanabilmesi 
için, Bakanlığımızın kayıt 
sistemlerine kayıtlı olması 

veya güncellenmesi gereken 
ürünler için bu kaydını her yıl 
güncellemesi gerekmektedir.
TARSİM kullanıcılarının 
Dijital Tarım Pazarına 
(DİTAP) üye olmaları 
durumunda; "Bitkisel Ürün 
Sigortası ve Ağaç/Fidan 
Sigortası" poliçelerinde geçerli 
olmak üzere "Dijital Tarım 
Pazarı (DİTAP) sisteminde 
kayıtlı üreticilere toplam poliçe 
primi üzerinden %5, DİTAP 
üzerinden sözleşme yapmış 
olmaları durumunda ise ilave 
%5 olmak üzere toplamda 
%10 prim indirimi 
uygulanmaktadır. Kayıtlarını 
güncellemiş olan üreticiler 
Devlet Destekli Tarım 
Sigortası yaptırmak için tarım 
sigortaları alanında faaliyet 
gösteren sigorta şirketlerine ve 
acentelerine başvurup 
sigortalarını yaptırabilirler.
TARSİM Sigorta Son 
Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 11 Mart 2021 

2021 Yılı Tarım Sigortaları Uygulamaları İle İlgili Cumhurbaşkanlığı 
Kararı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TARIM SiGORTANIZI
YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!

YANGINDA VEFAT EDEN YAŞLI ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ
Y

aşlı çift için Yoroz Limanı 
mevkiinde kılınan 
Cenaze namazına 

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, AK 
Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu ve yaşlı çiftin 
yakınları katıldı. Çarşıbaşı 
ilçesinde bir evde çıkan 
yangında dumandan zehirlenen 
yaşlı çift hayatını kaybederken 
kızları son anda kurtarıldı. Yaşlı 
çiftin torunları ise camdan 
atlayarak kurtuldu. Çarşıbaşı 
İlçesi Fenerköy Mahallesi'ndeki 
Yoroz Tüneli'nin hemen üst 

tarafında bulunan 2 katlı bina-
nın üst katında akşam saat 
20.00 sularında yangın 
meydana gelmişti.  Elektrikli 

sobadan çıktığı belirle-
nen yangında evde 
bulunan Emin Yılmaz 
(93) ile eşi Havva Yılmaz 
(90) dumandan zehirle-
nerek hayatını kaybet-
miş, kızları son anda kur-
tarılan yaşlı çiftin torunla-
rı ise camdan atlayarak 
kurtulmuştu. Evdeki kız-
ları Serpil ise vatandaşlar 
tarafından son anda 
evden çıkarılırken haf 
yaralandı. Yangında evde 

bulunan yaşlı çiftin torunları ise 
camdan atlayarak hayatlarını 
kurtardılar.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan 
zehirlenerek vefat eden yaşlı çift gözyaşlarıyla defnedildi. 
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON'DA
�LKLER� GERÇEKLEŞT�R�YOR
D

aha yaşanılabilir 
bir Trabzon için 
ilklere imza atan 

Başkan Zorluoğlu, 
şehirde bugüne kadar 
eksikliği hissedilen 
projeleri gerçekleştirme 
noktasında yoğun gayret 
gösteriyor. Çalışmaları 
devam eden büyük 
projelerin yanı sıra 
sosyal projelere de 
önem veren Zorluoğlu, 
kadınların, özel gereksinimli 
bireylerin, sporcuların, 
çocukların ve gençlerin ihtiyaç 
duyduğu merkezleri birbiri 
ardına Trabzon'a kazandırıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Trabzon'da bir 
ilk olacak Su Sporları Merkezi, 
Sporda Performans Ölçüm ve 
Yetenek Merkezi, Planetaryum 
ve Bilim Merkezi, Kadın Yaşam 
Merkezi, Engelsiz Yaşam 
Akademisi ve Kuyumculuk 
Tasarım Merkezi Projesi ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.
SU SPORLARI MERKEZİ 
HEYECAN YARATTI
Büyükşehir Belediyesince 
Beşirli Mahallesi'nde 1800 
metrekare dolgu alanına 
yapılması planlanan ve 2 
kattan oluşacak Su Sporları 
Merkezi heyecan yarattı. 
Trabzon'un spor şehri olduğunu 
dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Karadeniz'in incisi 
Trabzon'umuzda su sporları ile 
ilgili bir tesisin bulunmamasının 
eksikliğini yaşıyorduk. Gençlik 
ve Spor Bakanlığımızın 
desteğiyle şehrimize bu tesisi 
kazandırarak, eksikliği 
gidereceğiz. İçerisinde plaj 

oyunları, yelken, kano, rüzgar 
sörfü, kulüp odası, kadın-erkek 
soyunma odaları, seminer 
salonu, mutfak, kano-yelken 
deposu, kafeterya ve seminer 
odası bulunması planlanan 
merkezimiz, yaklaşık 5 milyon 
liraya mal olacak. Trabzon'da 
bir ilk olacak merkezimizle, 
gençlerimizin yeni spor 
dallarında başarılara imza 
atmasını hedeiyoruz. 
Bizlerden desteklerini 
esirgemeyen Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na ve 
projelerimizle yakından 
ilgilenen milletvekillerimize 
yürekten teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'DE 2'NCİSİ 
TRABZON'DA YAPILIYOR
Türkiye'de 2'ncisi Trabzon'da 
yapılacak olan Sporda 
Performans Ölçüm ve Yetenek 
Merkezi çalışmaları ile ilgili de 
değerlendirmede bulunan 
Başkan Zorluoğlu, “Seçim 
döneminde söz verdiğimiz 
Sporda Performans Ölçüm ve 
Yetenek Merkezi projemiz, 
Türkiye'de Ankara'dan sonra 
2'nci olacak. Temel aşaması 
büyük oranda tamamlanmak 
üzere. Burası özellikle 
sporcuların sağlık kontrolünden 
geçirildiği yer olacak. Trabzon 
gibi bir şehirde bütün 
sporcuların performanslarını 
ölçüp kayıt altına alabilecek 
verilerin elde edilebileceği çok 
önemli bir merkez inşa 
ediyoruz. İç donanımı için 
gerekli makineleri aldık. 
Merkezimizde hizmet verecek 6 
personelimizi de belirledik ve 
şu anda Ankara'da eğitim 

alıyorlar. Tamamlandığında 
bölgemizde çok önemli bir 
eksiği gidereceğiz” dedi.
ÇOCUKLAR BİLİM 
MERKEZİNDE İCAT 
ÇIKARACAK
Trabzon'da ilk olacak 
Planetaryum ve Bilim Merkezi 
Projesi hakkında da açıklama 
yapan Başkan Zorluoğlu, 
“Doğu Karadeniz Kalkınma 

Ajansı ile imzaladığımız 
protokol çerçevesinde hayata 
geçireceğimiz Planetaryum ve 
Bilim Merkezi Projemizin 
şehrimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Projemizin içerisinde 
bir adet gezegenevi 
(Planetaryum) var. Yine tasarım 
ve beceri atölyeleri ile 
çocuklarımızın,  gençlerimizin 
tasarımlarını yapabilecekleri 3 
adet atölye olacak. Ayrıca 
maker atölyeleri, robotik ve 
kodlama atölyeleri, keşif 
atölyeleri, sanal küre, sanal 
tur merkezi, güneş saati, 3 
boyutlu hatıra resim köşesi, 
kafe ve fuaye alanlarından 
müteşekkil tam anlamıyla bir 
Planetaryum ve Bilim 
Merkezi'ni şehrimize 
kazandıracağız. Projemiz 12 
milyon liraya mal olacak. 
Trabzon insanı esasında 
mucittir. Biz de bu çerçevede 
çocuklarımızın icat çıkarmasını 
istiyoruz. Ben çok özel ve 
önemli projeyi şehrimize 
kazandıran Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank Bey'e şahsım ve şehrim 
adına yürekten teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
KADIN YAŞAM MERKEZİ 
ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ 
GİDERECEK
Seçim sürecinde vaatleri 
arasında yer alan Kadın Yaşam 
Merkezi çalışmalarının da kısa 

süre içerisinde başlayacağını 
dile getiren Başkan Zorluoğlu, 
“Beşirli Mahallesi'ndeki tenis 
kortunun yanındaki alanda, 
modern görünümlü bir Kadın 
Yaşam Merkezi'ni Trabzon'da 
ilk kez hayata geçiriyoruz. 
Seçim kampanyasında 
verdiğimiz sözlerden biriydi. 
İçerisinde yarı olimpik yüzme 
havuzu var. Üst 
kısmında spor 
salonları, 
atölyeler, 
toplantı 
salonları, okuma 
salonu, satış 
birimi, çok 
amaçlı salonlar, 
kadın danışma 

merkezi ve kreş olacak. 
Belediyemiz bütçesinden 
değil, hayırsever bir iş 
insanımızın imkanları ile 
yapacağız. 30 milyon 
liraya mal olması 
planlanan projemize 
mart sonu gibi başlamayı 
planlıyoruz. Bir yıl gibi bir 
sürede tamamlayıp 
hizmete açtığımızda, 
Trabzon'daki 

hanımefendiler için çok önemli 
bir sosyal tesis olacak. 
Şimdiden şehrimizin kıymetli 
hanımefendilerine hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.
ENGELSİZ YAŞAM 
AKADEMİSİ HAYATA 
HAZIRLIYOR
Özel gereksinimli bireylerin 
hayatını kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmaların öncelikleri 
arasında olduğunu belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Engelsiz 
Yaşam Akademisi, seçim 
dönemimizde eksikliğini 
hissettiğimiz bir konuydu. 
Konaklar Mahallesi'nde 
Büyükşehir Belediyemize ait 
çok uygun bir bina vardı. 
Burayı Engelsiz Yaşam 
Akademisi olarak hazırladık ve 
hayata geçirdik. Trabzon'un ve 
Büyükşehir'in yüz akı olarak 
gördüğümüz projemizle, özel 
gereksinimli gençlerimizi 
hayata hazırlıyoruz. Bir süre 
önce Esentepe Mahallesi'nde 
hayata geçirdiğimiz 'Engelli 
Araç Atölyesi' de hizmetlerine 
devam ediyor. Küçük ama çok 
kıymetli bir iş olarak görüyoruz. 
Engelli vatandaşlarımızın 

kullandıkları sandalyeleri 
evlerinden alıyoruz, tamir 
ettikten sonra evlerine teslim 
ediyoruz. Bu hizmetimizi de 
bütünüyle ücretsiz olarak 
veriyoruz” şeklinde konuştu.
KUYUMCULUK TASARIM 
MERKEZİ SEKTÖRE İVME 
KAZANDIRACAK
Kuyumculuk Tasarım Merkezi 
Projesi'ni de Trabzon'a 
kazandıracaklarını belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Hasır, 
telkari, kazaziye ve benzeri 
işleme yöntemleri Trabzon ile 
özdeşleşmiş olup, bu bölgeye 
has oldukları 2006 yılında 
coğra işaret tescil belgesi ile 
tescillenmiştir. Buna rağmen, 
bölgemiz kuyumculuk ürünleri 
ile arzu ettiği noktaya 
erişememiş ve rekabet 
üstünlüğünün avantajlarından 
maalesef yararlanamamıştır. 
Kuyumculuk Tasarım Merkezi 
Projesi kapsamında bir iktisadi 
teşekkül kurularak merkezin 
idaresi tarafımızca sağlanacak 
ve son teknoloji ile donatılmış 
ortak kullanım alanlarında 
üretilecek tasarımlarla 
kuyumculuk sektörüne yeni bir 
ivme kazandıracağız. İçerisinde 
Tasarım Atölyesi, Mumlama 
Atölyesi, 3D Yazıcı Atölyesi, 
Döküm Atölyesi, Yıkama ve 
Cilalama Atölyesi bulunacak 
projemiz, 2 milyon 350 bin 
liraya mal olacak” diye konuştu.

Şalpazarı MYO binası 
toplantı salonunda 
gerçekleşen devir teslim 
törenine AK Parti Trabzon 

Milletvekili Salih Cora, Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof Dr. 
Emin Aşıkkutlu, Şalpazarı 
Kaymakamı Uğur Ünsal, AK 
Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk, Şalpazarı Belediye 

Başkanı Rek Kurukız, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, MHP Şalpazarı İlçe 
Başkanı Ömer Özdin 
akademisyenler, muhtarlar ve 
birçok davetli katıldı.
ARSA BİZDEN BİNA SENDEN 
DEDİK
Devir teslim töreninde konuşan 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek KURUKIZ, Şalpazarı 
Meslek Yüksekokulunun ilçeye 
kazandırılmasında büyük emek 
ve gayret sarf eden AK PARTİ 
Trabzon Milletvekili Salih 
CORA'ya teşekkür etti. 
KURUKIZ, “Biz göreve 
geldiğimizde vatandaşlar bize 
'Şalpazarı'na yüksekokul getir 
yeter.' dediler. Elimizden 
geldiğince mücadele verdik. 
Şalpazarı'nın Yüksek Okul Sev-
dasını Hilmi Başkanımıza ilettik. 
'Arsa bizden, bina senden.' 

dedik. O da bizi kırmadı. 
İnşallah okulumuzu yurda da 
kavuşturacağız. Bize her şartta 
desteğini veren Sayın Vekilimiz 
Salih CORA'ya ve Hilmi TÜRK-
MEN Başkanımıza teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. Şalpa-
zarı Kaymakamı Uğur ÜNSAL 
da üniversitenin ilçeye kazan-
dırılmasında emeği geçenlere 
teşekkür ederek, hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 
MUHTEŞEM BİR BİNA 
YAPILDI
“Burada muhteşem bir bina 
yapıldı.” diyen Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Emin 

AŞIKKUTLU, “Bu konuda 
katkısı geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Özellikle bu binanın 
burada vücut bulmasına zemin 
hazırlayan değerli Rek 
Başkanımıza ve bu muhteşem 
binayı inşa etmeye vesile olan, 
maddi manevi desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen ve 
esirgemeyeceğine dair bize söz 

veren Hilmi Başkanımıza çok 
teşekkür ediyorum. Sayın 
Vekilimiz Salih CORA'ya 
üniversitemizin genel ve özel 
sorunları konusunda göstermiş 
olduğu yakın ilgiden dolayı özel 
olarak teşekkür ediyorum. Ne 
zaman kendisini arasak telefonu 
3. kez çalışında kesin olarak 
bize cevap verir. Onların desteği 
ile bugün üniversitemize harika 
bir eserin devri gerçekleşti.” 
ifadelerini kullandı.   
YURT EKSİKLİĞİNİ DE 
ÇÖZECEĞİZ
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
TÜRKMEN sözlerine okulun 
arsasını bağışlamış olan Rek 
KURUKIZ'a ve sonra emeği 
geçen başta milletvekili Salih 
CORA olmak üzere herkese 
teşekkür ederek başladı. 
Türkmen, “Hep hayaldi 
Şalpazarı'nda bir Yüksek Okul 

ama bugüne nasip oldu. Bu 
eserler yeni Türkiye'nin 
eserleridir. Türkiye'nin eski 
Türkiye olmadığını ve nereden 
nereye geldiğinin en güzel 
örneklerindendir. Bu esere 
kavuşmuş olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Okulun arsasını 
Sayın Rek Başkanım 
bağışladı. Biz de bu güzel eseri 
ortaya çıkardık. Okulumuzun 
bugünlere gelmesine yardımcı 
olan Sayın Rektörümüze çok 
teşekkür ediyorum. Burada 
yapılacak eğitim hizmetinin 
hepimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum. Sayın Vekilimiz Salih 

CORA binanın YÖK tarafından 
onaylanmasında çok büyük bir 
gayret gösterdi. Çok samimi bir 
çaba sarf etti. Güzel şehrimize 
hizmet konusunda gecesini 
gündüzüne katıyor. Bir Ağasarlı 
olarak Sayın Vekilimizi yürekten 
tebrik ediyorum. Okulumuzun 
daha ileri seviyeye gelmesi için 
bir eksiği yurttur. Şalpazarı'nın 

güvenli bir liman olması adına 
bu eksiği de inşallah 
çözeceğiz.” dedi.
ŞALPAZARI SEVDASINA 
KAVUŞTU
Milletvekili CORA, 
Şalpazarı'nda üniversitenin bir 
sevda olduğunu ve ilçenin bu 
sevdasına kavuştuğunu ifade 
etti. Milletvekili CORA, şunları 
söyledi:  “Şalpazarı'na ne 
zaman geldiysek üniversite 
birinci mesele haline gelmiştir. 
Üniversite adeta Şalpazarı'nın 
bir sevdasıydı. Bugün Şalpazarı 
sevdasına kavuşmuş oldu, 
üniversitesine kavuşmuş oldu. 
Bu güzel eseri hep birlikte 
gerçekleştirdik. Üniversitenin bu 
aşamaya gelmesinde önemli bir 
mücadele ortaya konuldu. Önce 
bu konu reddedildi, daha sonra 
büyük gayret göstererek olumlu 
sonuçlandırdık. Üsküdar 

Belediye Başkanımız Sayın 
Hilmi Türkmen bey olmasaydı 
bugün hâlâ Şalpazarı üniversi-
tesine kavuşmamış olacaktı. 
Büyük bir yatırım, büyük bir 
imkan buraya seferber etti. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Ve nihayetinde bugün binamızın 
Trabzon Üniversitesi'ne devir 
teslimini gerçekleştiriyoruz. 
Öğrencilerimize yurt imkânı ve 
burs imkânı sağladığımız 
zaman inanıyorum ki bu 
binamız sessiz kalmayacaktır. 
Şalpazarı öğrencilerimizle 
şenlenecek, zaman içerisinde 
öğrenci sayısını da artıracaktır.”

ŞALPAZARI'NIN 
HAYALi GERÇEK OLDU

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'nun(MYO) Trabzon 
Üniversitesi'ne devir teslimi gerçekleşti. 

Salih Cora
Milletvekili

Refik Kurukız
Şalpazarı Belediye Başkanı

Hilmi Türkmen
Üsküdar Belediye Başkanı

Emin Aşıkkutlu 
Trabzon Üniversitesi Rektörü

Bu esere kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 
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SAĞLAM; ESNAFA MÜJDE DEĞİL, 
SADECE FA�ZL� ERTELEME

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 

Kadem Sağlam, esnaf kredileri 
ile ilgili faizle erteleme kararına 
ilişkin gazetemizi ziyaret ederek 
Haber Müdürü Sadık Aydın'a 
açıklamada bulundu. Sağlam, 
bu esnafa müjde değil sadece 
faizli erteleme dedi. Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
"Devletin esnaf kredilerini faizle 
erteleme kararı müjde değildir. 
Devlet Halkbank'ın düşük faizle 
1 milyon 300 bin esnafa verdiği 
13 milyar kredinin taksit 
ödemelerinin 6 ay ertelendiğini 
müjdeleyerek, esnafa destek 
çıktığını ilan etti. Bunun adı 
esnafa müjde değil sadece faizli 
erteleme olur. Bizlerin ve 
esnafımızın beklentisi bu değil.

GELECEK NOKTA-
SINDA ESNAFIMIZI 

DAHA KARANLIK 
GÜNLER 

BEKLİYOR
Başkan Sağlam, 

Halkbank'ın TESKOMB 
kefaletiyle verdiği ve tutarı 13 
milyar lira açıklanan düşük faizli 
bu kredinin taksitleri 6 ay erte-
lendi. Bu devletin salgın döne-
minde uyguladığı yanlış bir uy-
gulama olduğunu düşünüyoruz. 
Pandemi sürecinde can çekişen 
esnafımızın dertlerini dinleme-
yen ve anlamayan yetkililer, söz-
de destek açıklamaları yaparak 
esnafımızın aklıyla oynamakta-
dırlar. Öncelikle şayet esnafa 
gerçekten destek, nefes sağlan-
mak isteniyorsa kredilerde 
faizsiz ötelemeye gidilmeliydi. 
Esnafımızın Kredi Kefalet 
Kooperatine olan borçlarının 
ertelendiği müjde niteliğinde 
bizlere sunulduğu zaman, 
beklentimiz en azından 6 ay 

öteleme yapılmasıydı. Alınan bu 
karar esnafın borçlarını öteleme 
değil, kullanılan krediyi aynı faiz 
oranıyla beraber 6 ay ertelen-
mesi oldu. 30 Haziran geldiğin-
de esnafımız daha yüksek tutarlı 
taksitler ödemek zorunda 
kalacak. Bizim ve esnafımızın 
beklentisi bu değildi. İşyeri 
kapalı olan esnafın mevcut faiz 
eklenerek kredilerini 6 ay 
ertelenmesi esnaarımıza yeni 
bir yük getirmiştir. Ayrıca işçi 
çıkartmama taahhüdü alıyorlar. 
Kapanma noktasına gelen 
borcunu ödeyemeyen esnaf, 
yarın işçi çıkartmak zorunda 
kaldığı zaman imzaladığı 
taahhüd neticesinde sıkıntı ile 
karşı karşıya gelecek. 
Yapılandırması da bozulacak. 
Yapılandırma yapılan esnafın 
kredi taksitleri ertelenmedi. Bu 
uygulamaya kapalı olan 
esnaarımızda dahildir. Devlet 
bu günlerde Esnaf ve Sanatkara 
vermiş olduğu destek gelir kaybı 

desteğidir. Aylık bin liradan 3 
aylık 3 bin liradır. Bu ödenekten 
farklı olarak bizleri umutlandıran 
CİRO kaybı desteği ile ilgili yeni 
bir açıklama oldu. CİRO kaybı 
desteğinde beklentimiz yüksekti. 
Maalesef bizim bu bölgemizdeki 
esnaf için bu bir umut ışığı 
değildir. Bizim bölgemizdeki 
esnafımızın ciro durumu belli. 
Bu noktadaki beklentimiz kar-
şılanmadı. Esnafımızın kafası 
karışmış durumda. Tam net 

aydınlatıcı bilgi açıklanmıyor. Bu 
yapılanlar esnafa destek mi? 
Yoksa önümüzdeki süreç adı 
altında kısmende olsa esnafa 
yük bindirerek işsizliği önlemek 
mi? Gelecek noktasında esnafı-
mızı daha karanlık günler bekli-
yor. Devletimizden beklentimiz 
bu yapılan uygulamaların 
yeniden gözden geçirilmesidir. 
TOBB, TESKOMB ses 
çıkaramıyor. Üzücü olan taraf 
ise TESK'in dışında bu olaylara 

tepki gösteren herhangi bir 
kurum olmayışıdır. Buradan da 
anlaşılıyor ki! Sahadan yani 
esnafın halinden kurumlar ve 
yetkililer haberdar değildir. Her 
ne kadar sesimizi duyurmaya 
çalış sakta bu konuda bizlerden 
de konu ile ilgili diyalog grup 
haber sorulmuyor. Şuana kadar 
yetkililerden beklentimiz en 
azından esnafın halinden bir 
haber almalarıydı. Hala daha 
beklenti içerisindeyiz dedi. 

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, esnaf kredileri ile ilgili 
faizle erteleme kararına ilişkin gazetemizi ziyaret ederek açıklamada bulundu.

Sözde destek açıklamaları 
yaparak esnafımızın 

aklıyla oynamaktadırlar.

HEDEF, ULUSLARARASI DÜZEYDE
BAŞARILI SPORCULAR YETiŞTiRMEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 

ortaklaşa hayata geçirdiği 
'Türkiye Sportif Yetenek 
Taraması ve Spora Yönlendirme 
Projesi' kapsamında, 2017-2018 
öğretim yılındaki taramalarda 
başarılı öğrenciler, yoğun eğitim 

programının ardından 3'üncü ve 
son aşaması olan koordinasyon, 
denge ve reaksiyon testinden 
geçirildi. Vakfıkebir Spor 
Salonunda Beşikdüzü ve 
Vakfıkebir in daha önce 
belirlenen ve belirli eğitim 
modüllerinden geçirilerek son 

test aşamasına gelen yetenekli 
36 Öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bu Projenin 
3'üncü ve son etabı olan denge 
ve reaksiyon testileri ziyaret 
eden Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim 

Aksoy sporcuların yetenek 
taramasından geçerek, doğru 
yönlendirilmesiyle uluslararası 
düzeyde başarılı sporcular 
çıkarılmasının hedeendiğini 
söylediler. İlçe Spor Müdürü 
Yunus Ali Civil bu projeyle 
okullarda sportif yetenek 
taraması yapılarak, tarama 
sonucunda yetenekli gençlerin 
spora yönlendirileceğini ve 
geleceğin milli sporcularının 
yetişmesi adına İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğü işbirliği ile 
çalışmalarımızı daha da 
yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
ortaklaşa hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması 
ve Spora Yönlendirme Projesi' kapsamında son test aşaması 
olan yetenekli 36 Öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

akfıkebir İlçesi yüksek Vkesimlerinde karla mücadele 
çalışmalarına Vakfıkebir Belediyesi 
karla mücadele ekipleri aralıksız 
devam ediyor. İlçenin en işlek grup 
yollarından birisi olan Caferli - 
Sekmenli - Fethiye - Rıdvanlı Grup 

Yolunda ulaşımda aksamalar 
yaşanmaması için başlatılan karla 
mücadele çalışmaları karla 
mücadele ekiplerinin özverili 
çalışmaları sonrası tamamlandı. 
Belediye Başkanı Muhammet Balta; 
Kar yağışının esaret değil, keyif 

olması için sahadayız. Ekiplerimizin 
yoğun çalışmaları sonucunda kar 
nedeniyle kapalı olan mahalle 
yollarımız kısa bir süre içerisinde 
ulaşıma açıldı. Sizler için hiç 
durmadan çalışıyoruz. Kar yağışı 
nedeniyle kapalı olan tüm mahalle 

yollarımızı ulaşıma açtık dedi. 
Başkan Balta;  ayrıca Ardıçlık 
Yaylası'nda çığ düşmesi sonucunda 
kapanan yolda iki araçla mahsur 
kalan vatandaşlarımızı iş 
makinelerimizle yolu açarak 
kurtardıklarını da belirtti.

TÜM MAHALLE YOLLARINI ULAŞIMA AÇTIK
Bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı sonrası Vakfıkebir Belediyesi'ne bağlı karla 
mücadele ekipleri ilçede kapanan mahalle yollarının tümünü ulaşıma açtılar.
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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
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ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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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

KÖY OKULLARINDA DERS ZİLİ ÇALDI

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

JANDARMA YAŞLILARIMIZI UNUTMADI 

> Abdulkadir Aynaci 2'de > Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy 
gezileri düzenleyerek yaşlılarımıza moral ve motivasyon 
olması amacı ile örnek bir çalışmaya imza attılar. 

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, köy 
okullarında yüz yüze eğitim zili çaldı.  15 Şubat 
2021 tarihi itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul 
ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz tam 
zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı dedi. 


