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Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam; Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun
sorularını yanıtlayarak, küçük esnafın yaşama hakkının elinden alındığını belirtti ve kurtaran yok mu? diyerek yetkililere seslendi.

> Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

BAŞKAN KILIÇ, “FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR!” 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, Serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselebilmesi için
yapı lması  gerekenler  ve ç i f tç inin emeğinin sürülmemesi  iç in uyar ı larda bulundu. 

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Sadık AYDIN 2'de



M
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk 

başkanlığında ilçe teşkilatı, 
21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü nedeniyle İlçede görev 
yapan basın mensupları ile 
bir araya gelerek, Beyaz 
Saray Köfte Salonunda basın 
mensupları için bir yemek 
organizasyonu düzenleyerek 
günlerini kutladılar. Başkan 
Baltürk, “Demokrasinin temel 

taşlarından olan basın, 
düşünce ve haber alma 
özgürlüğünün en etkili 
aracıdır. Bu anlamda 
kurumlarla bireyler arasında 
veri akışını sağlayarak 
demokrasinin korunması için 
önemli bir görev 
üstlenmektedir” ifadesinde 
bulundu. 
“MİLLETİN VİCDANINA 
SES OLMAKTASINIZ”
Başkan Baltürk düzenledikleri 

organizasyon 
sonrası yaptığı 
açıklamada, 
“Ülkemizin her 
köşesinde kamuoyu 
yararına özverili 
çabaları ile 
insanlara haber ve 
bilgi akışı sağlamak 
üzere görev yapan 
basın 
çalışanlarımız, 
vatandaşlarımızın 
gözü, kulağı ve sesi 
olma görevini 
tarafsız, ilkeli ve 
sorumlu gazetecilik 
anlayışı içerisinde 
başarı ile yerine 
getirerek, düşünce 

özgürlüğü ile hak ve adaletin 
sağlanmasında etkili bir araç 
olmuşlardır. Toplumların 
haber alma hakkını elde 
etmesi için her koşulda canla 
başla çalışan gazetecilerin 
özverili çalışmalarını takdir 
etmemek mümkün değildir. 
Gazetecilik, demokrasinin 
temel taşlarından olan basın, 
düşünce, anlatım ve haber 
alma özgürlüğünün en etkili 
aracıdır. Bu anlamda 

kurumlarla bireyler arasında 
veri akışını sağlayarak 
demokrasinin korunması için 
önemli bir görev 
üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve 
yol gösterici işleviyle basın, 
sivil toplumun dinamizmini 
beslemekte, demokrasinin 
sağlıklı şekilde işlemesinde 
ve güçlenmesinde önemli rol 
üstlenmektedir. Kamuoyunu 
bilgilendirmek adına doğru 
haber verme, tarafsızlık, 
objektiik, özel hayata ve 
kişilik haklarına saygı gibi 
değerleri içerisinde 
bulunduran önemli bir 
mesleği icra eden siz değerli 
gazeteci arkadaşlarımız, 
vatandaşın en doğal hakkı 
olan zamanında doğru ve 
eksiksiz bilgi almalarını 
sağlayarak milletin vicdanına 
ses olmaktasınız dedi.”
TÜRK MİLLETİ İÇİN 
TÜRKÇE YAZAN, ÇALIŞAN, 
EMEK VEREN BASIN 
CAMİASINI KUTLUYORUM
Başkan Baltürk, "21 Ekim 
1860 tarihi Tercüman-ı Ahval 
Gazetesi yayınlanmaya 
başladığı gündür. Türk 
milletimizi bilgilendirmek 

adına, hızlı ve tarafsız, ilkeli 
ve doğru yayıncılık 
anlayışıyla Türkiye'de ve 
dünyada neler olup bittiğini 
Türk milletimize aktararak 
vatandaşlarımızın 
bilgilendirmesini sağlayan 
gazeteciler, toplumun gözü 
kulağı niteliğindedir. Gece 
gündüz çalışan, 
demokrasinin yanında saf 
tutan, Türk milleti için Türkçe 
yazan, çalışan, emek veren 
başta Vakfıkebir ilçemizin ve 
Büyükliman bölgesinin 
kıymetli basını olmak üzere 
tüm basın mensuplarını 
tebrik ediyor, 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler Günü'nü kutluyor, 
şehit düşen, vefat eden 
gazeteci kardeşlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum” 
ifadelerini kullandı.MHP 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatının 
yaptığı organizasyona İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk'ün yanı sıra MHP'li 
Belediye Meclis üyesi Şenol 
Bülbül, Yönetim Kurulu 
üyeleri Mustafa Aynacı, Yasin 
Karadeniz ve İlçede görev 
yapan basın mensupları 
katıldı.
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BAŞKAN KILIÇ, “FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR!”
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Ahmet KAMBUROĞLU

“TEÞEKKÜRLER”
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 

dolayısıyla bizleri unutmayarak çiçek 

gönderen MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Orhan Burhan Baltürk'e, Yeniden Refah 

Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 

Çiçek'e, Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı 

İlçe Başkanı Gökhan Şahin'e, İYİ Parti 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli'ye 

ve (TVİT) Trabzon Vakfıkebir İşadamları 

Topluluğu aileme, bizlere yine telefon ile 

ulaşan herkese çok teşekkür ederim…

Gazetecilik gününde yaptığımız işi bir kez 

daha anlıyoruz…

Bu günlerde hatırlanmak güzel ve özel 

oluyor…

Gazetecilik meşakkatli bir meslek 

olduğunu herkes bilir…

Yapılan haberler herkesin hoşuna 

gitmeyebilir, birçok zaman da 

eleştirilirsiniz…

Eleştirisiz bir dünya yok…

Eleştirilmekte güzel…

Yapılan işi daha iyi yapmamızı sağlıyor…

Doğru, dürüst, yalansız yapılan meslekler 

her zaman yerini korur diyebiliyorum…

Bu çizgimizden hiç taviz vermedik, 

vermeyeceğiz…

Doğru tekdir.

Bunu savunup yolumuza devam 

ediyoruz…

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

Dolar, Euro ve Altın yerinde durmuyor…

Bu paraların artması TL'nin değer kaybına 

uğradığının göstergesidir…

Yukarı doğru yükselişleri, piyasayı altüst 

etmeye devam ediyor…

Zam üstüne zam haberi duyuyoruz…

Her gün bir zam haberi ile uyanıyoruz…

Bir günde bazı ürünlere iki defa zam gelir 

mi?

Geliyor…

Esnafta iş yok…

Ödemeler durmuyor…

Nasıl bir yol izlenir bilinmez…

Bazı ürünler de üreten bir ülke 

olmadığımız için dolar ve euro'nun artışı 

birçok ürüne yansıyor…

Kağıt, ambalaj ürünleri ve bazı gıda 

maddelerinin yatları uçtu gitti…

Benzin ve mazot yerinde durmamaya 

devam ediyor…

Benzin ve mazot'a zam geliyor, sonra 

küçük bir indiril yapılıyor…

Kepçe ile geliyor, çay kaşığı ile geri almış 

gibi oluyorlar…

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

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin 2020 yılı 

başarılı gazeteciler ödül törenine yoğun bir 

katılım gerçekleşti…

Cemiyetin tarihinde böyle bir katılım 

gerçekleşmemiştir…

Trabzon Valisi, büyükşehir belediye 

başkanı, cumhuriyet başsavcısı, 

kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il 

başkanları, ilçe başkanları, STK 

başkanları, iş dünyasından isimler, 

Trabzonspor teknik direktörü, başkan 

yardımcısı, TFF yöneticisi gibi çok üst 

düzey katılımıyla ödül töreninin konuğu 

oldular…

Güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş 

olduk…

20 yılını dolduran meslektaşlarımıza Basın 

Hizmet Ödülü takdim ettik…

Vakfıkebir'de ise bu yıl Basın Hizmet 

Ödülü'nü Tuncay Hacıfettahoğlu aldı…

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, “Üreticinin 

aleyhinde olan her kesimle 
mücadelemizi sürdüreceğiz” 
dedi. Başkan Kılıç, Fındık 
yatı sürekli düşüyor. Artık 
fındık ürünlerinde mamule 
geçilip ar-ge merkezlerinin 

oluşturulup, fındık organize 
sanayilerinin kurulması 
gerekir. Fındıktan 
üreticilerimizin daha fazla 
gelir elde edip Ülke ve bölge 
ekonomisinin kalkınmasına 
daha büyük katkı sağlamak 
için daha büyük miktarlarda 
fındık ezmesi, çikolata, fındık 

yağı üretilebilir. 
Maalesef hammadde 
olarak fındığı yurt 
dışına veriyoruz. Birileri 
de fındığı işleyerek asıl 
çileyi çeken üreticinin 
kazandığının 5 
katından fazlasını 
kazanıyor dedi.” 
“FERRERO'NUN 
TEŞVİKE HAKKI 
YOK”
Başkan Kılıç, “Bugün ki 
fındık yatlarını çeşitli 
oyunlar ile oluşturan 
Ferrero'nun teşvike 
hakkı yok. TMO'ya 
rağmen Türkiye'de 
fındığın tekelleşmesine 
sebep olan üreticinin 
alın terini, emeğini 
sömüren İtalyan 
Ferrero rmasına 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 667 Milyon TL 
teşvik verilmesi çok yanlıştır. 
Ziraat Odaları olarak 
üreticimizin alın teri olan bu 
paralar ile büyük bir yatırım 
yapabiliriz. Yerli ve Milli 
İhracatçılarımızın önü 

açılarak fındığın mamule 
çevrilmesi lazım tekel rma 
olan Ferrero hem ithalat, hem 
İhracatçılık yaparak diğer 
bütün sektör mensuplarını 
baskı altına alıyor. Bizim 
burada önceliğimiz 
İhracatçılarımızın mamul 
üretir hale gelmesidir. 
Üreticimizin emeğini 
sömürenler ile mücadelemiz 
her geçen gün artarak devam 
edecektir. Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Genel 
Başkanımız Şemsi Bayraktar 
öncülüğünde üreticinin 
ekonomik ve manevi yönden 
desteklenmesi için üreticinin 
aleyhinde olan her kesimle 
mücadelemizi her ortamda 
sürdüreceğiz dedi.”
FINDIK FİYATLARININ 
SERBEST PİYASADA 
YÜKSELMESİ İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
ayrıca serbest piyasada 
fındık yatının yükselebilmesi 
için yapılması gerekenlerle 
ilgili önerilerde de bulundu.

1-TMO fındıkta uyguladığı 
%6 rutubet oranını mevsimin 
yağışlı gitmesini göz önüne 
alarak %7'ye çıkarmalı,
2-TMO fındık alımında 
uyguladığı %3 çürük, yağlı 
oranı yağışlı giden 
havalardan dolayı 2017 
yılında uyguladığı %5'e 
çıkarmalı,
3-TMO tarafından 
uygulanmakta olan çatlak 
fındık oranı %5'den en az 
%7'ye çıkarılmalıdır. Çünkü 
kaliteli ve randımanlı fındıklar 
kabuğunu çatlatır. Bu 
fındıklar hep 55 ve üzeri 
randımandırlar.
4-Üreticinin fındığına 
randıman kıran randımancılar 
fındığı bilen tanıyan 
elemanlar olmalıdır.
Toprak Mahsulleri Osi bu 
söylediklerimizi 
gerçekleştirmesi halinde 
geçen yılın yatı altında 
seyreden serbest piyasa 
fındık yatları yükselecek 
dolayısıyla fındık üreticilerinin 
şikayet ve mağduriyetleri 
giderilmiş olacaktır.

TÜRK MİLLETİ İÇİN TÜRKÇE YAZAN, ÇALIŞAN, 

EMEK VEREN BASIN CAMİASINI KUTLUYORUM
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, Gazeteciliğin önemine 
vurgu yaparak,halk ile bürokrasi arasında köprü olan gazeteciliğin kutsal bir kamu görevi olduğunu kaydetti.

HAFIZ HASAN KAAN KUR'AN KURSUNDA MEVLÎD-İ NEBÎ HAFTASI ETKİNLİĞİ
akfıkebir Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursunda Mevlîd-i Nebî Haftası etkinliği düzenlendi. 

VEtkinliğe İlçe Müftüsü Şükür Küçük de katıldı.Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursunda, Mevlîd-i Nebî Haftası dolaysıyla Peygamberimiz (s.a.s)'i 

anma etkinliği düzenlendi. Yatsı namazından önce başlayan etkinlikte öğrenciler Yâsin-i şerif 
ve ardından kısa sûreleri okudular. Koro halinde tekbir ve salât-ü selâmların okunduğu 
programda öğrenciler ayrıca ilâhiler seslendirdiler.Daha sonra  İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 2021 
Yılı 'Mevlîd-i Nebî Haftası'nın ana teması olan "Peygamberimiz ve Vefâ Toplumu" konu başlığı 
etrafında öğrencilere öğüt, tavsiye ve nasihatlerde bulundu.Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu 
Yöneticisi Mustafa Öztürk ve kurs öğreticilerinin organizasyonu ile, ilçe müftülüğünün 2021 Yılı 
Mevlîd-i Nebî Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, yapılan duânın 
ardından yatsı namazının cemaatle kılınmasıyla sona erdi.Vakfıkebir Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursunda, hafızlığa hazırlık ve hafızlık sınıflarında toplam 75 öğrenci eğitim öğretim görüyor.

Sadık AYDIN



G
azetemizin Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu tarafından 
misar edilen Vakfıkebir Esnaf 

ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadem 
Sağlam, gündeme dair önemli konular 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Başkan Kadem Sağlam sorulan sorular 
karşılığında yaptığı açıklamalarda,  
küçük esnafın yaşama hakkının 
elinden alındığını belirtti ve kurtaran 
yok mu? Diyerek yetkililere seslendi.
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu: Nüfusa bakılmaksızın 
zincir marketler açılmaya devam 
ediyor. Bu marketlerin açılmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Başkan Kadem Sağlam: “Marketler 
nüfus oranlamasına göre açılmalı ve 
Eczana gibi olmalıdır”
Sağlam, Perakende Yasasına ilişkin 
çalışmaları yakından takip ettiklerini 
söyleyerek, marketler nüfus 
oranlamasına göre açılmalıdır dedi. 
Esnaf ve sanatkarların marketlere 
karşı rekabet gücünün her geçen gün 
azaldığını belirten Başkan Kadem 
Sağlam, Uzun zamandır çalışmaları 
devam eden perakende sektörünü 
düzenleyen yasanın çalışmalarının bir 
an evvel gerçekleşmesini bekliyoruz. 
Esnafımız her sokakta, her köşe 
başında açılan ve binlerce farklı ürünü 
tek bir mağazada satan marketlere 
karşı rekabet etmeye çalışırken her 
geçen gün kan kaybediyor. Perakende 
sektörünün sadece gündeme gelmesi, 
çalışmaların yapıldığına dair haberlerin 
çıkması bile çok tartışılan gıda 
yatlarında durgunluğa sebep oluyor. 
İşte tam da bu yüzden perakende 
sektörünü düzenleyen yasanın vakit 
kaybedilmeden çıkarılması çok önem 
arz ediyor. Küçük esnafa artık büyük 
zincir marketler sayesinde yaşam 
şansı tanınmamaya başlandı. Rekabet 
gücünün kırılmasını geçtik, artık artan 
market zincirler sayesinde küçük 
esnafın yaşam hakkı da ortadan 
kalkmaya başladı. Bu büyük 
marketlerin rastgele açılması sadece 
bakkal ve manav sektörünü 
etkilemiyor. Küçük esnaf noktasındaki 
bütün sektörleri etkiliyor. Çünkü her 
sektörün malzemesini satan bir ticari 
anlayış var. Bu da diğer esnafın artık 
rekabet gücü değil yaşam şansını 

elinden alıyor. Fiyat artışlarının 
denetlenmesi noktasında şahsen 
yanlış davranıldığı düşüncesindeyim.  
Başkan Sağlam, Eczane Gibi Olmalı; 
Nüfus oranına göre açılma kuralı 
getirilmesinin marketlerin her sokak 
başına en ücra köşelere bile 
açılmasının önüne geçeceğini 
vurgulayarak, Perakende Yasasında 
marketlerin şehir dışlarına açılmasıyla 
birlikte nüfus oranına göre açılış 
sayılarına kural getirilmesi 
de çok önemli. Aynı 
eczanelerde olduğu gibi 
nüfusa oranlamaya göre 
açılmalı. 10 bin nüfusu olan 
bir ilçede 10-15 tane Market 
olması mantıklı bir durum 
değil. Bu yasa 
düzenlendiğinde haksız 
rekabet ortamının son 
bulacağını ve bununla 
beraber esnafın ticaretinde 
de olumlu yönde rekabet 
ortamı olacağını biliyoruz. 
Fiyat istikrarının sağlanması 
daha kolay olacak ve aynı 
zamanda kırtasiye ürünü 
kırtasiyeci esnafından, 
beyaz eşya ürünleri beyaz 
eşyacıdan, sebze meyveler 
manavdan, et kasaptan 
alınacak. Yani herkesin 
kendi işini yapması, esnaf 
için de yatların düşmesiyle 
vatandaş için de olumlu 
sonuçlar doğuracaktır.
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu: Ticaret Bakanlığı yeni 
bir yasa üzerinde çalışma 
yapıyordu.  1500 metrekarenin 
altında market açılmayacak diye. Bu 
yasa hala gündemdeki yerini 
koruyor. Fakat bir türlü toparlanıp 
yasalaşmadı. Acaba bir türlü 
yasalaşmaması sizce neden 
olabilir? 
Başkan Kadem Sağlam: Bunun 
arkasında ne var! Biz de anlamış 
değiliz. Buna güçleri mi! yetmiyor, 
buna da akıl erdiremiyoruz. Göz 
göre göre kendi insanımızı 
batırıyoruz.
Sağlam, Küçük esnafa zaten yaşam 
şansı tanınmıyor. Bizim gibi nüfusu az 
olan yerlerde nüfus oranına göre 

market açmak için ayarlama 
yapılabilir. Bu tür ilçelerde 
nüfusa göre fırınlarda 
yapıyorsun da zincir 
marketlere niye 
yapmıyorsunuz. Yani 
bundan sonra da 
yapmaların da ne kadar 
tela eder bu işi 
bilemiyorum. Orası bile 
şaibeli. Çünkü her köşe 
başında, mahallelerde zincir 
marketlerin bir şubesi var. 
Bu her mahallede olunca 
bütün sektörlerde 
etkileniyor. 15-16 senedir 
beklenen perakende yasası 
bir türlü çıkmıyor. Onun 
dışında ülkede sistemi 
yeniden dizayn eden 
yasalar çıktı, oylamalar 
yapıldı. Ama nedense bu 
perakende yasası çıkmadı. 
Bunun arkasında ne var! 
bizde anlamış değiliz. Buna 

güçleri mi! yetmiyor, buna da akıl-sır 
erdiremiyoruz. Kendi insanımızı göz 
göre göre batırıyoruz. Ne oluyor? 
istihdamı bitiriyoruz. Büyük marketlerin 
istediği ölçüdeki yatlar dizayn ediliyor. 
Çünkü adamlar ham madde alırken de 
köylünün malını alırken de pazarlık 
yapıyorlar. Şu yattan alırım diyebiliyor. 
Daha sonrada yat istikrarını kendi 
istedikleri gibi sağlıyorlar. Bu kısır 

döngünün içerisinde de senin artık 
rekabet etme şansın kalmıyor. Doğal 
olarak onlar istediği andan itibaren 
otomatik olarak yatlar yükseliyor. 
Perakende yasasının bir an önce 
çıkması bundan sonrada ne kadar 
koruyucu olur bilmiyorum. Çünkü her 
köşe başında marketler açıldı. Ama 
yinede bir an önce çıkması lazım. 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu: Tüm sektörlerde 
maliyetlerdeki fiyat artışları sonrası 
un fiyatları da buna bağlı olarak artı. 
Fırıncı esnafının zam talepleri 
konusundaki değerlendirmeniz? 
Başkan Kadem Sağlam; Esnafın 
sermayesini koruma adına bugün 
güncellenmiş fiyatla ürünü 
satabilmesi lazım ki! rafta biten 

ürününü yerine alıp 
koysun. Maalesef Euro, 
Dolar, Benzin ve 
Mazot'un artması tüm 
ham maddeyi olduğu gibi 
maliyetleri de etkiliyor. 
Başkan Sağlam; Bakın az 
önce bahsettiğimiz sıkıntıyı 
un yatlarında da 
yaşıyoruz. Denetlemenin 
olmadığı serbest piyasada 
maalesef un yatları da 
almış başını gidiyor. 
Fırınların uzun zamandır 
yat artırım talepleri vardı. 
Bizde bu talepler 
doğrultusunda artan 
maliyet yatlarını da göz 
önünde bulundurarak yat 
artışının yapılması 
gerektiği noktasında karar 
kıldık. Fakat biz tarifeyi 
onaylayıp çıkartana kadar 
un yatı gelen en son zam 
yüzünden verdiğimiz tarife 

farkını çoktan zam aldı götürdü. 
Denetlenmesi gereken bunlardır. Yani 
devlet DMO vasıtasıyla un desteği 
verdiğini söylüyor. Ama bunu kim 
denetleyecek. Madem destek veriliyor. 
Uncular piyasaya bu unu istedikleri 
yattan bu kadar kısa vadede nasıl 
verebiliyor. Denetlenmesi gereken 
yerler bunlarken, maalesef ticaret il 
müdürlüğü görevlileri gelip bizim 
esnafımızı 3 ay önceki faturasını 
isteyip denetleme yapıyor. Ondan 
sonra da esnafa ne diyorlar; sen şu 
paraya aldın buna sattın. Be kardeşim 
güncel yatına bak bakalım esnaf 
arkadaşımız sermayesini nasıl 
koruyacak. Malın değeri nere çıkmış. 
O zaman biz diyebiliyor muyuz ki! 
Devlete de bize mesela 5 ay önceki 
dolar yatı üzerinden ham madde 
versin. Bakalım verebiliyor mu?  Yani 
ticarette böyle bir mantık yok. Üstelikte 
serbest piyasa diyorsun. Bir taraftan da 
kendin bunu ezmiş oluyorsun. Şimdi 
büyük marketler aldığını tüketip yensini 
alabiliyor. Ama benim küçük esnafım 
öyle değil. Esnafım sermayesini de 
koruması lazım. Bu noktada ciddi 
sıkıntılarımız var. Yani bu gidişat 
gidişat değil. 
Bu nokta da herhangi bir önlemde 
alınmıyor. Sadece görsel olarak sanki 
bir denetleme yapılıyor gibi görünüyor, 
bu da sağlıklı değil. Burada da cezayı 
yine küçük esnaf yiyor. Denetlenmesi 

gerekenler bu un piyasasının 
merkezinde dağıtımını yapanlar. Sen 
4-5 ay önceki yatın üstüne şunu 
koyarak satacaksın diyorsun. Fakat 
esnaf sattığı ürünü bugün ki maliyet 
yatlarıyla alamıyorsa ne oluyor. 
Esnafın sermayesini koruma adına 
bugün güncellenmiş yatla ürünü 
satabilmesi lazım ki! rafta biten 
ürününü yerine alıp koysun. Maalesef 
Euro, Dolar, Benzin ve Mazot'un 
artması tüm ham maddeyi olduğu gibi 
maliyetleri de etkiliyor. Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu: Son 
zamanlarda altın, dolar, euro, benzin 
ve mazot fiyatlarının artması ile 
birlikte dışarıya bağımlı olarak 
otomatik fiyatlarda artış görülüyor. 
Fiyatlardaki istikrarsızlık dışa 
bağımlı 
olmamızdan 
kaynaklandığı 
noktasındaki 
düşünceleriniz 
nelerdir?
Başkan Kadem 
Sağlam; Fiyat 
istikrarsızlığını 
ortadan 
kaldırmak 
üretimden geçer. 
Bu istikrarsızlığı 
üretimle 
engelleyebilirsin
. Bugün bu 
zincir marketler 
bir taraftan 
küçük esnafı 
öldürüyor. Hani 
diyoruz ya; üç 
harfli marketler 
öldürüyor, diğer 
taraftan da kim 
öldürüyor biliyor 

musunuz?
Başkan Sağlam; Fiyat istikrarsızlığını 
ortadan kaldırmak üretimden geçer. Bu 
istikrarsızlığı üretimle engelleyebilirsin. 
Bugün Japon yeni ile doları 
kıyasladığımız zaman bizim 
paramızdan daha değersiz Japon yeni. 
Fakat Japonya güçlü ve üretiyor. Bizde 
o yüzden üretime ciddi manada destek 
vermemiz gerekiyor. Bir de denetimi 
doğru manada yapmamız lazım. 
Bugün ki denetim noktası bizde ciddi 
eksikler doğuruyor. Bunlar sahada 
çalışılmıyor. Bakın bu zincir marketler 
bir taraftan küçük esnafı öldürüyor. 
Hani diyoruz ya; üç hari marketler 
öldürüyor, diğer taraftan da kim 
öldürüyor biliyor musunuz? Bakın kaç 
senedir KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) 
yurtlarında yapılan ihalelerde tarım 
kredi kooperatierinden alım şartı 
getiriliyor. Yine son zamanlarda Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
Türkiye'de bilmem kaç tane tarım kredi 
kooperati açılacağı talimatı verildi ve 
söylendi. İşte bu gelişmelerde bizim 
küçük esnafımıza ayrı bir darbedir. 
Yani bunlar açılacağına denetleme 
yetkisi elinde olanların doğru 
denetlemeyle beraber bizim küçük 
esnafımızı ayakta tutabilirler. Yani ha 
üç hari marketler bunu yapmış bizim 
esnafımızı bitirmiş, ha gelmiş tarım 
kredi bitirmiş. Arasında fark yok. Yani 
serbest piyasada ihale şartnamesinde 
kredi yurtlar kurumunun ihalelerinde şu 
kadar kalem malı alan oradan alacak 
maddesi aslında rekabete de aykırı bir 
şey. Devlet kanalıyla bu darbe 
vurulmamalıdır. Yani biz devlet ticaret 
yapmaz diyoruz. Devlette bunu 
söyledi. Devlet denetleme yapar. 
Devletin ticaret yaptığı çok büyük özel 
rmaları özelleştirme nedeninin 
devletin ticaret yapmayacağıdır. Yani 
devlet denetleyicidir. Biz şimdi bugün 
telekomdan elektriğe kadar hatta 
birçoğunun bu memleketin stratejik 
açıdan önemli olduğunu söylediği 
kurumlar özelleştirildi. Neden devlet 
ticaret yapmaz dendi. Ama görüyoruz 
ki! şuanda devlet ticaret yapıyor. Birçok 
noktada hiç mantıklı gelmiyor. Özellikle 
kurumlar zorunlu bırakılıyor ve ya 
müteahhitler zorunlu bırakılıyor ve ya 
ihaleyi alanlar zorunlu bırakılıyor. 
Orada da bir istikrarın olma şansı yok. 
Bakın çok ilginçtir. Bütün piyasada 
maliyetler yükseliyor dimi. Bir devlet 
desteği de var. Toprak mahsulleri osi 
bugün bizim bölgemizde de var ve 
fındık alıyor. İç piyasadaki yat artışları 
son birkaç ay içerisinde %25'leri buldu. 
Bazı ürünler de daha fazla. Hiç 
dikkatinizi çektimi bilmiyorum? Fakat 
her nedense sadece bizim fındık 
yatlarımız aşağıya doğru geliyor. 
Buna da anlam veremiyoruz. Dolar 
yukarıya çıkıyor, ürünler yukarıya 
çıkıyor, un yukarıya çıkıyor ama 
fındık aşağıya geliyor.  O zaman bizde 
devletten talep ediyoruz. Hani bizim 
ürünümüz.  Bu uygulamalar yapılırken 
ben sahada yani alanda çalışıldığını 
düşünmüyo-rum. Biz sivil toplum 
kuruluşuyuz. İşte benim ilçemle ilgili bu 
stratejik olaylar yapılırken bizden 
herhangi bir kir alınmıyor. Bu Türkiye 
genelinde de böyle olduğunu düşü-
nüyorum. Bundan dolayı da sıkıntılar 
git gide artıyor.
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BAŞKAN SAĞLAM; KÜÇÜK ESNAFIN YAŞAMA 
HAKKI ELİNDEN ALINIYOR, KURTARAN YOK MU?
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Osman KOYUNCU

 DİNE METODOLOJİ PENCERESİNDEN BAKMAK 

EMEKÇİ KADINLARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin, 

“Ekmeğini topraktan çıkaran, 
emek ve alın teriyle üretim 
yapan kadın çiftçilerimiz bizim 
baş tacımızdır” diyerek çiftçi 
kadınların gününü kutladı. 
Müdür Kuleyin; 
“Vakfıkebir'imizin emekçi 
kadınları yaşamın her alanında 
olduğu gibi tarımda da çok 
başarılı, kendileriyle gurur 
duyuyorum.Kuleyin, 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü 
dolayısıyla yayımladığı 
mesajda şu ifadelere yer verdi: 
“Tarladan mutfağa dokunduğu 
her şeye değer katan çiftçi 
kadınlarımızın 15 Ekim Dünya 
Kadın Çiftçiler Günü kutlu 
olsun. Her alanda olduğu 
kadar tarımsal faaliyetlerde 
kadınlar büyük bir paya 
sahiptir. Ülkemizde tarımsal 
üretimin ve kırsal hayatın 
sürekliliğinin sağlanmasında, 
önemli rolü kırsal alanda 
yaşayan kadınlar üstleniyor. 

Kadınların tarımsal üretimde; 
kaynakların sürdürülebilir 
kullanımında, gıda üretiminde 
ve güvenliğinde sahip oldukları 
önemli konumdan hareketle, 
Uluslararası Tarım Üreticileri 
Derneği 15 Ekim'i Dünya Çiftçi 
Kadınlar Günü olarak ilan 
etmiştir. Dünya 
Kadın Çiftçiler 
Günü 1997 
yılından beri 
ülkemizde de 
kutlanmaktadır. 
Tarımın her 
alanında kadın 
çiftçileri 
önemsiyoruz 
ve 
destekliyoruz. 
Yapılan 
projelerde de 
aynı şekilde 
kadınlara 
pozitif 
ayrımcılık 
sağlanması 
konusunda 
çalışmaktayız. 

Ayrıca dünyayı etkisi altına 
alan Covid 19 pandemisi de 
gıdaya olan ihtiyacımızı ve 
önemi bizlere bir kez daha 
gösterdi. Üretimin daha fazla 
yapılabilmesi ve sağlıklı 
gıdanın tüketiciye 
ulaştırılması noktasında 
yapılan tüm çalışmalarda 
kadının rolü yadsınamaz. 
Vakfıkebir ve ülkemiz 
tarımının gelişmesinde 
kadınlarımızın emeği çok 
büyüktür. Tarımsal üretimin 
her aşamasında aktif olarak 
durmadan çalışan, 
emekleriyle toprağı yoğuran, 
tarlasında, bahçesinde, gece 
gündüz demeden çalışarak 

ailesine, evine ve ülkemize 
üretimle destek veren, yuvası 
için vatanı için çalışan tüm 
çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Gününü 
kutluyor, şükranlarımızı 
sunuyorum dedi.”

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayarak, “Her alanda olduğu kadar tarımsal faaliyetlerde kadınlar büyük bir paya sahiptir” dedi.

B
ir ilim dalı hakkında konuşabilmek 

için o ilim dalının metodolojisini 

bilmek lazımdır, din buna usul ilmi 

diyor.  Her ilmin konusunun tam anlaşılması 

için metotları yani usulü bilinmelidir. İlmi bir 

konuda çok çeşitte manalar olabilir. Bugün 

İslam âleminin kendi sorunlarını 

çözememesinin temel nedeni usul yani dini 

ilimlerin metotlarını bilmemeleri veya bu 

eski metotları yenilememeleridir. Kuran, 

ayet deyince Müslümanlar sadece Kuran 

ayetlerini anlıyor. Hâlbuki kâinattaki canlı 

cansız her yaratık Allah'ın ayetlerindendir. 

Her bir fen dalı Allah'ın bir ismidir, metot ve 

fen ilimlerini bilmeyenler dini konularda 

sadece hurafe şeklinde anlatır. İlimlere 

bütüncül olarak bakmak lazım, Allah bir 

olduğuna göre bütün ilimler onundur, fizik, 

kimya, tıp, tefsir vs. Dini konular anlatılırken 

güzel ve etkili söz söyleme, az sözle çok 

şeyler anlatmak istemek için pek çok sanat 

türleri vardır. Edebi sanatlar, ince zekânın, 

hisli duyguların ürünü olarak doğmuştur. Her 

birinin kullanıldığı yerler birinden farklıdır. 

Günlük hayatta müsrif insanlar için onun eli 

deliktir, cimriler için onun cebinde akrep var 

denir, burada elin delik olması ve gerçekten 

akrep bulunması anlatılmak istenmez. 

Bütün bu sanat türlerini bilmeden ilimler 

hakkında gelişi güzel konuşmak doğru 

değildir. Bir gün peygamberimizin oturduğu 

mecliste dışarıdan bazı gürültüler duyuldu, 

peygamberimiz, 70 yıldır yuvarlanan bir taş 

şimdi cehenneme vardı dedi. Sahabeler, 

kendi arasında konuşmaya başladı, bir taş 

cehennemin başından yuvarlanırsa ancak 

70 senede cehennemin en derin yerine varır 

vs şeklinde düşündüler. Az sonra içeriye bir 

sahabe girdi, 70 yaşındaki meşhur münafık 

öldü dedi. Peygamberimiz münafığın 

ölümünü haber verirken, sahabeler 

cehennemin boyutlarını düşünüyorlardı. 

Kuran'da Allah'ın eli, Allah'ın yüzü tabirleri 

geçer. Allah sonsuz soyut(maddi olmayan) 

tapılmaya layık tek varlıktır, maddi bir varlık 

değildir, tecelli edince celal ve cemal, 

nur(ışık) ve nar(ateş) olarak gerçekleşir. 

Milyarlarca güneşleri, galaksileri 

düşündüğümüzde bu tecellilerin bir kısmını 

anlarız. Allah'ı insana benzetip, onun eli ve 

yüzü olduğunu hayal etmek gerçek manada 

iman sayılmaz.  Nurani ve soyut manaların 

kısımları kendisidir. Sabahleyin güneş 

doğduğunda güneşin gözü veya yüzü 

gözüktü deriz. Güneş yarı nurani olduğu için 

güneşin yüzü veya gözü olmaz, güneşin 

yüzü veya gözü demek güneşin kendisi 

doğdu demektir. Allahın eli veya yüzü gibi 

tabirleri gerçek sanmak, Allah'a yüz, el veya 

göz isnat etmek yanlış bir inançtır. 

Müslümanlar bu sanatları bilmediğinden, 

şirk gibi garip bir Allah inancına sahip 

oluyorlar. İşte Allah yanlış anlatıldığından 

geçler dinden çıkıyor, İslam'dan uzaklaşıyor, 

yabancılar İslami yanlış tanıyor. Bütün 

bunların nedeni ve sorumlusu dini yanlış 

anlayan ve anlatanlardır. Eğer ilmi konulara 

metodoloji penceresinden bakılmazsa, ilim 

ve din cahillerin eline geçer ve hurafeye 

dönüşür, yanlış anlaşılır. 



V
akfıkebir İlçesi'nde mahalle muhtarlarına 
“Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta 
ve Zorla Evliliklerle Mücadele” konulu 

seminer verildi. Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
toplantı salonunda tüm mahalle muhtarlarına 
Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yaşar Saral ve 
Uzman Seda Serim tarafından; "Kadına Yönelik 
Şiddet,  erken yaşta ve zorla evliliklerin 
önlenmesi” başlıkları altında muhtarların neler 

yapabileceği konusunda 
bilgiler verildi.  Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral, 
yaptığı açılış 
konuşmasında; bilindiği 
üzere kadına yönelik 
şiddetin önlenmesine 
ilişkin toplumsal 
bilinçlendirme ve 
farkındalık çalışmalarının 
yapılmasını önemsiyoruz. 
Kadına yönelik şiddet, 
erken yaşta ve zorla 
evliliklerin önlenmesi 
amacıyla düzenlediğimiz 
seminere hoş geldiniz. 
Amacımız Kadına Yönelik 
şiddetle topyekûn 
mücadele için toplumsal 

farkındalık ve duyarlılığın artırılması, erken 
yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilmesidir. 
Milletimizin itimadına mazhar olan kıymetli 
muhtarlarımızın buraya gelerek bu konuda da 
çok duyarlı olduklarını gösterdiniz. Öncelikle 
saygı değer muhtarlarımıza ilgi ve 
alakalarından dolayı teşekkür ederim dedi. 
Muhtarları bilgilendiren Uman Seda Serim; 
Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla 

Evliliklerle Mücadele Konularında Neler 
Yapabiliriz?  Şiddet ya da şiddet uygulama 
tehlikesinin varlığı halinde veya bir çocuğun 
erken yaşta evlendirileceği haberi alındığında; 
Herkes bu durumu yetkili makam veya 
mercilere ihbar edebilir. İhbarı Alan Kamu 
Görevlisi ise; Görevlerini geciktirmeksizin 
yerine getirme ve uygulanması gereken diğer 
tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar 
etmekle yükümlüdür. 
Devletimizin kadınları 
şiddetten korumak için bir 
Kanun çıkardığı bilgisini 
verilebilir, Kadınların 
sosyo-ekonomik olarak 
güçlenmesine yönelik ilgili 
kurumlara yönlendirme 
yapılabilir dedi. Kız 
çocuklarımızın daha iyi 
eğitim alması ve üst 
eğitim düzeyine 
ulaşmasının Devlet 
politikamız olduğunu, bu 
sağlamak için burs ve 
nakit transferi imkânları 
olduğunu anlatabiliriz, 
Medeni Kanun 
çerçevesinde Resmi 
Nikâh ile gerçekleştirilen 

evliliklerin kadınların temel haklarını 
kullanmasında son derece önemli olduğunu 
anlatabiliriz,

Mahallemizde kadına yönelik şiddet veya erken 
evlilik varsa aşağıdaki makamlara bildirebilir 
dedi. ALO 155 , ALO 156 , ALO 183, ŞÖNİM, 
Savcılık/Çocuk Hakimliği, Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü.

Büyükliman
Postası 5 29.10.2021HABER

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, ERKEN YAŞTA VE ZORLA EVLİLİK

HALİLOĞLU GÜVEN TAZELEDİ

V
akfıkebir Büyükliman 
İlkokulunda Okul Aile 
Birliği toplantısı yapıldı. 

Mevcut Başkan Ömer Haliloğlu 
yapılan genel kurulda yeniden 
başkanlığa seçilerek güven 
tazeledi. 2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılı Vakfıkebir 
Büyükliman İlkokulu Okul Aile 
Birliği Olağan Genel Kurul 
Toplantısı okulun konferans 
salonunda yapıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından Divan 
Başkanı olarak İmam Hatip 
Ortaokulu Müdürü Ahmet Bulut 
ve Yazman olarak ise okulun 
öğretmenlerinden Nejdet Uçar 
oy birliği ile seçildi. “OKUL-
ÖĞRENCİ-VELİ İŞ BİRLİĞİ 
ÖNEMLİDİR” Büyükliman 
İlkokulu Okul Müdürü Mustafa 

Yıldırım yaptığı konuşmasında: 
"Okul-öğrenci-veli iş birliğinin 
eğitimde öğrencileri çok başarılı 
bir hale getirdiğini bilmeyenimiz 
yoktur. Biz Büyükliman ilkokulu 
Okul idareci ve öğretmenleri 
olarak bize emanet edilen 
öğrencilerimizi aklı fen 
ilimleriyle kalbi insan sevgisiyle 
dolu bireyler olarak yetiştirmek 
idealiyle çalışıyoruz. Sizlerden 
aldığımız maddi-manevi güçle 
öğrencilerimizi en ileri eğitim 
teknolojileriyle en güzel bir 
şekilde yetiştirmeye devam 
edeceğiz dedi. “KENDİMİZİ 
OKULUMUZUN AİLESİNİN 
BİRER FERDİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ” Büyükliman 
İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı 
Ömer Haliloğlu ise yaptığı 
konuşmasında;  Toplantının 

okul idaresine, öğretmenlere 
ve tüm velilere, okulumuza 
hayırlı olsun. Öncelikle bir 
süre eşini kaybeden 
okulumuzun öğretmeni 
Nejdet Uçar öğretmenimize 
okul aile birliği adına 
başsağlığı dileklerimizi 
sunuyorum. Biz Büyükliman 
İlkokulu Okul velileri olarak 
her birimiz kendimizi 
okulumuzun ailesinin birer 
ferdi olarak görüyoruz. 
Öğrencilerimizin okulumuzda 
şefkat dolu öğretmenlerin 
ellerinde geleceğe en iyi bir 
şekilde hazırlandıklarına 
inanıyoruz ve bunu sürekli 

gözlemliyoruz. Bu yılda okul aile 
birliği başkanlığı vazifesini bana 
uygun gördüğünüz için tüm 
velilerimize teşekkür ediyorum. 
İyi bir eğitim için olmazsa olmaz 
olan okul-öğrenci-veli iş birliğini 
en güzel şekilde sağlayacak 
öğrencilerimizin eğitimi 
konusunda hiçbir fedakârlıktan 
ve emekten kaçınmayacağız. 
Hepinize çok teşekkür ediyor, 
saygı ve sevgilerimi 
bildiriyorum. Diyerek sözlerini 
bitirdi. Bu yıl yapılan Okul Aile 
Birliği seçimleri sonrası oluşan 
yönetim kurulunda şu isimler 
yer aldı. Başkan Ömer 
Haliloğlu, Başkan Yardımcısı 
Ahmet Albayrak, Üyeler; Birol 
Karaş ve Ömer Albayrak'tan 
oluştu.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

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

ŞEHİDİMİZ İÇİN ŞEHADET PROGRAMI DÜZENLENDİ 

T
ürkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimler Derneği Trabzon 

Şubesi tarafından Vakfıkebir 
Yalıköy Mahallesinde kabri 
bulunan Şehidimiz Gökhan Dal 

için şehadet programı 
düzenlendi. 2004 yılında 
şehadet mertebesine erişen, 
Şehidimiz Gökhan Dal için 
düzenlenen şehadet 
programına Vakfıkebir 
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimler Derneği 
Trabzon Şubesi Başkanı Gazi 
Ahmet Tezcan, Başkan 
Yardımcısı Gazi Mehmet Sarı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Şehit 
Eşi Asiye Aliyazıcıoğlu, dernek 
üyesi gazilerimiz ve şehit 
aileleri ile şehidimiz Gökhan 
Dal'ın ailesi, yakınları katıldılar. 
Programda şehidimizin ruhu 
için Kuran-ı Kerim okunarak 
dualar edildi, şehidimizin 

ailesine plaket ve Bayrağımız 
verildi.

İL MÜFTÜSÜ, İCAZET ALAN
ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

T
rabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın, Vakfıkebir Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 

hafızlıklarını tamamlayarak 
icazet alan öğrencileri ziyaret 
etti. Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın, beraberinde İl Müftü 
Yardımcısı Ayşe Yılmaz ile 
birlikte Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda 
hafızlıklarını tamamlayarak 09 
Ekim 2021 günü düzenlenen 
merasimle icazet alan 24 kız 
öğrenciyi kursta ziyaret etti. 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursuna gelişinde İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük ve kurs 
yöneticisi Fatma Kopal 
tarafından karşılanan Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 
hafızlıklarını tamamlayıp icazet 
alan öğrencilerle kursun toplantı 

salonunda bir araya geldi. İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük ve bazı 
Kur'an Kursu öğreticilerinin de 
hazır bulunduğu sohbet 
toplantısında öğrencilerle bir 
süre sohbet eden İl Müftüsü 
Aydın, başarılarından dolayı 
öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti ve 
hediye verdi. Sınıarı da gezen 

İl Müftüsü Osman Aydın, 
hafızlığa hazırlanan ve hafızlık 
yapan öğrencileri ve Kur'an 
kursu öğreticilerini de ayrıca 
tebrik etti, başarılar diledi. 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'ndaki eğitim 
öğretim, öğrenci sayısı ve 
kursun ihtiyaçlarıyla ilgili İl 
Müftüsü Osman Aydın'a 
bilgilendirmede bulunan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, ziyaretleri 
dolayısıyla İl Müftüsü Osman 
Aydın ve İl Müftü Yardımcısı 
Ayşe Yılmaz'a teşekkür etti. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı 
olarak eğitim öğretim hizmeti 
veren Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda, 2021 yılı itibariyle 
hafızlığa hazırlanan 54, 4-6 yaş 
grubu 75 öğrenci olmak üzere 
toplam 129 öğrenci eğitim 
öğretim görüyor.



Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi 
Yurtlar 

Kurumunda kalan kız 
ve erkek öğrencilerle, 
Mevlid-i Nebi Haftası 
dolayısıyla program 
düzenlendi.Vakfıkebir 

İlçe Müftülüğü Manevi 
Danışman ve Rehberlik 
Hizmeti sorumlusu, 
Hamzalı Mahallesi 
Yukarı Kur'an Kursu 
Öğreticisi Meryem 
Nasırcı ve Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü Manevi 

Danışman ve Rehberlik 
Hizmeti sorumlusu, 
Körez Mahallesi Toki 
Camii İmam Hatibi 
Rıdvan Açıkgöz'ün 
organizasyonu ile 
Adnan Demirtürk Kredi 
Yurtlar Kurumunda 

kalan kız ve erkek 
öğrencilerle yönelik 
ayrı ayrı program 
düzenlendi. Yurdun 
mescidinde Mevlid-i 
Nebi Haftası 
dolayısıyla 
düzenlenen 
programlarda Kur'an-ı 
Kerim ve ilahiler 
okundu. Yurt 
binasında kız ve erkek 
öğrencilere ayrı ayrı 
olarak organize edilen 
programlarda Kur'an 
Kursu Öğreticisi 
Meryem Nasırcı ve 

İmam Hatip Rıdvan 
Açıkgöz'ün sohbetinin 
ardından dua ve 
ikramla program sona 
erdi. Programlara 37 kız 
ve 10 erkek öğrenci 
katıldı.

Büyükliman
Postası 6 29.10.2021HABER

KREDİ YURTLAR KURUMUNDA MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

PERDE EĞLENCE KUMPANYASIYLA AÇILDI

P
andemi 
döneminde 
birçok etkinlik 

gibi tiyatrolarda 
perdelerini kapatmıştı. 
Kısıtlamaların 

kaldırılmasıyla birlikte 
tiyatrolarda perde 
açıldı.Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi'nde 
Perde Eğlence 
Kumpanyasıyla açıldı. 

Pandemi döneminde 
birçok etkinlik gibi 
tiyatrolarda perdelerini 
kapatmıştı. 
Kısıtlamaların 
kaldırılmasıyla birlikte 
tiyatrolarda perde dedi. 

Halk Eğitimi Merkezi, 
uygulamalı tiyatro 
kursu öğrencileri yaz 
döneminde yeni okul 
dönemindeki 
öğrencileri hedef alan 
bir birinden farklı 
skeçlerle yeni döneme 
“perde” dedi. Oyun 
içeriklerinin çoğunluğu 
öğrencilerin 
hayatlarından kısa 
kesitler sunarken 
Yeşilçam'a gönderme 
yapılan ve televizyonun 
ilk defa kullanımına 
ilişkin olan yöresel 
skeçt dikkat çekti. 
Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 
Merkezi Çok Amaçlı 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen oyunu 
Osman Tan Ortaokulu 
öğrencileri izledi.

Akaryakıt Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/687918
1-İdarenin
a) Adresi: Çarsı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi: info@vakkebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):nhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 155000 Litre Motorin, 22000 Litre Motorin Diğer, 5500 Litre 95 Oktan 
Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Vakfıkebir İlçe sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihleri : 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında alım yapılacaktır. İdarece ihtiyaç 
sahibi araç adına düzenlenen sipariş şinin yükleniciye verilmesi karşılığında pompa istasyonunda 
teslimat yapılacaktır. Fişi olmayan hiçbir araca teslimat yapılmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Çarşı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No:154 - 61400 Vakfıkebir7TRABZON
b) Tarihi ve saati  : 01.12.2021 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
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. EKAP'a 
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi 
Gülbaharhatun Caddesi No:154 - 61400 Vakfıkebir7TRABZON adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, mal kalem-kalemleri için teklif birim yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1477448

ŞENOCAK MAHALLESİNDE GENÇLİK BULUŞMASI
V

akfıkebir 
Adnan 
Demirtürk 

Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan 
öğrencilerle 
Şenocak 
Mahallesinde 
gençlik 
buluşması 
gerçekleştirildi. 
Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Manevi 
Danışman ve 
Rehberlik Hizmeti 
sorumlusu, Körez 

Mahallesi Toki Camii İmam 
Hatibi Rıdvan Açıkgöz, Gençlik 
Koordinatörü Burak Yıldırım ve 
Engelli Koordinatörü Davut 
Bayraktar'ın organizasyonu ile 
ilçeye bağlı Şenocak Mahallesi 
İlkokulunda, Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan öğrencilerle 
saç ve mangal hamsi etkinliği 
düzenlendi. Mevlid-i Nebi 
Haftası dolayısıyla düzenlenen 
etkinlikte gençlerle, 
Peygamberimizin hayatından 
vefa örnekleri konulu bir sohbet 
te gerçekleştirildi.

TİYATRODA USTA SAHNELERE DÖNÜYOR!

U
sta tiyatrocu Ahmet 
Akyol, “Trabzon'da 
tiyatroyu gurur verici 

geçmişine daha da layık hale 
getirmemiz gerek” dedi. Trabzon 

Tiyatrolar 
Birliği 
Başkanlığı'
na getirilen 
Ahmet 
Akyol, 
sahnelerde 
Trabzon'u 
geçmişine 
daha da 
layık bir 
hale 
getirmek 
için çaba 
gösterecek
lerini 

söyledi. Mart 2020'de kurulan 
Birliğin başkanlığını Adnan 
Taç'dan devralan Ahmet Akyol, 
tiyatro kültürünün Trabzon'da 
övünülecek bir geçmişi 

bulunduğuna dikkat çekerek, 
15-26 Mart 2022 tarihleri 
arasında Trabzon'da Tiyatro 
FESTİVALİ yapılması kararı 
aldıklarını söyledi. AHMET 
AKYOL KİMDİR? 1986 yılında 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nde öğretim 
görevlisi sıfatıyla tiyatro 
hayatına adımı atan Ahmet 
Akyol, 1996-2014 yılları 
arasında Güzel Sanatlar Bölüm 
ve Kültür Müdürlüğü görevlerini 
de sürdürdü. 60'ı KTÜ'de olmak 
üzere 84 oyunu yöneterek 
sahneleyen Ahmet Akyol, 
İçimizden Birisi ve Yarası Olan 
Gocunur adlı oyunlarında 
yazarıdır.Ayrıca Bay Hiç ve Ben 
ile Üniversitelerde Seçmeli Ders 
Tiyatro kitaplarının da yazarıdır.

VEFAT ve TEŞEKKÜR 
Ebediyete irtihal eden Kıymetli 
Büyüğümüz, Koca Çınarımız, 

Babaannem;
Havva BİRİNCİ’nin

vefatı vesilesiyle; uzaktan-yakından 
cenazemize katılan, denden önce ve 

sonra taziyemize gelip acımızı 
paylaşan, telefonla ve sosyal 

medyalar aracılığı ile başsağlığı 
dileyen, dualarını esirgemeyen 
akrabalarımıza, dostlarımıza, 

arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize ve 
gönüldaşlarımıza Ailemiz adına çok 

teşekkür eder; Cümle geçmişlerimize 
Allah'tan rahmet dilerim.

BİRİNCİ AİLESİ ADINA
Orhan BİRİNCİ



V
akfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün 
hazırladığı program 

dahilinde taşımalı eğitim 
araçları Emniyet ve Jandarma 
ekipleri tarafından denetlendi. 
2021 - 2022 Eğitim öğretim 
yılı Taşımalı İlköğretim, 
Ortaöğretim ve Özel Eğitim 
uygulaması kapsamında, 
İlçemizde taşıma işi yapan 
şirketlere ait araçların 
denetlenmesi yapıldı.  
Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün 
hazırlamış olduğu 
program çerçevesinde, 
İlçemiz Emniyet 
Müdürlüğü ve Jandarma 
Komutanlığınca 
görevlendirilen 
personellerle birlikte, İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Şeref İçoğlu ve görevli 
İlçe Milli Eğitim 
Personelleri ile araçların 
denetlenmesi yapıldı.  
İlçemiz Belediye 
otoparkında yapılan 

denetimlerde, 2918 sayılı 
karayolları trak kanunu, okul 
servis araçlarının yönetmeliği 
ile korona virüs salgın 
yönetimi ve çalışma rehberi 
çerçevesinde yapılan 
denetlemelerde eksiklikleri 
olduğu tespit edilen araçlara 
gerekli uyarılar yapılarak bu 
eksikliklerin bir sonraki 
denetimlere kadar giderilmesi 

hususunda talimatlar 
verildi. Trakten 
sorumlu yetkililer okul 
servis sürücülerini, 
taşıma esnasında 
uyulacak kurallar, 
yangın tüpü, ilk 
yardım çantası gibi 
araç, gereç ve 
malzemelerin her an 
kullanılabilir durumda 
bulundurulması 
konusunda 
bilgilendirdi ve uyardı. 
İkinci denetime kadar 
sürücülerin 
araçlarında bulunan 
eksikliklerini 
tamamlanmaları 

istenirken, yangın tüpü ve 
öğrencilerin emniyet kemeri 
takması konusunda 
sürücülerin çok dikkat etmesi 
gerektiğine vurgu yapıldı. 
Emniyet kemeri takma 
konusunda sürücülerin 
öğrencilere örnek olması ve 
emniyet kemeri takılmadan 
araçların kesinlikle hareket 
etmemesi gerektiği belirtildi.

Büyükliman
Postası 7 29.10.2021HABER-HABER

PEYGAMBERİMİZ VE VEFA TOPLUMU KONULU KONFERANS

evlîd-i Nebî 

MHaftası 
etkinlikleri 

kapsamında, Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü ile 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi tarafından 
organize edilen 
program okulun 
konferans salonunda 
gerçekleştirildi. Okulda 
eğitim öğretim gören bir 

grup öğrenci ile birlikte 
Okul Müdürü Hayrettin 
Deniz ve bazı 
öğretmenlerin de 
katıldığı konferansta 
konuşan Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
2021 Yılı 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası'nın ana teması 
olan "Peygamberimiz 
ve Vefâ Toplumu" konu
başlığı etrafında

öğrencilere 
Peygamberimiz 
(s.a.s)'in hayatından 
vefa örneklerini anlattı, 
öğüt, tavsiye ve 
nasihatlerde bulundu. 
Konferans sonunda 
Okul Müdürü 
HayrettinDeniz, 
öğrencilerin hayatına
etki edecek verimli bir 
sunum gerçekleştirildi-

ğini belirterek İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'e 
teşekkür etti. Daha 
sonra Müftü Şükür 
Küçük, Müdür Hayrettin 
Deniz ile makamında 
bir süre baş başa 
sohbet ettiler, okuldaki 
eğitimöğretim ve müftü-
lüğün din hizmetleri 
konularında kir alış 
verişinde bulundular.

Müftü Şükür Küçük, Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere
"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans verdi.

LİDER TRABZONSPOR'A SELAM, YOLA DEVAM! 
Süper Ligin lideri Trabzonspor, 10. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi
1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un golünü 56. dakikada
Gervinho attı. Trabzonspor yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı.

S
on olarak kendi 
sahasında aldığı 3-1'lik 
Fenerbahçe galibiyeti 

ile Süper Lig'de liderliğe 
yükselen Trabzonspor, 
deplasmanda karşılaştığı 
Göztepe'yi de yenerek liderlik 
koltuğunu korudu. İlk yarısı 
golsüz tamamlanan 
karşılaşmanın 56. 
dakikasında Abdülkadir 
Ömür'ün pasıyla ceza 
sahasına giren Gervinho, sol 
çaprazdan ceza alanına girip 
vuruşunu yaptı ve 
Trabzonspor'u öne geçirdi. 
78. dakikada Soner ceza 

sahası 
içinden topu 
ağlara 
gönderse de 
Ndiaye için 
ofsayt 
bayrağı 
havada 
olduğu için 
gol geçersiz 
sayıldı. 
Karşılaşmada 
başka gol 
olmayınca 
Trabzonspor,
deplasmanda 
Göztepe'yi 

1-0 mağlup etti.
NAMAĞLUP DEVAM
Bu sonuçla 10 maçta 
topladığı 24 puanla liderliğini 
sürdüren Trabzonspor, 3 
beraberliğin yanı sıra 7. 
galibiyetini alması 
ile birlikte namağlup 
serisini de devam 
ettirdi. Süper Lig'de 
11. hafta maçında 
Trabzonspor 29 
Ekim Cuma günü 
Çaykur Rizespor'u 
konuk edecek. 
DEPLASMANDA 
YENİLMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör 
Abdullah Avcı yönetiminde 
deplasmanda hiç mağlubiyet 
yaşamadı. Bordo-mavililer, 
Göztepe maçı da dahil olmak 
üzere dış sahada oynadığı 22 
maçta 13 galibiyet, 9 
beraberlik elde ederek rakip 
sahalarda hiç 3 puan 
bırakmadı.
BİLEĞİNİ BÜKEN ÇIKMADI 
Trabzonspor, Abdullah Avcı 
yönetiminde geçen sezonun 
29. haftasında Aytemiz 
Alanyaspor'a sahasında 3-1 
mağlup olduktan sonra 
oynadığı 22 maçta da 
yenilmedi. Karadeniz ekibi, 
Göztepe maçı da dahil olmak 
üzere bu karşılaşmalarda 11 
galibiyet, 11 beraberlik elde 
etti.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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TAŞIMALI EĞİTİM ARAÇLARI DENETLENDİ
AĞASARLI KADINLAR MESLEK

SAHİBİ OLACAKLAR 

Ş
alpazarı Kaymakamlığı 
desteğiyle İŞKUR 
Vakfıkebir Hizmet Merkezi 
ile Şalpazarı Halk Eğitim 

Merkezi arasında yapılan işbirliği 
kapsamında bir bölümünü sosyal 
yardım alan kadınlardan oluşan 
18 kadın için yöresel el sanatları 
alanında Meslek Edindirme 

Kursu (MEK) 
açıldı. İŞKUR 
Vakfıkebir 
Hizmet 
Merkezi Şube 
Müdürü 
Zeynep Özkan 
ve Kurs 
Yetkilisi Ahmet 
Bahadır'da 
eğitime 
katıldılar. Kurs 
ile Ağasarlı 
kadınların 
meslek 
edinmesi ve 
üretecekleri el 

emeği göz nuru eserlerle gelir 
elde etmesi hedeeniyor 
Türkiye İş Kurumu tarafından 
istihdamın korunmasına ve 
artırılmasına, işsizlerin mesleki 
niteliklerinin geliştirilmesine, 
işsizliğin azaltılmasına ve özel 
politika gerektiren kişi ve 

grupların işgücü piyasasına 
kazandırılmasına yardımcı 
olmak amacıyla düzenlenen 
mesleki eğitim kursları; mesleği 
olmayan vatandaşlara meslek 
öğretmek, mesleği olan 
vatandaşların nitelikleri 
geliştirmek ve mesleği olup iş 
bulamayan vatandaşların 
istihdam garantili kurslar 
aracılığıyla istihdam edilmesini 
sağlamak amacıyla düzenlen-
mektedir. Türkiye İş Kurumu 
tarafından sunulan mesleki 
eğitim kurslarından yararlan-mak 
isteyen vatandaşlara Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet 
Merkezlerinde görev yapan iş ve 
meslek danışmanları tarafından 
danışmanlık hizmeti verilmekte 
ve mesleki eğitim kursların 
katılmak isteyen vatandaşlar 
kendilerine en uygun kurslara 
katılma imkânına sahip 
olmaktadır.

KIZ KUR'AN KURSUNDA MEVLÎD-İ

N E B Î  H A F T A S I  E T K İ N L İ Ğ İ 

akfıkebir İlçe 

VMüftülüğüne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an 

Kursunda Mevlîd-i Nebî 
Haftası dolaysıyla 
Peygamberimiz (s.a.s)'i anma 
etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük de 
katıldı.Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursunda hafızlığa 
hazırlanan ve hafızlık yapan 
öğrenciler için Kurs Yöneticisi 
Fatma Kopal ve kursta görevli 
Kur'an kursu öğreticilerinin 
organizasyonu ile Mevlîd-i 
Nebî Haftası etkinliği 
gerçekleştirildi. Yatsı 

namazından önce başlayan 
etkinlikte öğrenciler, Kur'an-ı 
Kerim ve Hadis-i şerierle 
tekbir, salât-ü selâm ve ilâhiler 
okudular.Daha sonra etkinliğe 
iştirak eden İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, 2021 Yılı 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası'nın ana teması olan 
"Peygamberimiz ve Vefâ 
Toplumu" konu başlığı 
etrafında Peygamberimiz 
(s.a.s)'in hayatından vefa 
örnekleriyle öğrencilere öğüt, 
tavsiye ve nasihatlerde 
bulundu. Program yapılan 
duanın ardından ikramla sona 
erdi.
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KEBAP ÇEŞiTLERi

Adana  - Urfa Kebap - Ciğer Şiş - Beyti- Et Şiş - Akçaabat Köfte - Kuzu Şiş
İskender - Dana Bonfile - Pirzola - Kaşarlı Köfte Balık Çeşitleri - Haydari
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14 şubat kurtuluş caddesi   VAKFIKEBİR

0505 628 87 88

recep usta
kebapcım

SABAH KAHVALTISI VERİLİR

AİLENİZ İLE
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ARTTIRACAK 

BU 'DE PROJE
GEÇ KALMADAN

 DE SİZ
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...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI

Ey Yükselen Yeni Nesil İstikbal Sizindir.

Cumhuriyeti Biz Kurduk. Onu Sevam Ettirecek Sizlersiniz

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


