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MÜFTÜ KÜÇÜK, HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİMDİR

MÝLLETVEKÝLÝ ÖRS,
MİLLET İTTİFAKI OLARAK DOSTLARIMIZLA
BİRLİKTE İKTİDARI DEVRALACAĞIZ

TOKULLAR GÖRELE'DE YENİ MAĞAZASINI AÇTI

VAKFIKEBiR'DE ESNAFLA BULUÞTU

Büyükliman Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü olarak atanan Müftü Şükür Küçük'ü makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Tokullar 7. Mağazasını Görele'de açtı; Tokullar Alışveriş Mağazaları 
Tic. Ltd. Şti. mağaza zincirine yeni bir halka daha ekleyerek Tokullar 
İstikbal Mobilya Görele mağazası sade bir törenle hizmete açıldı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli ve 
yönetim kurulu üyeleri Vakfıkebir'deki 
esnafları ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Esnafımız kan ağlıyor.
Tüm esnaf, 'bittik, tükendik, 

ayakta kalmaya 
çalışıyoruz' diyerek yakınıyor. 

> Sadık AYDIN 2'de
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İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, beraberindeki 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli ve yöneticilerle birlikte pazar 
yeri ve esnaf ziyareti yaparak, hem 
bayramlaştı hemde sıkıntıları dinledi. 
Pazartesi günü halk pazarında, 
Pazar esnafını ziyarette bulunan İYİ 
Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs, Vakfıkebir'deki küçük esnaf 
ziyaretlerini sürdürüyor. Arife günü 
olması dolayısı ile Esnaa ve 
vatandaşlarla bayramlaşan Vekil 
Örs, esnafın sıkıntıları dinledi. 
Esnafın zor durumda olduğunu, her 
zaman esnafın yanında olacaklarını 
belirten İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, “Bugün Pazartesi ilçe 
pazarında pazarcı esnafımız ile bir 
araya geldik. Ayrıca Küçük 
esnaarımızı ziyaret ediyoruz. 
Esnafımız kan ağlıyor. Tüm esnaf, 
'bittik, tükendik, ayakta kalmaya 
çalışıyoruz' diyerek yakınıyor. Küçük 

esnafımız çok zor durumda. Zaten 
esnaf zor durumdaydı, Pandemi tuzu 
biberi oldu. Ziyaretlerimize devam 
edeceğiz. Esnafımızla bir araya 

gelmeye devam edeceğiz. Çözümler 
bulmaya çalışacağız. İnşallah 

gelecek İYİ olacak” dedi.
“BURAYA KİMSEYİ 
KÖTÜLEMEYE, ELEŞTİRMEYE 
GELMEDİK”

Örs, esnaf ziyaretlerinde yaptığı 
konuşmada, "Buraya kimseyi 

kötülemeye, eleştirmeye gelmedik. 
Türkiye'nin şu andaki ekonomik, 
siyasal durumunu, ülkemizin içinde 
bulunduğu dış politika çıkmazını, 
ülke olarak yaşadığımız durumu 
anlatmaya geldik. Karar sizin. Yani 
vatandaşlarımızın. Şu andaki 
ekonomik krizin en çok esnafı, 
üreticiyi, köylüyü, dar gelirliyi 
etkilendiğini sizler görüyorsunuz. Bu 
krizden çıkışın yolu yeniden tek 
adam yönetiminden, geliştirilmiş 
parlamenter sisteme dönmekten 
geçiyor. Bunu gerçekleştireceğiz. 
Sizlerin oyları ile gerçekleştireceğiz. 
İYİ Parti Genel Başkanımız Meral 
Akşener Hanımefendi'nin liderliğinde 
gerçekleştireceğiz. Bu kötü gidişe 
sizlerin oyları ile 'dur' diyeceğiz. 
Yeniden üreten Türkiye'yi sizlerle 
sağlayacağız. İYİ Parti her gün 
büyüyor. Halkımızın ilgisiyle tüm 
teveccühler İYİ Parti'ye akıyor. İYİ 
Parti iktidara yürüyor" dedi. 

BiR KISSA
BiN HiSSE

Ahmet KAMBUROĞLU

“BİR DÜNYA KLASİĞİ”
Vakfıkebir'in bir ekmeği var, herkes onunla 
uğraşıyor…
Bir Dünya Klasiğidir, Vakfıkebir Taş Fırın 
Ekmeği…
Vakfıkebir'in dışında bulunan fırınlarda 
Trabzon Ekmeği olarak tabelalarında 
belirtiliyor. Bu aslında Vakfıkebir Taş Fırın 
Ekmeği'dir…
Vakfıkebir'de bir eksiklikte şu; fırınların 
tabelalarında/unvanları “Vakfıkebir Taş Fırın 
Ekmeği” olarak geçmiyor. İlk önce fırının ismi 
sonrasında “Vakfıkebir Taş Fırın Ekmeği” 
olarak yazılsa daha güzel olmaz mıydı?
İlk önce bizler bu değere sahip çıkacağız. 
Sonrasında bu değeri daha üst seviyeye 
nasıl çıkartırız telaşına gireceğiz…
Vakfıkebir Taş Fırın Ekmeği'nin yanı sıra 
Çavuşlu Ekmeği'de çıktı…
Onlar coğra işaretini aldıkları sürekli dile 
getirmeye devam ediyorlar…
İlçe girişi ve çıkışlarına tabelalarını da 
yerleştirdiler…
Her şey bizlerde bitiyor. Bizler değerlerimize 
ne kadar değer verirsek, o kadarını 
alıyoruz…
Hak eden vardır ya, aynı o misal…
Vakfıkebir Ekmeği Coğra İşaret Tescil 
Belgesi takdim töreni 04.08.2018 yılında, 
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Habip Asan tarafından Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya Vakfıkebir Festivalinde 
takdim edilmişti…
Bir coğra işaret varken, ikinci bir coğra 
işaret alınır mı?
O ilçenin coğra işareti hiçbir yere 
bakılmaksızın onaylanmış ama dava süreci 
devam ediyor. Vakfıkebir Belediyesi, o 
coğra işarete dava açtı ve yakın bir zaman 
içinde onaylanmasını bekliyorlar.
Dava kazanıldığında hak yerini bulmuş ve 
tabelalar sökülmüş olacak…
********************
15 Temmuz gecesi…
Vakfıkebir'de havai şek atıldı…
Ama kimse kim ya da kimler tarafından 
atıldığını bilmiyor…
Kimsenin haberi yok…
15 Temmuz gecesi bir destan yazılmıştı ama 
o kadar şehidimiz ve yaralımız varken böyle 
bir şey yapılmasına karşıyız…
15 Temmuz gecesi Vakfıkebir'de yürüyüş ve 
dualar okundu…
Bu anma böyle olur…
O gece yürüyüş yapılırken, İstiklal Marşı'nın 
bant kaydından okunması ile beraber 
yürüyüşe devam edilmesi de yadırgandı. 
Bizler İstiklal Marşımızı duyduğumuz anda 
durup, saygı duruşunda İstiklal Marşımızı 
okuruz…
O gece insanlar İstiklal Marşımızın 
okunması duyar duymaz, herkes saygı 
duruşuna geçti ve İstiklal Marşımızı 
okudular…
Yapılması gerekende buydu…
Bir yanlış yapılır ama onu düzeltmek gerekir. 
Eleştiri olmazsa düzeltilme şansı da olmaz 
diye düşünüyorum…
********************
Hani o marketler vardı ya…
Burada olmayan bir market daha açılması 
için planlanıyor.
Yakın bir zaman içinde anlaşma sağlanır…
Bu tür marketlerin her birinden 3'er adet 
oldu. Bu tür marketlerin her biri günlük 15-20 
bin TL arası ciro yapsa, düşünün 
Vakfıkebir'den dışarı çıkan parayı…
Ahhhh memleketim, vahhhh memleketim…
Her il ve ilçede olduğu gibi Vakfıkebir'de de 
aynı…
Bu tür marketlerin açılmasına Devlet 
müsaade etmeyecek, yaptırım uygulayacak 
ve zorlaştıracak. İlçe yöneticilerinin buna 
müdahale etme şansı yok…

B
ir süre önce Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü görevine atanarak 
ilçedeki görevine başlayan 

Müftü Şükür Küçük'ü makamında 
ziyaret eden Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, Müftü Küçük'e hayırlısı 
olsun dileklerinde bulunarak bir süre 
kendisiyle sohbet etti.
“İLÇEMİZ, TARİHİ KONUMU 
İTİBARİYLE TRABZON İLİMİZİN 
ÖNEMLİ İLÇELERİNDEN 
BİRİSİDİR”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu'nun kendisini ziyareti 
sırasında yaptığı konuşmasında; “Bu 
nazik ziyaretinizden mutluluk 
duyduğumu belirtmeliyim. Temmuz 
ayı itibariyle resmen Vakfıkebir 
ilçemizde göreve başlamış olduk. 
İlçedeki kurumlarla yavaş yavaş 
tanışmaya çalışıyoruz. Vakfıkebir 
ilçemiz bize yabancı olan bir yer 
değil. Bizim de Trabzonlu ve Araklı 
ilçesinden olmamız dolayısıyla aynı 
ilin ilçelerinden bir tanesindeyiz. 
Daha önce de 2016 yılında 
konferans vesilesi ile Vakfıkebir 
ilçemizde bulunmuştum. Vakfıkebir 

ilçemiz tarihi konumu itibariyle 
Trabzon ilimizin önemli ilçelerinden 
bir tanesidir. Bizler müftü ya da 
kurum amiri olarak çok dikkatli 
olmamız gerekiyor. Hassas bir görev 
yürütüyoruz. Bu görevi şöyle 
düşünün; beyaz bir sayfa leke kabul 
etmez. Lakin insan hatasız da 
olmaz. Fakat hataları minimize 
etmek zorundayız. Bizim 
camiamızda, küçük bir hata büyük 
yankı yapabiliyor. Bizim için sarık ve 
cübbe olmazsa olmazımızdır. Bunun 
anlamı ise ateşten gömlek giymek 
gibi tabir edilen bir deyimin 
karşılığıdır. Bizim camiada, ateşten 
cübbe diye yapılan tabir bizim için 
tam anlamı ile oturan tabirdir. 
Ateşten gömlek sadece belden 
yukarısı için geçerlidir, sadece orayı 
etkiler. Fakat cübbe ise bütün 
vücudu etkiler. Yani bir hata 
yapıldığında gömlek gibi sadece bir 
bölgeyi değil, cübbenin sardığı tüm 
vücudun etkilenir demektir. 
Dolayısıyla sarık da beyazdır. Leke 
kabul etmeme meselesi bununla 
alakalıdır. Genelde beyaz renk olan 
cübbe tercih edilir. Cübbe uzun 
olduğu ve her tarafınızı içerisine 
aldığı için çok ama çok dikkatli 
olmak gerekiyor. Bu dört dörtlük 
insan olmamız gerekiyor anlamı 
taşımaz. Çünkü insanlar hata 
yapabilir. Önemli olan yaptığınız bir 
hatayı görüp tekrarlamamanızdır. O 
hatadan ders çıkarabilmenizdir. Biz-
ler hizmet için elimizden ne kadarı 
geliyorsa onun için çaba harcaya-
cağız, takdir halkımızındır." dedi.
“HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİMDİR”
Müftü Küçük, “15 Temmuz'da olduğu 
gibi özellikle dini istismar ederek bir 
şekilde kullanan yapılardan kurtulma 
noktasında ders alabilmeyi Cenâb-ı 

Allah hepimize nasip eylesin. 15 
Temmuz meselesi sadece bir 
gurupla alakalı değildir. O yapıyı iyi 
analiz etmek gereklidir. İyi analiz 
etmezsek FETÖ vari yapılar içerisine 
anlamadan düşme durumu yine 
olabilir. Özellikle bu noktalarda 
Tevhid meselesi noktasına 
değinmeye çalıştık. Bizim açımızdan 
çok ama çok önemlidir. Tek otorite 
var dinde, o da Allah'tır. Allah Resûlü 
O'ndan aldığı emirleri bize ulaştırır, 
bize örnek olur. Kur'an-ı Kerim'in 
ifadesi bu yöndedir. Bizler, birilerine 
kayıtsız şartsız itaat edemeyiz. İtaat 
sadece ve kayıtsız şartsız Allah'a 
yapılır. Bizler birilerinin liderlerine, 
hocalarına, yanılmaz gözüyle 
bakılan bir pozisyondaki insanlara 
dikkat etmez isek, bu yapıların biri 
gider öbürü gelir. Bu önemli 
noktalara da çok dikkat etmemiz 
gerekiyor. Bu önemli hassasiyetin 
yolu da eğitimden geçiyor. 
Mahallelerimizde, bölgemizde açılan 
Kur'an kurslarımız var. Bu noktada 
hem bu kurslarımızla ilgili 
hocalarımızdan bilgi alıyoruz. Hem 

de personelimizi tanımaya 
çalışıyoruz. Eğitim noktasına çok 
önem ve ağırlık vermemiz gerekiyor. 
Çünkü her şeyin başı eğitim. Bu 
noktada yavrularımızı iyi yetiştirme 
ile alakalı yapabileceğimiz her şeyi 
yapmak durumundayız. Ayrıca 
personelimizi de bu noktada eğitmek 
durumundayız. Bu çalışmaların 
ardından ilçe esnafımızla, vatandaş-
larımızla bir şekilde bir araya gelerek 
onların bizimle alakalı dertleri ve 
beklentileri nelerdir. Bizimle alakalı 
hayal kırıklıklarına nasıl uğruyorlar 
ve hayal kırıklıkları nelerdir. İnsanla-
rımızı dinleyerek yanlışlarımız ve 
hatalarımız varsa düzeltmek 
durumundayız. Bismillah dedik 
başladık. İnşallah Rabbim utandır-
maz bizleri. İlçemizdeki din hizmet-
leri noktasında bizlerden beklentilere 
cevap vermek için müftülük olarak 
birlikte hareket edeceğiz." dedi. 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu 
ise, misarperverliği için Müftü Şükür 
Küçük'e teşekkür ederek yeni 
görevinde başarılar diledi.

MÜFTÜ KÜÇÜK, HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİMDİR



Büyükliman
Postası 3 30.07.2021HABER

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet 
Keskin, yönetim kurulu 

üyeleri ile birlikte Ankara 
Milletvekili Murat Emir, Amasya 
Milletvekili Mustafa Tuncer ve 
partide eskiden ilçe başkanlığı 
görevinde bulunmuş olanlarla 
birlikte partiye üye kaydı 
yapılan vatandaşlara parti 
rozetlerini taktılar. 
“MİLLET İTTİFAKI OLARAK 
DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE 
İKTİDARI DEVRALACAĞIZ”
CHP Vakfıkebir ilçe Başkanı 
Mehmet Keskin partiye katılan 
yeni üyelere rozet takımı 
sırasında yaptığı 
açıklamasında; “Ülkemiz 
Cumhuriyet tarihimizin en zor 
günlerinden geçiyor. Ülkemizin 
yeniden kurtuluşa ve yeniden 
baştanbaşa onarıma ihtiyacı 
var. Ulu önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün dediği gibi 
hattı müdafaa yoktur, sattı 
müdafaa vardır. Bu satıh bütün 
vatandır. Bu anlamda Cumhu-
riyet Halk Partisi ve Genel 
Başkanımızla, milletvekillerimiz 
ve tüm teşkilatlarımızla birlikte 
büyük bir mücadele veriyoruz. 
Bu anlamda bütün vatan 
satındayız. Genel 

Başkanımızın Dünyada emsali 
görülmemiş hak, hukuk, adalet 
yürüyüşü ile başlattığı 
Türkiye'nin bu kurtuluş 
reçetesinde hep birlikte hareket 
ediyoruz.  Türkiye'nin kurtuluşu 
için büyütüp oluşturduğumuz 
millet ittifakı ile birlikte sizlerde 
partimiz yıllardır iktidarda 
olmamasına rağmen bir adım 
geri atmadan demokrasi 
mücadelesinin içinde oldunuz. 
Hep hor görülen, hep ikinci 
sınıf görülen, illet denilen, zillet 
denilen, terörist ilan edilen 
sizler hiç yılmadınız, bir adım 
geri atmadınız. Büyük bir 
mücadelenin içerisindesiniz. 
Genel Başkanımızla, 
örgütümüzle ve sizlerle şimdi 

iktidara ramak kaldı. Bu seçim-
ler ne zaman olursa olsun. İster 
erken olsun ister zamanında 
olsun iktidara ramak kaldı. 
Genel Başkanımızın da 
defalarca vurguladığı gibi millet 
ittifakı olarak dostlarımızla 
birlikte iktidarı devralacağız. 
Türkiye'mizin bu kötü gidişatına 
dur diyerek yeniden ülkemizi 
onarıp kalkındıracağız dedi.” 
“İLÇEMİZİN KALKINMASI VE 
GELİŞMESİ İÇİN ÜSTÜMÜZE 
DÜŞEN GÖREVE HAZIRIZ”
CHP Vakfıkebir ilçe Başkanı 
Mehmet Keskin; “Yerelde ise 
önemli sorunların var olduğunu 
10 yıl önce ilk kez Vakfıkebir 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
biz gündeme getirdik ve çözüm 

önerilerimiz ile birlikte 
projelerimizi kitapçık olarak 
bastırarak vatandaşımızın 
karşısına çıkarttık. Vakfıkebir 
için çözüm önerilerimizi 36 tane 
başlık altında topladık. Bunların 
içerisinde 5 tanesi çok önem 
arz ediyordu. Bizim önceliğimiz 
Vakfıkebir OSB idi. Bununla 
ilgili olarak son yılarda yapılan 
girişimler, gelişmeler ve yapılan 
çalışmalar sonrasında OSB ile 
ilgili gelinen bu noktada her 
kimin emeği geçmişse teşekkür 
ediyoruz. Bunun yanı sıra 
yıllardır söylediğimiz halde bir 
türlü çözülemeyen 
sıkıntılarımızda devam ediyor. 
Bakın Vakfıkebir de 2 bin 600 
üniversite mezunu genç işsiz 

geziyor. Demek ki biz ilçede 
istihdam yaratmamız lazım. 
Vakfıkebir'in ekonomisini 
büyütmemiz gerekiyor. Bu 
yüzden en önemli yatırımlardan 
biriside fakültedir. Fakülte 
bacasız sanayi demektir. Yine 
Vakfıkebir Sahilinin muhakkak 
bir an önce yapılıp ticarete 
açılması gerekir. Meşhur 
Vakfıkebir ekmeğinin satılabi-
leceği çok önemli bir ticaret 
merkezinin olacağı sahilimizin 
faaliyete geçmesi ilçemizin 
gelişimine büyük katkı sunaca-
ğından hiçbir kuşkumuz yoktur. 
Bu bölgeye hitap eden limanı-
mız sadece balıkçı barınağı 
durumunda. Atıl bir durumdadır. 
Bu liman büyütülerek ticarete 
açılırsa buradan da ilçemize 
önemli kazanımlar 
sağlanacaktır. Vakfıkebir 
ilçemize kapsamlı bir liman 
yapılmalıdır. Bir ayrı konu ise, 
bölgemizde var olan Fındık, 
Tereyağı ve Sütümüz var. 
Çikolatanın temel 4 maddesinin 
var olduğu ilçemizde bir 
çikolata fabrikası neden 
olmasın diyoruz. Bir çikolata 
fabrikası yapmak bukadar mı? 
Zor. Turizm bölgemizin en 
önemli bacasız sanayilerinden 

biri olacak durumda iken, bu 
sanayi bir türlü harekete 
geçiremiyoruz. Bu bacasız 
turizm sanayisinin en önemli 
ayağı yayla turizmidir. 
Vakfıkebir ilçemizin tek yaylası 
olan Karadağ Yaylasının yolları 
perişan durumda. Diğer 
ilçelerin yayla yolları beton-
asfalt iken ilçemizin tek yaylası 
olan Karadağ Yaylasının yolu 
içler açısı durumdadır. Bir an 
önce Karadağ Yolunun beton-
asfalt yapılıp yayla turizmine 
kazandırılması gerekiyor. 
Vakfıkebir İlçemizin en önemli 
turizm kazanımlarından birisi 
konumunda olacak olan 
PEDROMİTA KİLİSESİ için 
halen daha bir sonuca 
varılamaması ilçemiz ve 
bölgemiz için son derece 
üzücüdür. Trabzon İlimizdeki 
SÜMELA MANASTIRI ilimiz 
turizmi için ne kadar önemli ise 
Vakfıkebir İlçemizdeki 
Petromita kilisesi de ilçe turizmi 
ve ilçe ekonomisi için aynı 
derecede önemlidir. Bu kilisesin 
ilçe turizmine ve ilçe 
ekonomisine kazandırılması 
için takipçisiyiz. Biz hep birlikte 
bu ilçede yaşıyoruz. İlçemizi 
seviyoruz. İlçemizin gelişip 
büyümesi için insanların siyasi 
düşünceleri ne olursa olsun 
onlarla bir araya gelip ilçemizin 
kalkınması ve gelişmesi için 
bizim üstümüze düşen bir 
görev var ise yerine getirmek 
için her zaman hazırız dedi.”  
Partiye yeni katılan üyelere 
parti rozetleri CHP Ankara 
Milletvekili Murat Emir, Amasya 
Milletvekili Mustafa Tuncer, 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, Eski İlçe Başkanları 
Zülküf Çavdaroğlu ve Emin 
Uludüz tarafından takıldı. 

MiLLET iTTiFAKI OLARAK DOSTLARIMIZLA BiRLiKTE 
İKTİDARI DEVRALACAĞIZ

VAKFIKEBiR'DE 15 TEMMUZ

CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatında Ankara Milletvekili Murat Emir, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 
İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile yeni üyelere rozetleri takıldı.

P
rogram, Kemaliye 
kavşağından başlayarak 
hükümet binası önüne 

kadar devam eden yürüyüşle 
başladı. Vakfıkebir Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesinin 
sunumu ile gerçekleştirilen 
programda sunuculuğu okulun 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Ergin Şeref yaptı. 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından Hükümet binası 
önündeki törende Kuran-ı 
Kerim okundu. 
“TÜRKLERİN BİLEKLERİNİN 
BÜKÜLMEYECEĞİNİ TÜM 
DÜNYAYA GÖSTERDİK”
Burada bir konuşma yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekilimiz Enver İskenderoğlu, 
“15 Temmuz, milletimizin 
yaşadığı en büyük ihanetlerden 
birinin yıldönümüdür. Terör 
örgütü mensupları, yıllarca saf, 
temiz ve dini duyguları 
suistimal ederek adaleti ve 
hakkaniyeti çiğneyerek ahlak 
dışı oyunlarla kendi 
mensuplarına istikbal 
sağladılar. 15 Temmuz 2016'da 
ülkemizin yönetimini ele geçirip 

dış mihraklara peşkeş çekmek 
adına vatandaşlarımızın 
üzerine ateş açtılar.   Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesini, 
Şehitler Köprüsünü, meydan-
ları, caddeleri, sokakları 
vicdansızca bombaladılar.  Aziz 
Milletimiz, ülkemizi bölmek, 
parçalamak ve kardeşkanı 
akıtmak isteyen hainlere karşı 
tıpkı İstiklal Marşımızda ki gibi 
göğsünü siper ederek tarihte 
eşi benzeri görülmemiş büyük 
bir kahramanlık destanı 
yazmıştır. 251 canımız gözünü 
kırpmadan şahadete koşmuş, 2 
bin 196 vatandaşımız yarala-
narak, gazilik payesi kazanmış-
tır.  O Gün, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla hep birlikte 
meydanlara inerek bütün 
Dünya'ya Türk'ün bileğinin 
bükülmeyeceğini ve hiçbir 
zaman teslim olmayacağını bir 
kez daha gösterdik. Bizler 
ecdadımıza; darbeye 
direnerek, hakka yürüyen 
şehitlerimiz ve kolunu bacağını 
bu vatan için feda eden 
gazilerimizin omuzlarında 

yükselen aziz vatanımızı şer 
odaklarına karşı kanımızın son 
damlasına kadar korumaya söz 
verdik. Ülkemiz üzerinde hain 
emeller peşinde koşanlar, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde 
olduğu gibi, bundan sonra da 
karşılarında milletimizi 
bulacaklardır. Benzer acıların 
bir daha yaşanmamasının 
anahtarı, uyanık ve bilinçli 

olmak, ayrışmadan bir ve bütün 
kalabilmektir. 15 Temmuz Milli 
Birlik ve Beraberlik Günümüz 
'de hain darbe girişiminin 
seyrini değiştiren Ömer 

Halisdemir ve vatan 
savunmamızda canlarını feda 
eden tüm Şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet diliyor, gazilik 
onuruna erişen vatandaşları-
mıza şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim bizleri milli birliğimizin 
kıymetini bilen ve koruyanlar-
dan eylesin. Bir daha 15 
Temmuzları yaşatmasın” dedi. 
“ÜLKEMİZİN VE 
MİLLETİMİZİN DÜŞMANLARI 
HEP OLDU OLACAK DA!”
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta ise, “Fetö'cü hainlerin 
ve onların patronlarının asıl 
amacı ülkemizi işgal etmekti. 
Milletin bölünmesiydi. Ülkenin 
yönetilemez hale getirilmesiydi. 
Amaçları n ülkemizin Suriye 
gibi olmasıydı. Bundan 
vazgeçmiş değiller. Ülkemizin 
ve milletimizin düşmanları hep 
oldu olacak da. Bu coğrafyada 
var olabilmenin, güçlü ve 
müreffeh kalabilmenin temel 

şartı; birliğimizi, beraberliğimizi 
ve kardeşliğimizi korumaktır. 
Bizler bu ruhu kaybetmediğimiz 
sürece ve bizden sonraki 
neslimize de güzel şekilde 
aktarabildiğimiz takdirde; hiçbir 
hain, emeline ulaşamayacak ve 
bu cennet vatanda hür ve 
bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar kalacaktır. 
Üzerinde büyük oyunlar 
oynanmaya çalışılan Türk 
Milleti tarihi boyunca çok büyük 
destanlar yazmıştır. Çanakkale,  
Büyük Taarruz, Malazgirt gibi. 
15 Temmuz 2016'da bu büyük 
destanlarından birisi yazılmıştır. 
Bu şanlı tarihimizi gençlerimize 
iyi anlatmalı ve yaşananları 
hiçbir zaman unutmamalıyız” 
diye konuştu.   İlçe Müftüsü 
Şükrü Küçük'ün yaptığı duanın 
ardından Gülbahar Hatun Ana-
dolu Lisesi öğrencisi Nazmican 
Kamiloğlu tarafından okunan 
şiirle program sona erdi.

Tüm Türkiye de olduğu gibi Vakfıkebir ilçemizde de 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir program düzenlendi. 

Mesut Yakuta
Kaymakam

Enver İskenderoğlu
Belediye Başkan Vekili

Şükür Küçük
İlçe Müftüsü
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Vakfıkebir ilçesinde esnaf ve 
vatandaşların sorunlarını 

dinleyen CHP heyeti bu 
ziyaretler kapsamında Dünyaca 
ünlü KEBİR SÜT Fabrikasını da 
ziyaret ederek, KEBİR SÜT 
yöneticileri Yılmaz Karadeniz 

ve Metin Ali Karadeniz'den 
fabrika ve yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. CHP 
Ankara Milletvekili Murat Emir, 
Amasya Milletvekili Mustafa 
Tuncer, İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin beraberindeki ilçe 
yöneticileri ile birlikte Dünya 
Markası olan KEBİR SÜT'Ü 
ziyaret ettiler.
“KEBİR SÜT KALİTESİNDEN 
HİÇ BİR ZAMAN ÖDÜN 
VERMEDİ”
KEBİR SÜT Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Karadeniz 
ziyaret sırasında fabrikanın 
tarihçesi hakkında yaptığı 
açıklamada, “Vakfıkebir 
ilçemizde 1940 yılında, 
Karadeniz kardeşler olarak 
köylülerden aldığımız tereyağı, 
minzi ve peynirleri satarak 
ticarete başladık. Sunduğumuz 
kaliteli hizmet ile hızla büyüme 
başarısı göstererek Kebir 
markası olarak 1945 yılında 
kendi üretimimize başladık. 
Türkiye'nin birçok yerine 
bayilikler veren Kebir Süt, 
büyümesine rağmen 
kalitesinden de ödün vermedi. 
Dededen toruna aile şirketi 
olarak büyük başarı gösteren 
Karadeniz ailesi olarak, 

Vakfıkebir'e ve Trabzon'a da 
önemli katkılar sağlıyoruz. 1940 
yılından bu tarihe kadar 
büyüme hızını hiç kesmeyen 
Kebir Süt, önce Trabzon'un 
markası, sonrasında ise 
Türkiye'nin markası olma 

başarısı gösterdi. 1993 yılında 
Karadeniz Kardeşler A.Ş.'yi 
kurduk. Her geçen gün 
tüketicilerin talepleri 
doğrultusunda hizmet veren 
Karadeniz Kardeşler, 2000'li 
yıllarda kahvaltı ürünleri 
üretmeye başladı. Vakfıkebir'de 
bulunan üretim tesislerimizi 
dünya standartlarına uyacak 
şekilde modernize ettik ve 
yeniliklere sürekli olarak açık 
olan Kebir markası ürün 

yelpazesini de her geçen gün 
arttırmaktadır. 10 Bin metre 
karelik modern üretim 
tesislerine sahip olan Kebir Süt 
Fabrikamızda 350 
çalışanımızla günde 200 ton 
süt işliyoruz. Kebir Süt ailesi, 
20 binden fazla insanın 
istihdam edilmesine aracılık 

ediyor. Karadeniz, CHP 
heyetinin ziyaretinden dolayı 
mutluluk duyduklarını dile 
getirerek bu nazik 
ziyaretlerinden dolayı başta 
vekillerimiz olmak üzere ilçe 
başkanımız Sayın Mehmet 
Keskin ve tüm heyete teşekkür 
ediyorum dedi.”
“KEBİR SÜR AİLESİNİ 
KUTLUYORUZ”
CHP Milletvekilleri Murat Erim 
ve Mustafa Tuncer ise 
yaptıkları açıklamada; “Kebir 
Süt'ün Vakfıkebir'deki 
tesislerine ziyaret 
gerçekleştirdik. 1940 yılında 
başladığı faaliyetleriyle bugün 
markasını ulusal hatta 
uluslararası bir marka haline 
dönüştüren, Türkiye'nin en 
büyük tam otomatik tereyağı 
işleme hattına sahip Kebir 
Süt'ün Vakfıkebir tesisleri 
mükemmel ve modern bir 
donanıma sahiptir.  
Karadeniz'in istihdamına çok 
büyük bir katkı sunuyorlar. 
Mükemmel bir çalışma örneği 
gösteren KEBİR SÜT ailesini 
kutluyoruz.  Sahip olduğu 
tesislerinde günlük 200 ton süt 
işleyen ve 350'si bölgemizdeki 

tesislerinde olmak üzere 
20.000'e yakın ailenin direkt 
veya dolaylı olarak istihdamına 
katkı sunan Karadeniz ailesine, 
bizlere tesislerini tanıtan yöne-
tim kurulu üyesi Yılmaz Karade-
niz ve Metin Ali Karadeniz'e 
teşekkür ediyoruz” şeklinde 
açıklamalarda bulundular.

CHP MiLLETVEKiLLERi
KEBİR SÜT'Ü ZİYARET ETTİ

Osman KOYUNCU

aalesef, kurban bazı kesimler Mtarafından hoş 

karşılanmamaktadır.  Çalışkan ve samimi 

sol kesimin insanları,  dindar 

insanlardan yeteri kadar cevap 

alamamaları, toplumsal adaletsizlikler ve 

haksızlıklardan dolayı kurbana soğuk 

bakıyorlar. Bu durum, aydın kesimin 

dinden uzaklaşmasına neden oluyor. 

   Etimolojik(kelimenin kökeni)olarak  kurban, insanı mükemmel bir şekilde 

Allah'a yaklaştıran nesne ve eşya 

demektir. Bu anlamda adak, zekât, cihat 

gibi kavramlar da kurban kelimesinin 

içine girer. İnsanoğlunun evcil 

hayvanları besleyip kesmesi doğaya, 

ekolojik alana ve vicdanî duygulara ters 

değildir çünkü beslenmemiz için et gibi 

yiyeceklere ihtiyaç vardır. Kurbanlık 

hayvanlar, fazlaca acı ve zahmet 

çekmiyorlar. Bu hayvanlar, geçmiş ve 

geleceği bilecek derecede soyutlama 

kabiliyetleri yoktur. Dolayısıyla 

çekinmeleri ve korkmaları, basit bir 

refleksten ibarettir. Çünkü bir koyun yüz 

sene de yaşasa yine normal bir koyun 

olarak kalır; zihnen gelişemez. O 

hayvanların fazlaca acı çektiklerini 

söyleyenler, onların hepten yok 

olduklarını düşünüp uhrevî âlemi 

bilmeyenlerdir. İnsanın varlığının amacı 

sonsuz bir şekilde ebedileşmektir. İşte bu 

büyük gayenin gerçekleşmesi için kurban 

bir fırsattır. İnsan kendinin fâni 

olduğunu unuttuğu ve fani malını ebedi 

saydığı zaman felakete düşer. Bu 

durumda kendini maddi mal ve can 

sevgisinden kurtarması gerekir. Bunun 

için insan en çok sevdiği nesneleri yani 

malını veya canını fedayı göze almalıdır. 

İşte şehitlik, yardımseverlik, kurban, 

zekât ve değişik adaklar bu büyük işlemin 

yerine getirilmesi demektir. Kutsal 

kitaplar, komşu sevgisi hatta düşmanınızı 

sevin gibi bu yapıyı aşmaya yönelik 

emirlerle doludur. Hem de insanın 

bitkileri ve hayvanları yemeleri onları yok 

etmek değil, aksine o hayvanlar 

insanların vücudunda hücre ve bir azası 

olarak insanların bir parçaları oluyor bir 

nevi hayvan mertebesinden insan 

mertebesine terakki ediyorlar. Aynı 

zamanda, fakir fukara için bir 

yardımlaşmadır. 

    Namaz olsun, oruç olsun, hac olsun,  kurban olsun yapılan ibadetler Allah'a 

yakınlık demek olan velayetin alt 

basamaklarıdır. Allah'a yakınlık demek 

olan velayet ise, O'nun sonsuzluğunu, 

eşsizliğini, yüceliğini, her yerde hazır ve 

nazır olduğunu bilmek demektir. İşte 

onun için, başta namazlarda ve oruçtan 

sonra bayramlarda bilhassa kurban 

bayramlarında ve özellikle hacda Allah'ın 

sonsuzluğunu, yüceliğini, eşsizliğini, 

ortağı olmadığını ifade eden tekbirler 

çokça zikredilir. Namaz, müminin 

miracıdır. Mirac ise, Hz. Peygamberin 

velayetidir. Hac, geniş çapta bir 

velayettir. Tesbih, Allah'ın 

kusursuzluğunu, paklığını ifade eder. 

Hamt, Allah'ın kemâlatını, 

kusursuzluğunu, üstün nimetlerin sahibi 

olduğunu ifade eder.

KURBAN VE TEKBİRLERİN MANEVİ YÖNÜ

Tokullar Alışveriş Mağazaları 
Tic. Ltd. Şti. mağaza 

zincirine yeni bir halka daha 
ekleyerek Tokullar İstikbal 

Mobilya Görele mağazası 
''Tosun Paşa'' olarak bilinen 
Ertuğrul Yayla'nın sunumuyla 
sade bir törenle hizmete açıldı. 
2 Bin 500 metrekare alan 
üzerine modern bir şekilde 
dizayn edilen yeni mağazanın 
açılış törenine İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan vekili Atilla Ataman, 
İstikbal Mobilya Bölge Müdürü 
Arif Çevik, Genel Müdür 
Yardımcıları Tuğrul Bulut, 
Hazım Akşehirli, , Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu, Beşikdüzü 
Belediye Başkan vekili 
Kamuran Kahyaoğlu, daire 
amirleri, siyasi partilerin 
temsilcileri, STK temsilcileri ve 

vatandaşlar katıldı. Tokullar İlk 
Mağazasını 2005 yılında 
Beşikdüzü'nde açtı; 
Hatırlanacağı gibi Tokullar 

Mağazacılık olarak ilk 
mağazasını 2005 yılında 
Beşikdüzü İlçesinde halkın 
hizmetine sundu. Kısa sürede 
Bölgede bulunan Trabzon ve 

Giresun dahil olmak üzere 7 
AVM mağazasını halkın 
hizmetine seçkin ürünler 
sunarak hizmet etmeye 
başlayan Tokullar son olarak 2 
Bin 500 metre kare kulanım 
alanıyla yeni mağazasını 

Görele'de halkın hizmetine 
sunmuş oldu. Tokullar İstikbal 
Mobilya Görele mağazasının 
açılış töreni yapılan açılış 

duasının ardından protokolün 
kurtela kesiminin ardından 
yapılan ikramlarla son buldu.  
Tokullar Yönetim Kurulu Murat 
Tokul, Serkan Tokul, Berkan 

Tokul ve Nedim Şahin yaptıkları 
açıklamada,  mağazamızın 
açılışını onurlandıran tüm 
misarlerimize teşekkür ediyor, 
yeni mağazamızın bölgemize 
hayırlı olmasının temennisinde 
bulundular.

TOKULLAR GÖRELE'DE YENİ MAĞAZASINI AÇTI

ÇİĞDEM İLE AHMET DÜNYA EVİNE GİRDİLER

V
akfıkebir İlçesinin 
sevilen, sayılan önemli 
sülalelerinden biri olan 

Tafuli ailesi fertlerinden 
Neriman ve merhum Süreyya 
Aydın'ın kızı ayrıca dayısı 

Birleşmiş Milletler Proje ve 
Eğitim Uzmanı olan Mustafa 
Aydın'ın yeğeni, İslamoğlu 
Gıda da Muhasebeci olarak 
görev yapan Çiğdem ile Vak-
fıkebir İlçesinin renkli ve 
sevilen simalarından ilçede 
esnaık yapan Coşkun ve 
Selma Bıyıklı'nın özel bir 
şirkette görev yapan oğulları 
Ahmet dünya evine girdiler. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kül-
tür Merkezi Düğün Salonunda 
yapılan düğün töreninde genç 
çiftlerin nikahlarını Vakfıkebir 
Belediye Başkan vekili Enver 
İskenderoğlu kıydı. Düğün tö-
renine genç çiftlerin eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Bizlerde genç çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu bera-
berliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

E
ğitim Camiasının 
sevilen, sayılan ve 
önemli 

isimlerinden Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu ve Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu 
Müdür Yardımcısı Selçuk 
Kahyaoğlu'nun bilgisayar 
mühendisi olan oğulları 
Tansel ile Amasya'lı 
inşaat mühendisi Esin 
Yıldırım muhteşem bir kır 
düğünü ile dünya evine 
girdiler. Beşikdüzü İMKB 
Fen Lisesi bahçesinde 
yapılan kır düğününde 
başta eğitim camiası 
olmak üzere sevenleri 
genç çifti yalnız 
bırakmadılar. Halk Eğitimi 
Merkezi personelinin tam 
kadro katıldığı düğünde 

konuklar pandemi sonrası 
gönüllerince eğlendiler. Düğün 
merasimine çok sayıda seçkin 
davetli katıldı. Birbirilerine 

oldukça yakıştıkları görülen ve 
mutlulukları gözlerinden 
okunan Esin ile Tansel çiftini 
kutluyor, ömür boyu 

ESİN İLE TANSEL BİR ÖMÜR MUTLULUĞA EVET DEDİLER
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İ
Yİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak için 

geldiği Vakfıkebir ilçesinde İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli ile 
birlikte Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet ettiler.
“YEREL GAZETELER 
YAŞAMALIDIR”
Demokrasinin önce yerelden 
lizlenip ülke geneline kök 
saldığını vurgulayan Milletvekili 
Hüseyin Örs, tek adam reji-
mi'nin demokrasiyi bir kenara 
ittiğini söyledi. Örs, konuşma-
sına şöyle devam etti: Demok-
rasinin ilk basamağı olan yerel 
birimlerde halk ile yöneticiler 
arasında köprü görevi üstlenen 
yerel gazeteler demokrasinin 
önemli bir parçasıdır. Bu kadar 

büyük önemi haiz olan yerel 
gazeteleri, yandaş havuzuna 
çekmeye çalışıp tek 
tipleştiremeyen hükümet, 
'Özgür Basını' susturmaya 
çalışmaktan öteye gidemez. Ne 
olursa olsun yerel gazeteler 
yaşamalı ve yaşatılmalıdır dedi.
“BÜYÜKLİMAN POSTASI 
GAZETESİ BÖLGENİN EN 
GÜÇLÜ SESİDİR”
Milletvekili Hüseyin Örs, 
“Büyükliman Postası Gazetesini 
ziyareti sırasında şu ifadelere 
de yer verdi. Örs, Kamburoğlu 
ailesi ile birlikteliğimiz ve 
dostluğumuz çok uzun yıllara 
dayanmaktadır. Rahmetli 
Avukat Merhum Mustafa 
Kamburoğlu ve Merhum Ekrem 
Kamburoğlu bizim aile 
dostumuz. Rahmetli babam ve 

ağabeyimle birlikte çok uzun 
yıllar hep birlikte siyasetin 
içinde Kamburoğlu ailesi ile 
birlikte yer aldık. Kendilerine 
Allahtan rahmet diliyorum. 
Kamburoğlu ailesinin şuan ki 
temsilcisi konumunda olan 
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise yerel basının 
bölgedeki en güçlü sesi ve 
temsilcisidir. Tarafsız ve ilkeli 
habercilik anlayışı ile bölgenin 
en güçlü yerel gazetesi 
konumunda olan Büyükliman 
Postası Gazetesi yayın ekibini 
kutluyorum. Şu an olduğu gibi 
bundan sonrada yayın 
hayatınız boyunca aynı çizgide, 
doğru, dürüst ve ilkeli yayıncılık 
anlayışınızla birlikte sapmadan 
devam etmenizi diliyorum dedi. 

YEREL GAZETELER YAŞAMALIDIR

1985 YILI MEZUNLARI HASRET GiDERDi

V
akfıkebir Lisesi'nin 1984-
1985 eğitim öğretim 
yılında mezun olan 18 

öğrenci 36 yıl sonra okulda 
buluşarak hasret giderdi. 
Etkinliğe 6 FEN-A sınıfı 1984-
1985 eğitim öğretim yılı 
öğrencilerinden: Vedat 
Özdemir, Mustafa Güven, 
Hakan İskenderoğlu, Emine 
Kılıç Uçar, İdris Karanisoğlu, 
Eser Kaynar İskender, Muzaffer 
Kandemir -Emine Çakıroğlu 
Şeref -Nihat Cahit Nomer -Suat 
Yamak, Cengiz Akyüz, İsmail 
Hakkı Akbulut, Nural Alan 
Uzun, Alemdar Bayraktar, Metin 
Güzelcik, Nedim Bahadır, 
Fatma Gülen Yamak Pank, 
Birol Yavuz katıldı. Program 
saat 11.00'de başladı. 
Vakfıkebir Lisesi bahçesinde 
Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi Müdürü Kadri 
Alay'ın mezunları 
karşılamasından sonra okul zili 
çalındı, dönemin Müdür 
Yardımcısı Ahmet Akyüz 
öğrencilere toplanma anonsu 
yaptı. Mezun 18 öğrenci, Kimya 
Öğretmeni /Müdür Yardımcısı 

Ahmet Akyüz, Matematik 
Öğretmeni Sabahattin Uçar, 
Matematik Öğretmeni/ Müdür 
Yardımcısı Hayrettin Kuleyin, 
Matematik Öğretmeni /Müdür 
Yardımcısı Hasan Ali Birinci, 
Coğrafya Öğretmeni Erol Ocak 
ve Fransızca Öğretmeni/Müdür 

Yardımcısı Rıfat Saka ve Okul 
Müdürü kadri Alay'a mezunlar 
adına çiçek sundu. 6 FEN A 
sınıfına çıkıldı. Burada 
mezunlar için hazırlanan slayt 
gösterildi. Okul hakkında genel 
bilgi sunuldu. Okulun isim 
değişikliği ile ilgili görüşler dile 

getirildi. Okula bundan sonra 
neler yapılabilir konuşuldu. 
Katılımcılar tek tek mezun 
olduktan sonraki yıllarda neler 
yaptıklarını anlattı. Okul 
hatıraları dile geldi. Etkinliğe 
davetli öğretmenler öğrencilerle 
ilgili paylaşımlarda bulundular. 

Vakfıkebir Çınaraltı 
Restaurant'ta öğle yemeğine 
geçen mezunlar burada okul 
yıllarına yeniden hatıralarla 
döndüler. Yemek sonrası 
ahirete intikal eden sınıf 
arkadaşlarını mezarlarında 
ziyaret ettiler.

akfıkebir İlçe Tarım ve 

VOrman Müdürlüğünde 
35 yıldır görev yapan 

Bekir Gül ve mesai arkadaşı 
Ömer Bahadır'a Büyükliman 
Mahallesinde bulunan Çınar 
Altı Restoran da veda töreni 
yapıldı. Kurum Müdürü 
Remziye Kuleyin ve mesai 
arkadaşlarının katılımı ile 

yapılan veda töreninde duygu-
sal anlar yaşandı. Vakfıkebir 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğünden emekli olan Veteriner 
Sağlık Teknisyeni Bekir Gül 
ilçe müdürlüğünde 35 yıl hiz-
met verdi. Yine emekli olan 
Memur Ömer Bahadır ise ilçe 
müdürlüğünde 5 yıl hizmet 
verdi.  Vakfıkebir İlçe Tarım ve 

Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin veda töreninde yaptığı 
açıklamada; Hizmetleri süre-
since yapmış oldukları özverili 
çalışmalardan dolayı değerli 
arkadaşlarımıza teşekkürü bir 
borç bilirim, bundan sonraki 
yaşamlarını sağlıklı ve huzur 
içinde geçirmelerini temenni 
ediyorum dedi.”

GÜL VE BAHADIR VEDA ETTİ

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 35 yıldır görev yapan Bekir Gül 
ve mesai arkadaşı Ömer Bahadır'a Çınar Altı Restoran da veda töreni yapıldı. 

VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
275 KOD NOLU KURŞUNLU SİVRİ ORMAN YOLU

İNŞAATI ÇALIŞMALARIDIR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1423576

Vakfıkebir orman işletme şeiği 275 kod nolu Kurşunlu – Sivri orman Yolu inşaatı çalışmalarıdır 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:2021/436509
1-İdarenin
a) Adı :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  : Devlet Sahil Yolu 61040  Uzunkum  ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası  : 4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı  : Vakfıkebir orman işletme şeiği 275 kod nolu Kurşunlu – Sivri orman Yolu inşaatı 
çalışmalarıdır
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1+500 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Vakfıkebir orman işletme şeiği 275 kod nolu Kurşunlu – Sivri 
orman Yolu inşaatı çalışmalarıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres)  : Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü 
toplantı salonu
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 % 
50 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: 
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih ve 
27961 sayılı R.G.)
(A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisliği veya 
İnşaat Mühendisliği diplomaları 
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, 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 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
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üyükliman Yöresinde 
yüzmenin profesörü 
olarak tanınan Yüzme 

Eğitmeni Şahin Bektaş 
tarafından açılan yaz dönemi 
yüzme kursu Vakfıkebir 
İskelesinde yapılan belge ve 
madalya töreni ile sona erdi. 
Törene öğrenci velileri de 
katıldı. Kursun kapanış 
konuşmasını yapan Eğitmen 
Şahin Bektas,  “Sayısını 
unuttuğum kurslarımdan birini 
daha bir sorun yaşamadan 
yüzde yüze varan bir başarı ile 

bitirmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Sizlerin güvenlerine 
layık olmaya çalıştım. Bu yıl 
açtığımız kursa yaşları 5 ile 18 
arasında değişen 55 öğrencim 
katıldı. Bu sayı ile birlikte 
yaklaşık olarak 1400 kişiye 
yüzme öğrettim. Bir daha kurs 
açar mıyım bilemiyorum ancak 
hedeme ulaştım. Denizde 
eğitim vererek böyle bir sayıya 
ulaşmak bana nasip oldu. Tüm 
öğrencilerimi tebrik ediyor, 
başarılarının daim olmasını 
diliyorum” dedi. Kursa katılan 

öğrenciler çok kısa bir sürede 
yüzme öğrenmenin mutluluğunu 
yaşarken öğrenci velileri ise, 
“Şahin Hocamızın adını ve 
yüzme öğretmedeki başarısını 
daha önce duymuştuk. 
Çocuklarımızı kursuna verince 
söylenenlerden çok daha 
fazlası olduğuna şahit olduk. 
İşini çok iyi yapıyor. Çok kısa bir 
sürede çocuklarımız yüzme 
öğrendi. Kendisine teşekkür 
ediyor, yeni kurslar açarak işine 
devam etmesini diliyoruz” 
dediler. 

TURT,“FINDIK FiYATI AÇIKLANSIN”

Yüzme eğitmeni Şahin Bektaş denizde 1400 kişiye yüzme öğreterek kırılması zor bir rekora imza attı.

C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkan Yardımcısı Ziraat 

Mühendisi Gökhan Turt yaptığı 
değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi. Turt, Fındıkta hasat 
zamanı yaklaşıyor. Üretici 
açıklanacak yatı bekliyor. Bu 
yıl yatlar dolar bazında 
açıklanmalı ve en az 4 dolar 
olmalıdır. Ağustosta hasat 
başlıyor. Bu nedenle bir an 
evvel yatlar açıklanmalı ki 
üretici hasadını yapacağı 
ürünün yatını bilsin, 

hesaplamasını ona göre 
yapabilsin. Döviz kurlarındaki 
artışa çare olarak da kademeli 
yat açıklanması yapılmalıdır. 
Yani temmuz ayında açıklanan 
yatla hasat sonunda açıklanan 
yat aynı olmamalıdır. Ayrıca 
bütün bu hesaplar yapılırken 
ihracatçıların değil, bakanlığın 
yıllık ürün verileri dikkate 
alınmalıdır. Bakanlık rekolte 
açıklaması yaparken 
ihracatçıların isteklerini değil 
gerçek tespitleri açıklamalıdır. 
Yapılan rekolte sayımlarını iptal 
edip tekellerin besledikleri 
kompradorların istekleri adına 
çalışma yapmamalıdır. İktidar 
üreticinin yanında olmalıdır.
“TEKELLEŞME 
ÖNLENMELİDİR”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkan 

Yardımcısı Ziraat Mühendisi 
Gökhan Turt, Fındık tekelleşti. 
Tekel ise İtalyan Şirketi 

Ferrero'dur… Piyasadaki tekeli 
kırmak için Fiskobirlik'in 
güçlendirilmesi gerekiyor.

“FİYAT DEĞİL ALIM ÖNEMLİ”
Fındıkta yat açıklanmasından 
ziyade alım tutarları önemlidir. 
TMO fındık konusunda uzman 
bir kurum değildir. TMO'nun ana 
kuruluş amacı hububat ve 
bakliyattır. Bu nedenle de TMO 
piyasayı düzenlemede etkisiz 
ve yetersiz kalmaktadır. Yeteri 
kadar alım yapmadığı için 
üretici yine tekelleşmiş 
şirketlerin eline kalıyor. 
Fiskobirlik geçmişteki gibi 
fındığı işleyip katma değeri 
yüksek bir halde satmalı ve 
pazardaki yüzde 75'lik yabancı 
sermaye tekelini kırmalıdır.
“DESTEK ÖDEMELERİ”
Tarım ve Orman Bakanlığı, 
2009'dan bu yana fındık 
üreticilerine dekar başına alan 
bazlı destek ödemesi yapıyor. 
Bu yıl da çiftçi kayıt 

sistemindeki (ÇKS) 418 bin 
üreticiye dekar başına 170 
liradan 854 milyon TL destek 
bedeli yatırdı. Böylece 
üreticilere 12 yılda toplam 9,5 
milyar TL ödeme yapılmış oldu. 
Üretici bu konuda oldukça 
dertlidir. Ödemeler; 2012 
Yılında 150 TL olarak başlayıp, 
2013 yılında 160 TL'ye, 2014 
yılında 170 TL'ye çıktı ve geçen 
yedi yıllık süreçte hala dönüme 
170 TL ödeme yapılmaya 
devam edildi. Girdi 
maliyetlerindeki artışa bağlı 
olarak üretim maliyetleri 
yükselirken çoğu tarımsal 
üründe olduğu gibi fındıkta da 
üretim desteği ve teşvikler 
artırılmamıştır. Özetlemek 
gerekirse İktidar 7 yıldır fındık 
destek ödemesi yapmadı ve 
üreticiyi yalnız bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Gökhan Turt, “Üreticinin yüzünün 
gülmesi ve zarar etmemesi için bu yıl fiyatlar dolar bazında açıklanmalı ve en az 4 dolar olmalıdır” dedi.
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V
akfıkebir Uygulama 
Otelinde yapılan 
bayramlaşmaya TBMM 

Çevre Komisyonu Başkanı, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Enver İskenderoğlu, 
Sayıştay Üyesi İdris Bulut, AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alparslan Beşli, Yeniden Refah 
Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek, belediye 
meclisi üyeleri, daire amirleri ve 
vatandaşlar katıldılar.
“ İLÇEMİZDEKİ PROJELER 
DEVAM EDİYOR”

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta ve Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Enver İskender-
oğlu birer selamlaşma konuş-
ması yaparak törene katılanla-
rın bayramlarını kutladılar. 
Ardından törene katılan TBMM 
Çevre Komis-yonu Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta bir selamla-
ma konuşması yaptı. TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta; “Sizlerle bi-
rlikte bu bayramda da olmaktan 
son derece mutluyum. Merak 
eden arkadaşlarımızla ilgili 
olarak söylemek isterim ki! 
Vakfıkebir ilçemizle ilgili olarak 
planladı-ğımız yatırımlar hayata 

geçmeye devam ediyor. 
OSB'nin tamamlanması ile ilgili 
çalışmalar son hızla devam 
ederken Millet Bahçesi 
tamamlandı yakın bir tarihte 
hizmete açılacak. İlçemizdeki 
sokak düzenlemeleri Bakanlık 
ve Belediyemizin çalışmaları ile 
devam ediyor. Önümüzdeki 
süreç de yine ilçemizin merkezi 
ile ilgili olarak bakanlıklarımızın 
desteği ile yeni çalışmalara 
başlayacağız. İlçe Sahilimiz-
deki dolgu alanları ile ilgili imar 
planları tamamlandı. O alanlar-
la ilgili olarak düşündüğümüz 
projelerin hazırlığını tamamlıyo-
ruz. Adliye Sarayı ile ilgili olarak 
ise kamulaştırma noktasında 
bir sıkıntımız var. 2 bin 700 
metrekaresini Belediyemiz 
almıştı. Bin 400 metrekaresi ile 
ilgili kamulaştırma sıkıntımız 
var. Onu da yakın zamanda 
çözeceğiz. Trabzon da Of, 
Araklı, Akçaabat ve Vakfıkebir 
de yapılması planlanan 4 adliye 
sarayından biriside Vakfıkebir 
Adliye Sarayıdır. Bu yılsonuna 
kadar inşallah bu konuda 
çözüme kavuşacaktır. 2022 
yılının ilk aylarında Vakfıkebir 
Adliye Sarayı ihale edilir. 
Vakfıkebir ilçemiz için 
planladığımız bütün işlerimiz 
yolunda devam ediyor. Şuanda 
aramızda siyasi partilerimizin 
çok değerli ilçe başkanları var. 

Bu zamanlarda ilçe olarak 
bizlerin bütünleşip kenetlen-
memiz lazım. Ben ilçe bazında 
siyasi parti ilçe başkanlarımız-
dan son derece memnunum. 
Yaptıkları yapıcı eleştirilere 
açığız. Elbette muhalefet 
muhalefet görevini yapacak. 
İktidar da iktidar görevini 
yapacak. İktidar yaptıklarını 
anlatacak. Muhalefette kırıcı 
olmadan eksiklikleri anlatacak. 
Ben bugüne kadar çok olumsuz 
bir tablo görmedim. Bu ilçe 
hepimizin. Bizim ilçemiz. Trab-
zon bizim, Bu ülke hepimizin. 
Sürekli olumsuz eleştirilerle 
birlikte hiçbir yol kaydedilemez. 
Yapıcı eleştirilere her zaman 
açığız. Bizim her şeyden önce 
birliğe, beraberliğe, kardeşliğe 
ihtiyacımız var.
“CUMHURBAŞKANIMIZ 
1 AĞUSTOSTA BÖLGEMİZE 
GELİYOR”
Allah nasip ederse 1 Ağustos-
tan sonra bölgemize sayın 
Cumhurbaşkanımız ziyarete 
gelecek. Biliyoruz ki! Fındık 
yatıyla alakalı beklendiler 
vardır. Yaklaşık 3 yıl önce 
fındıkla ilgili olarak Fındık 
bölgesindeki milletvekillerimiz 
ile birlikte bir çalışma gurubu 
oluşturduk. Tarım Bakanımıza 
bölgemizin sorunlarını ve 
sıkıntılarını iletiyoruz. 
Üreticilerimizin beklentilerini 

iletiyoruz. Sayın Bakanımızda 
bu sıkıntıları ve sorunları 
Cumhurbaşkanımıza iletiyor. 
Allaha şükürler olsun 2 yıldan 
bu yana üreticilerimiz ve devle-
timiz memnun. Üreticilerimiz 
memnun olduğu süre içerisinde 
bizlerde memnun oluyoruz. Bu 
yılda beklentilerimizi ve 
düşüncelerimizi Tarım 
Bakanımıza ilettik. Toprak 
mahsulleri osi alımlara devam 
edecek. Desteklemeler yine 

devam edecek. Makul bir yatla 
birlikte sezon başlamadan önce 
yatın açıklanmasını biz talep 
ettik. 2 yıldır da sezon öncesi 
yat açıklanıyor. Bizler gariban 
insanların ezilmemesi ve fındık 
geliri ile hayatlarını sürdürenle-
rin mağdur olmaması için 

gayret gösteriyoruz. 
Üreticilerimiz yüzünün gülmesi 
için 2 yıldır olduğu gibi bu yılda 
makul bir yat açıklanması için 
bunu gerçekleştireceğiz. Hiç 
kimsenin kuşkusu ve şüphesi 
olmasın. Milli ürünümüz fındık 
da hem üreticilerimiz kazansın 
hemde ülkemiz kazansın. 
Fındık üreticilerimizin olduğu 
gibi diğer çiftçilerimizin 
yanındayız. Bundan sonrada 
bütün çiftçilerimizin yanında 

olmaya devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımız bölgemize 
geldiğinde makul bir fındık 
yatını açıklayacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle birlikte 
hepinizi ve tüm hemşerilerimize 
saygılarımı ve sevgilerimi 
sunuyorum dedi. 

VAKFIKEB�R'DE BAYRAMLAŞMA YAPILDI 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ RESİM SERGİSİ AÇILDI

V
akfıkebir İlçesi Hükümet 
Konağı önünde Halk 
Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğü tarafından açılan 15 
Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Şehitleri Anma Resim Sergisi 
kapsamında yapılan programla 
aziz şehitlerimizi anarak onların 
aziz ruhlarının anısına hain 

darbe girişiminin düzenlendiği 
gece ve sonrasında kahraman 
Türk milletinin cansiperane 
ülkesini savunurken ve 
zalimlere dur dediği direniş ve 
diriliş gecesini yansıtan 
resimlerin yer aldığı serginin 
açılışı gerçekleştirildi. Saat 10 
da gerçekleştirilen serginin 

açılışına Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, Nüfus Müdürü 
Gülizar Ocak, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür Yardımcısı 
Mustafa Daloğlu, Osman Tan 
Ortaokulu Müdür Yardımcısı 
Mehmet Akif Sarıyıldız, Mal 
Müdürü vekili Sibel Bankoğlu 

Kamburoğlu, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü personeli 
ve Emniyette görev yapan 
pekçiler katıldı.
TÜRK BAYRAĞIMIZI 
DALGALANDIRACAK 
KAHRAMANLARIMIZ HEP 
OLACAKTIR
Sergi açılışı öncesinde 
açıklamalarda bulunan Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, "Bilindiği üzere 15 
Temmuz 2016 tarihimizin en 
karanlık günü yaşamak 
üzereyken, buna karşı 
milletimiz destansı bir 
mücadele sonucunda bu 
kalkışmayı bu menfur saldırıyı 
bertaraf etmiştir. Çok güzel bir 
aydınlığa hep beraber 
kavuşmuş olduk. Cenabı hak 
bir daha böyle bir gün bizlere 

yaşatmasın. Şunu da herkes 
görmüş oldu. Türk bayrağımızı 
dalgalandıracak 
kahramanlarımız hep olacaktır. 
Hiç kimse bu bayrağı indirmeyi 
aklının ucundan geçirmesin. 

Tankların önüne kendini siper 
eden gençlerimiz oldukça 
Allah'ın izni ile kimsenin gücü 
buna yetmeyecektir. Cenabı 

hak birliğimizi daim etsin, 
bayrağımızı dalgalandırsın,
15 Temmuz'da şehit düşen 
kahramanlarımıza yüce Allah-
tan rahmet, yaralı gazilerimize 
de şifalar diliyor, ailelerine de 

sabırlar diliyorum. Kurum 
olarak hazırladığımız bu güzel 
sergide emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz" dedi.

Vakfıkebir İlçemizde pandemi önlemleri çerçevesinde MTAL Uygulama Oteli Bahçesinde açık havada bayramlaşma merasimi yapıldı. 

Vakfıkebir İlçesi Hükümet Konağı önünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
tarafından açılan 15 Temmuz Konulu Resim Sergisi halkımızın görüşüne açıldı. 

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ve yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte ilçe 
genelinde esnaf ve vatandaş 
ziyaretlerinde bulunan Ankara 
Milletvekili Murat Emir, Amasya 
Milletvekili Mustafa Tuncer, 
sorunları yerinde dinleyerek 
çözüm önerileri hakkında kir 
alışverişinde bulundular. CHP 
heyeti Vakfıkebir ilçesinde 
Kebir Süt, Küçük Sanayi Sitesi, 
Fiskobirlik ve ilçe genelindeki 
esnaarı ziyaret ettiler. CHP'nin 
ülkenin dört bir yanında 

vatandaşlarla birlikte olduğunu 
belirten Ankara Milletvekili 
Murat Emir, “Nerede bir sorun 
varsa biz çözüm önerilerimizle 
oradayız. Siyasi iktidarın 
kaderine terk ettiği vatandaş-
larımızın yanındayız. İster 
erken, ister zamanında yapılsın 
ilk seçimde iktidarız dedi.”
“VATANDAŞIN YANINDAYIZ”
Ankara Milletvekili Murat Emir, 
Vakfıkebir ilçe ziyareti progra-
mıyla ilgili şu açıklamalarda 
bulundu, “Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak sahada, 

vatandaşlarımızla birlikte 
olmaya devam ediyoruz. Bu 
kapsamda 3 günlük Karadeniz 
programımıza başladık. 
Trabzon'umuzun 18 ilçesinde 
vatandaşlarımızla buluşduk. Bu 
ziyaretler kapsamında bu gün 2 
milletvekili olarak Vakfıkebir 
ilçemizi ziyaret ederek 
vatandaşlarımızın sıkıntılarını 
dinlemek için buradayız. Biz 
ülkenin dört bir yanında 
vatandaşımızla bir aradayız. 
Nerede bir sorun varsa biz 

çözüm önerilerimizle oradayız. 
Siyasi iktidarın kaderine terk 
ettiği, unuttuğu, yoksulluğa ve 
hayat pahalılığına ezdirdiği 
vatandaşlarımızın yanındayız. 
Evet bu iktidar ülkemizi bir 
sorunlar yumağına çevirdi. Ama 
biz asla umutsuz olmayacağız. 
Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. 
Vakfıkebir, bu sorunları 
yaşamayı hak etmiyor. Bu 
bozuk düzeni değiştirmek, 
vatandaşlarımızın dertlerine 
derman olmak için durmadan 

dinlenmeden çalışmaya devam 
edeceğiz. İster erken, ister 
zamanında yapılsın ilk seçimde 
iktidarız dedi.
FINDIK ÜRETİCİSİ, YABANCI 
ŞİRKETLERİN İNSAFINA 
TERK EDİLMİŞTİR
Şu anda en büyük sorununun 
fındıktaki belirsizlik olduğuna 
işaret eden Milletvekili Erim, 
fındık hasat sezonunun 
yaklaşmasına rağmen taban 
yatının açıklanmadığına dikkat 
çekerek, "Fındık üreticisi, bu 

iktidarın elinde yabancı 
şirketlerin insafına terk 
edilmiştir. Bunun yanında 
neredeyse yeni hasat mevsimi 
gelmiş ama hala taban yatlar 
açıklanmamıştır. Sayın Genel 
Başkanımız açıkladı, biz 
Ordu'dan iktidara bir kez daha 
çağrıda bulunuyoruz: Üretici 
bahçeye girmeden fındık 
yatını 35 lira olarak açıklayın 
ve vatandaşımızın, çiftçimizin, 
üreticimizin alın terinin 
karşılığını verin" dedi.

CHP VAKFIKEBiR'DE SAHAYA iNDi
CHP Vakfıkebir de vatandaşın ekonomik sorunlarını dinlemek için Ankara Milletvekili Murat Emir, Amasya 
Milletvekili Mustafa Tuncer ve ilçe yöneticileri ile birlikte Vakfıkebir İlçemizde ziyaretlerde bulundular.
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Tesadüf Değildir...

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.
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Amasya Milletvekili Mustafa 
Tuncer, İlçe Başkanı Mehmet Keskin beraberindeki ilçe yöneticileri ile 
birlikte Dünya Markası olan KEBİR SÜT'Ü ziyaret ettiler.

Vakfıkebir Lisesi 1984-1985 yılı 6/FEN A sınıfı 
mezunları öğretmenleriyle bir araya geldi. 36 Yıl 
sonra buluşmanın heyecanını yaşadılar.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak için geldiği Vakfıkebir ilçesinde 
Gazetemizi de ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler.


