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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

YENÝDEN REFAH ADAY
ADAYLARINI TANITTI

Vakfıkebir ilçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan işadamı Emin Uludüz,
yapılacak olan genel seçimler için milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu. 

AKSOY'DAN GAZETEMÝZE ZÝYARET
AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Ferhat Aksoy, 18 ilçeyi ziyaret ettikten
sonra gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile sohbet etti.

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, bir süre önce Ziraat Odasının Genel Kurulunda
güven tazeleyen Muhammet Kılıç ve yönetim kurluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

MÝLLETVEKÝLÝ ÖRS, MEMLEKETÝMÝZÝN
VE BÖLGEMÝZÝN ÇOK SORUNLARI VAR

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, ilçe ziyaretleri kapsamında
Vakfıkebir ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

ZÝRAAT ODASI YENÝ
YERÝNE KAVUÞUYOR

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Yİ Parti Trabzon 

İMilletvekili Dr. Hüseyin 
Örs, ilçe ziyaretleri 

kapsamında Vakfıkebir İlçe 
Teşkilatını ziyaret ederek 
partililerle bir araya geldi.  
Vakfıkebir de ilçe teşkilatıyla 
bir araya gelen Örs, "Seçime 
az bir süre kaldı, İYİ Parti 
iktidarı yakın" ifadelerini 
kullandı. > Sadık AYDIN 6'da



V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, bir süre önce 

Vakfıkebir Ziraat Odasının 
Genel Kurulunda güven 
tazeleyerek yeniden 
Başkanlığa seçilen 
Muhammet Kılıç ve yönetim 
kurlu üyelerine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
“ZİRAAT ODAMIZI YENİ 
YERİNE KAVUŞTURMAK 
İSTİYORUZ”
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç'ın 
makamında gerçekleşen 
ziyarette Başkan Kılıç 
sorunsuz bir genel kurul 
süreci geçirdiklerini 
belirterek; “ Çiftçilerimizin 
teveccühü ile üçüncü 
dönemimize başladık. Bütün 
delegelerimize ve 

çiftçilerimize teşekkür 
ediyorum. Değerli Belediye 
Başkanımız her zaman 
bizlerin yanında ve 
destekçimiz. Kendisine hem 
bize vermiş oldukları 
destekler hem de nazik 
ziyareti ve temennileri için 
çiftçimiz, yönetimim ve 
şahsım adına teşekkür 
ederim” dedi. Başkan Kılıç, 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
olarak çiftçilerimizin 
menfaatleri doğrultusunda 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin 
istek, dilek ve taleplerini 
alarak onlara yardımcı olmak 
için araştırmalar yaparak 
yardımcı olmak için caba 
harcıyoruz. Sayın başkanım 
en büyük hedeflerimizden bir 
tanesi de odamızı daha 

kullanışlı bir yere taşımak. 
Herkesin rahatlıkla 
ulaşabileceği daha modern 
bir oda yeri için sizin 
desteklerinizi bekliyoruz. Şu 
anki yerimiz çok yüksek yaşlı 
çiftçilerimiz buraya 
çıkamıyor. Özellikle belediye 
ye ait eski özel idare 
binasının zemin katı (eski 
Trafik tescil bürosu) bizler 
için çok uygun olacaktır. Yaşlı 
çiftçilerimizin de çok 
rahatlıkla bizlere 
ulaşabileceği Trafik tescil 
işlerinin yapıldığı bu yer 
bizim için en uygun yer 
olarak görülüyor. Sizlerinde 
uygun görürseniz ve 
kanunen bir sıkıntısı yoksa 
bu yeri sizlerden talep 
ediyoruz diyerek teşekkür 
etti.” 
“YASAL BOYUTLARI 
UYGUN OLDUĞU SÜRECE 
BU YERİ SİZE VERİRİZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise Başkan 
Kılıç ve yönetim kurulu 
üyelerine görevlerinde 
başarılar dileyerek; 
“Vakfıkebir Belediyesi olarak 
her zaman çiftçimiz ve 

çiftçilerimizin temsilcisi olan 
Ziraat Odamızın yanındayız 
ve yanında olmaya devam 
edeceğiz. Sayın Oda 
Başkanımız Muhammet Kılıç 
ve yönetim kuruluna 
görevlerinin hayırlı olmasını 
ve görevlerinde başarılar 
dilerim.   Yeni göreviniz 
hayırlı olsun. Tabii ki 
toprakları verimli ve zengin 
olan bir memlekette 
yaşıyoruz. Bu nedenle 
tarımla ilgili olan projeler 
konusunda çiftçilerimizi 
yöneltelim. Tarım için ne 
yapılması gerekiyorsa özveri, 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olmalıyız. Zaten birçok 
projede Belediye, Ziraat 
Odası ve diğer 
paydaşlarımızla birlikte 
hareket ediyoruz. İlçemizde 

bulunan diğer tarım 
kuruluşlarıyla dayanışma, 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olmalısınız. Sizleri 
ilgilendiren projeleri yakından 
takip edin. Oda olarak yeni 
projeler üretmeye çalışın. 
Çiftçilerimizin yeni sezonda 
topladıkları ürünleri inşallah 
emeklerinin karşılığı olarak 
kendilerine döner. Ben 
buradan bütün çiftçilerimize 
bereketli kazançlar diliyorum. 
Ayrıca Ziraat Odası olarak 
yeni yer talebiniz bir süreden 
beri var. Bu noktada kanunen 
bir sıkıntı olmadığı sürece bu 
yeri sizlere verebiliriz. Yasal 
boyutlarına baktıktan sonra 
birlikte istişare ederek talep 
ettiğiniz Ziraat Odası yerini 
kanunun gerektirdiği şekilde 
veririz dedi.” 
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ZİRAAT ODASI YENİ YERİNE KAVUŞUYOR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, bir süre önce Ziraat Odasının Genel Kurulunda
güven tazeleyen Muhammet Kılıç ve yönetim kurluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“ADAYLAR KÝM”
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri 

seçimleri için aday adayları belli oldu…
Şimdi ise gözler genel merkezlerde…
Kimlerin aday olacağı merak konusu…
Partilerin bazıları temayül yapıyor bazıları 

ise yapmaktan vazgeçti…
Aday adayları temayülden önce partileri 

dolaşarak destek istediler…
Partiler sokağa inmeye başladı…
Aday adayları ile partiler esnafı ziyaret 

ediyor destek istiyorlar.
Esnaf dertlerini paylaşıyor, onlarda esnafın 

dertlerini dinleyerek kendilerine yol haritası 

çiziyor…
Büyükliman'dan birçok aday adayı var…
Bu seçimlerde hangi parti Büyükliman'a ne 

kadar ağırlık verecek belli değil…
*************************
İhale tekrarlanıyor…
Geçen aylarda yapılan Vakfıkebir için 

kapalı Pazar yeri ihalesi, katılım 

olmamasından dolayı iptal olmuştu…
Bu hafta tekrar ihalesi gazetemizde 

yayınlanıyor…
İkinci kez Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

tarafından ihaleye çıkartılan Vakfıkebir 

Kapalı Pazar yeri projesi, müteahhidini 

bekliyor…
Bu projenin hayata geçmesiyle beraber 

Vakfıkebir Sahil düzene girmiş olacak ve 

görüntüsüyle de bir hayli değişime 

uğrayacak…
*************************
Yüzyılın fırtınasını yaşadı Vakfıkebir…
Ben şimdiki yaşıma kadar böyle bir fırtına 

yaşamadım…
Fırtına o kadar şiddetliydi ki, çatıları 

uçurdu, bacaları yıktı, halı saha direklerini 

kırdı, araçlarda maddi hasara yol açtı, 

ağaçları devirdi…
O felaketi Vakfıkebir ucuz atlattı…
*************************
İYİ Parti Trabzon Milletvekili, aday adayı 

Hüseyin Örs, bu hafta Vakfıkebir'deydi…
Trabzon'un İYİ Partili tek milletvekili olan 

Hüseyin Örs, yıllardır tek başına mücadele 

verdi, mecliste 148 önerge ile 267 

konuşması ile ünlü bir milletvekilimiz…
Trabzon'un hocası olarak bilinen Örs, 

herkes tarafından sevilen bir kişiliği var…
Bu dönemde de 1. sıra adayı çıkacağı 

kulislerde dolaşıyor…
5 yıldan beri Trabzon'un hangi sorunu 

varsa, çıkıp mecliste konuştu, takip etti, o 

problem çözülene kadar işin üzerine gitti…
Trabzon için tek başına mücadele veren ve 

bütün Trabzon Milletvekilleri ile arkadaş bir 

kişilik…
Trabzon söz konusu olunca parti 

gözetmedi…
Trabzon için ne yapılası gerekiyorsa onu 

yaptı…
Bu dönemde de Trabzon'dan 1. sıra 

Milletvekilliği için mücadele edecek ve 5 yıl 

daha TBMM'de Trabzon için elinden geleni 

yapacağına inanıyorum…
Yolun açık olsun Hüseyin hocam…
 *************************
Bizim partimiz yok…
Bizim arkadaşlarımız var…
Bize değer verenlerimiz var…
Bizler, gazete olarak herkese aynı 

mesafede yaklaştık ve yer verdik. Bundan 

sonraki dönemlerde de aynı çizgimizi 

koruyup yolumuza devam edeceğiz…
01 Nisan 2023 tarihinden itibaren ise Salı 

ve Cuma günleri olmak kaydı ile haftanın 2 

günü sizlerin karşısına çıkmaya devam 

edeceğiz…
Hayırlı Ramazanlar…

YENİDEN REFAH ADAY ADAYLARINI TANITTI
Yeniden Refah Partisi Trabzon'da düzenlediği toplantıda aday adaylarını basına ve teşkilatlarına tanıttı.

O
rtahisar ilçesinde 
bulunan Büyükşehir 
belediyesi konferans 

salonunda yapılan aday 
tanıtım toplantısında 20 aday 
adayı basın mensuplarına ve 
teşkilata tanıtıldı. İl Başkanı 
Süleyman Pulat aday adayı 
tanıtım toplantısının açılış 
konuşmasında, Yeniden 
Refah Partisi'nin Cumhur 
ittifakına katılmasına da 
değinerek "Seçim sisteminin 
zorluğundan tek başına 
başarılı olmanız zor, 
Partilerin grup halinde olması 
şart. Üzülen ve yorulan 
arkadaşlarımız olmuş olabilir. 
Onlar dinlenebilir ama daha 
sonra davamız için çalışmak 
üzere" ifadelerini kullandı.
"Bu yapmakta olduğumuz 
aday tanıtım toplantımızın ve 
Yeniden Refah Partisi'nin 
milletvekili aday adaylarının 
ilimize, ülkemize ve bütün 

insanlığa hayırlar getirmesini 
diliyorum. Zor bir süreçten 
geçiyoruz ülke ve insanlık 
olarak. Bu süreç içerisinde 
milli görüş teşkilatları önem 
arz ediyor. Büyük çilelerle 
birinci 40 yılını tamamlayıp 
ikinci 40 yılına sefere çıkan 
teşkilatımız çok zor şartlar 
atında görev için göreve talip 
olan sizler önümüze çıkan 
her türlü zorluğu aşıp bize 
verilen görevi layıkıyla yapıp, 
genel başkanımızın yanında 
duran kardeşlerimiz olarak 
sizleri görmek istiyoruz. 
Seçim sisteminin zorluğu 
nedeniyle partilerin gruplar 
halinde olması zorunluluk 
oldu. Tek başına yola 
çıktığınızda başarılı olmanız 
zor. Erbakan hocam iktidara 
yaptıklarıyla milletin aklında 
yer etmiş. 40 yılda çektiklerini 
kimse anmıyor. İktidarda 
yaptıklarını ise kimse 

unutamıyor. Bütün zorluklara 
rağmen önüne çıkan engeller 
onu yıldırmamış davasında 
geri adım atmamıştır. Şimdi 
ise siz daha fazla zorluklarla 
karşılaşacağız. Gönül ister ki 
zaiyat vermeden yola devam 
edelim. Yorulan, üzülen 
kardeşlerimiz de olabilir. 
Onlar dinlenebilir ama sonra 
davasına sahip çıkmak 
zoruyla. Tepkisini sosyal 
medya ve basın yoluyla 
tepkisini dile getiren 
kardeşlerimi anlamıyorum. 
Biz daha yolun başındayız. 
Siz zaten bu yolu seçerek 
çileye talip olmuşsunuz. 
Yarın iktidar olduğunuzda 
da çileniz devam edecek. 
Emsali olmayan bir davanın 
mensuplarıyız. Başka bir 
teşkilat yok ki bütün 
insanlık için çalışsın. Yarın 
inşallah temayül heyetimiz 
gelecek ve il binamızda 

temayül yapacağız. Bizim 
amacımız en gayretli 
arkadaşlarımızı seçip 
Ankara'ya yollayacağız. 
Trabzon'un altını üstüne 
getirmeliyiz. Yoksa bu 
yaptıklarımızın bir amacı yok. 
4 yıldır nasıl bir imkansızlıkla 
çalıştığını biliyorum. Şimdi 
bunu geldik bunun 40 günde 
hasadını yapmaya. 
Trabzon'da çalınmamış kapı 
sıkılmamış el bırakmamamız 
lazım." ifadelerini kullandı. 
Konuşmanın ardından aday 
adayları tanıtıldı.

Yeniden Refah Partisi Aday 
adayları şu şekilde: 
Süleyman Pulat, Yılmaz 
Karadeniz, Gökhan Şahin, 
Hasan Birinci, Zeki 
İmamoğlu, Fatma Beyza 
Çiçek, Erdem Çebi, Ali 
Osman Yılmaz, Muammer 
Malkoç, Emin Menşur, Tuba 
Bilgin Savaş, Sırat 
Markaloğlu, Suat Oskay, 
İlkay Güntay, Abdulkerim 
Karaca, Sebahattin Ülkü, 
Salih Bayoğlu, İdris Akyüz, 
Hakan Karaarslan, Eren 
Küçük

AK Parti Trabzon 
Milletvekili aday adayı 
Ferhat Aksoy, 

Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu' nu ziyaret 

ederek, İlçe Teşkilatlarında 
kendisine gösterilen ilgiden 
dolayı memnuniyetini dile 
getiren Aksoy, bu ilgiye layık 
olmak için var gücüyle 
çalışacağını söyledi. Aksoy, 
“Bugün 18 ilçenin, 18 ilçe 
teşkilatını gezmenin 
mutluluğunu yaşıyorum.  Tabi 
ki Başkanlarımızı, Belediye 
Başkanlarımızı, şehrimizin 
dinamiklerini ziyaretlerimiz 
devam edecek. Partimizin 
çizdiği programın dışına 
çıkmadan faydalı olmaya 
çalışıyorum.  Elimizden 

geldiğince mücadele 
edeceğiz. Bu mücadelemiz 
devam edecek. Seçimlere 
kadar tüm enerjimizi sahaya 
yayma vakti. Bu davanın 
neferi olmaktan gurur 
duyuyorum. İlçe 
teşkilatlarında, şahsımıza 
gösterilen ilgiye layık olmak 
için var gücümle çalışmaya 
devam edeceğim” dedi.
BU DAVAY AHİZMET 
ETMEK, BOYNUMUN 
BORCU
İlçe ziyaretlerinde yaşadığı 
duygu dolu anları da 

paylaşan Aksoy, “Maçka 
Teşkilatımızda duygu dolu 
anlar yaşadım. Bu davaya 
hizmet etmek boynumun 
borcu” diye konuştu. Aksoy, 
bugün Ramazan ayının ilk 
günü olduğuna da dikkat 
çekerek, “Tüm İslam aleminin 
Mübarek Ramazan ayını 
tebrik ediyor. İnsanlığa, 
Müslümanlığa hayırlar 
getirmesini yüce Allahtan 
niyaz ediyorum” dedi. Aksoy, 
çalışmalarını tüm hızıyla 
süreceğini de ifade ederek 
sözlerini noktaladı.

AKSOY'DAN GAZETEMİZE ZİYARET
AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Ferhat Aksoy, 18 ilçeyi ziyaret ettikten sonra gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile sohbet etti.
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T
üm Türkiye'yi derinden 
sarsan deprem felaketleri 
ilk yardımın önemini bir 

kez daha gözler önüne 
sererken, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi de ilk yardım 
eğitimlerine hız verdi. İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
oluşturulan İlk Yardım Eğitim 
Merkezi, 1'i mesul müdür olmak 
üzere toplam 4 ilk yardım 
eğitmeninden oluşan bir ekiple 
katılımcılara 9 kişilik gruplar 
halinde eğitim veriyor. Eğitimin 
ardından İl Sağlık Müdürlüğünce 
yapılacak yazılı ve uygulama 
sınavında başarılı olanlar  “İlk 
Yardımcı Sertifikası” almaya hak 
kazanacak.
“EĞİTİM MERKEZİ HİZMET 
VERMEYE BAŞLADI”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlığından 
yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı;
“Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 
'Görevleri' başlıklı 6. Maddesinin 
b fıkrasındaki 'Her türlü kaza, 
çökme, patlama, mahsur kalma 
ve benzeri durumlarda teknik 
kurtarma gerektiren olaylara 
müdahale etmek ve ilk yardım 
hizmetlerini yürütmek; arazide, 

su üstü ve su altında her türlü 
arama ve kurtarma çalışmalarını 
yapmak' hükmü gereğince, her 
itfaiyecinin aynı zamanda bir ilk 
yardımcı olma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu kapsamda 
öncelikle itfaiye personeline, 
daha sonra da ihtiyaç duyulan 
diğer kurum/kuruluş personeline 
ilk yardım eğitimi vermek üzere, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı İlk 
Yardım Eğitim Merkezi, Sağlık 
Bakanlığının 31226 Sayılı İlk 
Yardım Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerince 30 Ocak 2023 
tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından akreditasyonu 
tamamlanarak İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı Ortahisar Grup 
Amirliği yerleşkesinde hizmet 
vermeye başlamıştır.”
“İLK YARDIMCI SERTİFİKASI 
VERİLECEK”
“İlk Yardım Eğitim Merkezimiz, 
1'i mesul müdür olmak üzere 
toplam 4 ilk yardım 
eğitmeninden oluşan bir ekiple 
katılımcılara 9 kişilik gruplar 
halinde eğitim vermektedir. İlk 
kez sertifika alacaklar için 2 gün 
ve toplam 16 saat, sertifika 
sahibi olup 3 yıllık geçerlilik 

süresini tamamlayanlar için 1 
gün ve 8 saatlik ilk yardım 
eğitimini müteakip İl Sağlık 
Müdürlüğünce yazılı ve 
uygulama sınavı yapılacak ve 
sınavda başarılı olan 
katılımcılara 'İlk Yardımcı 
Sertifikası' verilecektir. İlkyardım 
eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü 
komisyonunca kurs ücreti, 2023 
yılı için ilk kez sertifika alacaklar 
katılımcılara kişi başı 1.500 TL 
(KDV dâhil), ilk yardım 
güncelleme eğitimi alacak 
katılımcılara kişi başı 750 TL 
(KDV dâhil) olarak 
belirlenmiştir.”
“KAMU PERSONELİNE 
ÜCRETSİZ”  
“İlk yardım eğitimleri tüm kamu 
kurumu personeli ile Büyükşehir 
Belediyesi iştirak şirketlerinde 
istihdam edilen işçiler için 
ücretsiz uygulanacak olup, 
bireysel katılımcılar ve özel 
teşebbüs çalışanları için İl Sağlık 
Müdürlüğünce belirlenen ve 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
kararınca uygulanan gelir 
tarifesindeki kurs ücreti talep 
edilecektir. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi olarak, ilk yardım 
eğitimleriyle; fertlerin ve 
toplumun temel sağlık bilgisinin 
artırılması, ilk yardım bilgi ve 
becerisinin topluma 
kazandırılması, tüm kamu ve 
özel kurum/kuruluşlarında 
personel sayılarına göre 
bulundurulması zorunlu ilk 
yardımcı personelin 
yetiştirilmesi, afetlerde ilk yardım 
bilgisinin öğrenilmesi ile 
kazalara bağlı ölüm ve sakatlık 
riskinin azaltılması 
planlanmaktadır.”

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

ALLAH'A YAKINLIK (VELAYET) ÜZERİNE BİR YORUM
elayet bir şeye yakın olmak 

Vdemektir. Çocukların velisi ona en 
yakın kişidir.  Bir kişi velidir 

dediğimizde o, Allah'a yakın biridir 
manasına gelir fakat bu yakınlık fiziki bir 
yakınlık değildir. Ankara'da olmak 
hükümete yakın olmak manasında 
olmadığı gibi.   İşleri yönetenlere de vali 
denilir. Manevi âlemde Allah'a yakınlık, 
Allah'ın katı (indellah) ile ifade edilmiştir. 
Allah mekândan münezzehtir. Kayıp ve 
şahadet(görünen), geçmiş ve gelecek, 
madde ve mana, dünya ve ahret onun için 
iki el gibidir. 

   İslam'da velayet genelde üç şekilde 
olur.  Velayet-i suğra (küçük velilik),bu 
yolda tasavvufla ilerlenir ve dardır, A. H 
Geylanı gibi zatlara hastır. Velayet-i kübra 
(büyük velilik) ise peygamberlik yoludur. 
Bu yol genele aittir ve hayatın gerçekleri 
içinde olur herkes bu yolda gidebilir. Bu 
yolda keşif ve keramet gibi olağanüstü 
haller fazla olmaz. Sahabelerin çoğu bu 
yolda gitmişlerdir. Bir de her iki 
âlemi(kayıp ve görünen âlem) eşit gören, 
âlemleri birlik içinde algılayan ve 
yaşayanların velayetine ise, velayet-i 
vusta(orta velayettir) asıl velilik budur. Bu 
yol Peygamberimizin ve Ehl-i Beyt 
yoludur. Gerçek manada Allah'ın yakını 
olmak, varlığı Allah'ın isimlerinin 
hazineleri olarak bilmek bu üçüncü 
yoldadır. 

   Bediüzzaman, Allah sana yakındır fakat 
sen ondan uzaksın. Çünkü Allah seninle 
beraber olduğu gibi, bütün insanlarla da 
beraberdir. O, bütün insanlarla beraber 
olduğu gibi, bütün hayvanlarla da 
beraberdir. O bir bütün olarak bütün 

canlılarla birden beraber olduğu gibi, her 
bir canlı birey ile de beraberdir. O, bütün 
canlı bireylerle beraber olduğu gibi diğer 
bütün varlık katmanlarıyla ve âlemleriyle 
de beraberdir der. Demek ki Allah bütün 
varlık katmanından ta atomlara kadar, ta 
kuantum parçacıklarına kadar; ta bütün 
maneviyat hatta hayalinin gitmediği bütün 
âlemlere kadar O her şeye yakındır ve her 
şeyle beraberdir. Gerçek manada Allah'a 
yakın olmak istiyorsan, bireysel 
varlığından geçer bütün insanların Rabbi 
diye Allah'ı bilir ona yaklaşırsın. Sonra 
ruhen soyutlanıp bütün canlıların Rabbi 
diye ona yanaşırsın. Asıl velilik ve yakınlık 
bütün bu varlık katmanlarından 
geçmekledir. 

   İşte eğer sen kendi yanında olmaktan 
çıkıp o sonsuz soyut varlığın yanında 
olmak istiyorsan senin de Onun gibi her 
şeyin yanında olman gerekir. İşte bu 
sonsuz soyut varlık tecelli edince nur ve 
nar yani ışık ve ateş olarak milyarlarca 
galaksiler, güneşler, canlılar vs olur bu 
tecellilerin sonucu olarak bir kısmı bize 
görür. 

   Namazdaki tespih, bizim Allah'tan 
uzaklığımızın ifadesidir, hamt ise Onun 
bize yakınlığının ifadesidir. İslam'da 
uzaklık ve yücelik makamına tenzih denilir 
tespih kelimesi ile ifade edilir. Bizler 
güneşten uzağız, fakat güneş ısı, ışık ve 
renk gibi özellikleri ile bize yakındır, 
uzaklık bizin yakınlık güneşindir. Allah, 
maddi ve bizden uzaklarda bir varlık değil,  
güneşin ısı, ışık ve renkleriyle bize yakın 
olduğu gibi O, bize bütün sonsuz 
özellikleri ile yakındır yeter ki bizler bunun 
farkına varalım. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İlk
Yardım Eğitim Merkezi'ndeki ilk yardım eğitimleri ilgi görüyor.

HABER

BÜYÜKŞEHİR'İN İLK YARDIM
EĞİTİMLERİ İLGİ GÖRÜYOR

BAŞKAN BALTA AFADZEDE
İRTİBAT BÜROSU'NU ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir ilçemize gelen depremzedelerin kayıt altına alındığı “AFADZEDE İRTİBAT BÜROSU’NU”
Belediye Başkanı Muhammet Balta ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

K
ahramanmaraş merkezli 
10 ilde oluşan dermem 
sonrası Vakfıkebir 

ilçemize gelen 
depremzedelerin kayıt adlına 
alındığı “AFADZEDE İRTİBAT 
BÜROSU” hizmete devam 
ediyor.  Kaymakamlık 
Binasında hizmete devam 
eden İrtibat Büronu Başkan 
Muhammet Balta ziyaret 
ederek Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın'dan bilgi aldı.
Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın, Vakfıkebir 
ilçemizde 316 kişiden oluşan 
85 depremzede aileyi misafir 

ediyoruz. Onlarla yakından 
ilgilendiklerini dile getiren 
Müdür Altın, misafirlerimiz 
bizlerin baş tacıdır. Hem 
ailelerimizde hem de çocukları 
ile yakından ilgileniyoruz. 
Çocukları eğitim öğretimleri ile 
ilgili bir sıkıntıları yok. Onları 
ilçe genelimizdeki okullara 
yerleştirdik eğitimlerine devam 
ediyorlar dedi. 
“DEPREMİN YARALARINI 
BİRLİKTE SARACAĞIZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada, 
“Depremin yaralarını birlikte 

saracağız. Bütün 
imkanlarımızla hem deprem 
bölgesinde hem de ilçemizde 
ağırladığımız depremzede 
kardeşlerimiz için çalışmaya 
devam edeceğiz. Depremin 
yaşandığı ilk günden itibaren 
Vakfıkebir Belediyesi olarak 
bölgeye yardım elimizi 
uzatmak için çalışmaya 
başladık. Afet bölgesine çeşitli 
ihtiyaç malzemelerinden 
oluşan yardım tırlarını 
gönderdik. Yaralar sarılana 
kadar üzerimize düşen ne 
varsa bundan sonrada 
yapmaya devam edeceğiz. 
Deprem felaketinin ardından 
ilçemize gelen depremzede 
ailelerimizle ilgili 
Kaymakamımız ile birlikte 
ziyarette bulunarak kendilerine 
geçmiş olsun dileklerimizi 
ilettik. Bütün imkanlarımızla 
hem deprem bölgesinde hem 
de kentimizde ağırladığımız 
depremzede kardeşlerimiz için 
çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.

31.03.2023

AKSOY'DA TEMAYÜL AÇIKLAMASI
AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Ferhat Aksoy'dan temayül açıklaması geldi.

K Parti Trabzon 

Amilletvekili aday 
adayı Ferhat 

Aksoy AK Parti 
teşkilatlarının katılımıyla 
gerçekleştirilen temayül 
de kendisine gösterilen 
teveccüh nedeniyle tüm 
teşkilat mensuplarına 
teşekkür etti.
Beşirli Spor Kompleksini 
doldurarak bu kutlu 
davaya ne kadar gönül 
verdiklerini bir kez daha 

ortaya koyduklarını 
ifade eden Ferhat 
Aksoy, şu ifadeler yer 
verdi; 28. Dönem 
Trabzon Milletvekili 
Aday Adayı olarak 
beraber yürüdüğümüz 
bu kutlu yolda, 
gerçekleştirilen Temayül 
Yoklaması'nda şahsıma 
göstermiş olduğunuz 
teveccühten dolayı 
teşekkürü borç bilir 
saygılarımı sunarım.

Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle beraber,
vatandaşlara beslenme önerilerinde bulundu. Dr. Kamiloğlu, "Sahurda tok tutucu besinler tercih edilmeli" dedi.

DR. KAMİLOĞLU'NDAN; RAMAZAN
AYINDA BESLENME ÖNERİLERİ

B
eslenme düzeninin 
değiştiği dönem olan 
Ramazan ayında doğru 

beslenme ile ilgili Dr. Zafer 
Kamiloğlu bilgiler verdi. 
Kamiloğlu, yaptığı açıklamada 
sahur ve iftarda dikkat edilmesi 
gerekenleri anlatarak, 
"Ramazanda sahur ve iftar 
olarak iki öğün beslenmeye 
geçiyoruz. Sahurda daha çok 
kolay sindirilebilen ve daha hafif 
sindirilebilecek yiyecekler tercih 
etmemiz gerekiyor. Örneğin 
kahvaltı iyi bir tercih olabiliyor. 
Tok tutucu besinler, protein 
kaynaklı besinler. Yumurta, 
peynir, süt, yoğurt gibi besinler 
mutlaka sahurda sofralarda yer 
vermek gerekiyor. İftarda da 
çorba mutlaka öneriyoruz, sıcak 
çorba ile başlangıcı. Yeşil 
salatalarınız mutlaka sofrada 
olsun. Sebze, baklagil 
yemekleri, et, tavuk ve balık 
yemekleri mutlaka sofralarınızda 
yer almalı. İftardan sonra da 
mutlaka bir ara öğün öneriyoruz. 
Bu da ceviz, badem, fındık gibi 

sağlıklı kuruyemişlerden yada 
süt ve süt ürünlerinden yoğurt 
gibi, kefir gibi tercihleri 
yapabilirsiniz." dedi.
“EGZERSİZ VE SU 
TÜKETİMİNE ÖNEM 
VERİLMELİ”
Su tüketimi ve egzersiz ile ilgili 
de önerilerde bulunan Dr. 
Kamiloğlu, şunları söyledi: 
"Ramazan ayında su 
tüketimimiz maalesef azalıyor. 
Bunu önlemek amaçlı vücudu 
susuz bırakmamak için mutlaka 
sahurda 1 litre suyunuzu tüketip 
yatmanızı tavsiye ediyorum. 
İftardan sahura kadar geçen 
sürede de günlük olarak 
tüketmeniz gereken miktar ne 
kadar ise, 2 litre gibi 
tamamlamak gerekiyor. Çay, 
komposto, Ramazan şerbeti gibi 
içecekleri hesaplarken bunun 
içine katmayın lütfen. 
Yapabildiğiniz sürece Ramazan 
ayı boyunca bu egzersizi 
hayatınıza katmanız gerekiyor. 
Soğuk havalar dolayısıyla şuan 
evlerde kısıtlıyız ama en 

azından evde aktif olmak, 
iftardan sonra çok fazla 
televizyon karşısında 
oturmamak adına biraz daha 
aktif olabiliriz. Metebolizma 
hızını artıracak en önemli etken 
su aslında, su miktarını 
tamamlamak gerekiyor. Bir de 
renkli sebzelerden 
yararlanmamız lazım. Bir de 
iftardan sonra yeşil çay, bitki 
çayı metebolizmayı 
hızlandıracak çayları ara 
öğününüze eklemeyi tavsiye 
ediyorum."
"TEK ÖĞÜNDEN 
KAÇINILMALI"
Dr. Zafer Kamiloğlu, Ramazan 
ayında genellikle karşılaşılan 
problemleri de söyleyerek dikkat 
edilmesi gerekenleri anlattı. 
Kamiloğlu açıklamasında, 
"Ramazan ayında genellikle 
düzen değişikliğinden dolayı 
kabızlık gibi, bağırsak 
problemleri ile karşılaşıyoruz. 
Bunun önlenmesi için çiğ sebze 
ve meyvelerden yararlanmak, 
özellikle kuru baklagillere 
sofranızda haftada 2-3 gün yer 
vermeniz gerekiyor. Onun 
dışında yine su miktarına dikkat 
etmek gerekiyor. Bir de sahuru 
atlayıp, sadece tek öğün 
beslenme, sadece iftarda 
yemek yiyen vatandaşlarımız 
oluyor. Bunun da yanlış 
olduğunu belirtmek istiyorum. 
Bağırsak sıkıntıları, 
vitaminarelden eksik kalma, 
öğünleri tamamlayamama gibi 
durumlar söz konusu oluyor, o 
yüzden sahurunuzu ihmal 
etmeyin. Sahurda da daha 
besleyici, sağlıklı ve sizi tok 
tutucu besinlerden 
faydalanmaya çalışın" ifadelerini 
kullandı.
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KAYMAKAM UZAN, DEPREMZEDE
AİLE İLE İFTAR AÇTI
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, “Evim Yuvam Olsun” projesi kapsamında
Kaymakamlık tarafında eve yerleştirilen depremzede ailesi ile ramazanın ilk orucunu açtı.

Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığına bağlı Kalkınma 
Gençlik Merkezi'nde taekwondo, 
jimnastik, resim, keman, 
bağlama, gitar, temel bilgisayar, 
3DMax, AutoCAD, matematik ve 

diksiyon alanlarında düzenlenen 
kurslar dikkat çekerken, özellikle 
dil kursları gençlerden yoğun ilgi 
görüyor. Bu kapsamda 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde öğrenim görmek 
için Trabzon'a gelen 23 Afrikalı 
öğrenci İngilizce öğreniyor.  

“BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİLER”
2 ay sürecek İngilizce kursuna 
katılan Afrikalı öğrenciler, 
okullarına çok yakın bir 
merkezde İngilizce öğrenmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, "Trabzon'da 
yaşamaktan çok memnunuz. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Murat Zorluoğlu'nun 
öğrencilere çeşitli branşlarda 
sunduğu kurslar nedeniyle 
kendisine ve ekibine teşekkür 
ediyoruz. Trabzon halkına da 
bizlere gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı 
minnettarız" ifadelerini 
kullandılar.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Müdür Vekili Serap 
Çilingir, “Evim Yuvam Olsun” 
projesi kapsamında 
Kaymakamlık tarafından eve 
yerleştirilen depremzede ailesi 
ile ramazanın ilk orucunu 
açtılar.
“İLÇEMİZDE SİZLERİ 
AĞIRLAMAKTAN 
ZİYADESİYLE MUTLUYUZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan Depremzede 
aile ile iftar sonrası yaptıkları 
sohbette şu ifadelere yer verdi. 
Uzan, “Depremin ilk gününden 
itibaren Vakfıkebir ilçesi olarak 
elimizden gelen tüm gayreti 
gösterdik. Kadınlı erkekli 
herkes bir şeyler yapmak için 
adeta birbirleriyle yarıştılar. 
Tabi deprem bölgesinde çok 
sayıda can kayıplarımız vardı, 
yaralılarımız vardı. Öncelikle 
orada vefat eden şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum, 

geride kalan yaralılarımıza acil 
şifalar, sabırlar ve geçmiş olsun 
dileklerimi bildiriyorum. Deprem 
sadece o bölgemizde olmadı, 
sadece 11 ilde değil tüm 
Türkiye'de oldu, deprem 
yüreğimizde oldu. Bu süre 
içerisinde siz değerli 
dostlarımızı ilçemizde 
ağırlamaktan burada birlikte 
olmaktan ziyadesiyle mutluyuz.  
Her türlü ihtiyacınızda 
kaymakamlık bünyesinde 
kurulan büromuzda yardıma 
hazırız. Burada kalmak 
istediğiniz ne kadar süre olursa 
olsun her türlü çabamız ve 
gayretimiz sizler için devam 
edecektir. O konuda en küçük 
bir tereddüt göstermeyin. 
Ailelerimizin ve evlatlarımızın 
daima yanındayız. Burada 
emeği geçen, herkese vakıf 
çalışanlarımıza, belediyemize, 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğümüze ve emek 
harcayan herkese teşekkür 
ediyorum. Allah bir daha böyle 
acılar, böyle sıkıntılı günler 

göstermesin, Allah vatanımızı 
milletimizi korusun” dedi.
“SİZLER BİZİM BAŞIMIZIN 
TACISINIZ”
Kaymakam Uzan, Sizler bizim 
ailemizsiniz. Allah büyük, 
Devlet Güçlü. Depremden önce 
nasıl bir hayatınız varsa ondan 
daha güzel günler inşallah 
sizlerin olacaktır. Bunun için 
devletimiz canla başla çalışıyor 
dedi. Sizler bizim başımızın 
tacısınız diyerek sözlerine 
devan eden Kaymakam Uzan, 
İlçemizde yaklaşık bir bucuk 
aydır depremzede ailelerimizi 
misafir ediyoruz. Bu 
ailelerimize elimizden 
geldiğince gücümüzün 
yettiğince ev sahipliği yapmaya 
çalışıyoruz. Bizim için sizler 
özelsiniz ve önceliklisiniz. 
Bunun için ramazanın ilk 
iftarında depremzede ailemizle 
birlikte olmak istedik. Sizler 
bizim ailemizsiniz. İlçemize 
yerleştirdiğimiz depremzede 
ailelerimizi bir bucuk aydır 
ziyaret edip kendileri ile sohbet 
etme imkanı bulduk. Sizleri 
tanıma fırsatı bulduk. 
Depremden önce nasıl bir 
hayatınız varsa ondan daha 
güzel günler inşallah sizlerin 
olacaktır. Bunun için devletimiz 
canla başla çalışıyor. Bizler 
elimizdeki bütün imkanlarla 
sizlerin ihtiyacını gidermek için 
uğraşıyoruz.  Devlet olarak 
depremin izlerini silmek için 
gece gündüz çalıştıklarını ifade 
etti. Allah ülkemizi her türlü 
afetten muhafaza eylesin" dedi.
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DÜZENLEMESİ 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:2023/299575
1-İdarenin
a) Adı: TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi: Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:10G 61030 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 04622246161- 4623341867
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: TRABZON-VAKFIKEBİR-KEMALİYE MAHALLESİ KAPALI OTOPARK PAZAR YERİ VE 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:17135 M² PEYZAJ ALANI ÜZERİNDE, 3887,25 M² BETON BETONARME, 
KAPALI OTOPARK VE PAZAR YERİ YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TRABZON-VAKFIKEBİR İLÇESİ KEMALİYE MAHALLESİ
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün için değer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Yalıncak Ek Hizmet Binası /İhale Birimi-Zemin Kat-No=11 Rize Caddesi No:10G Yalıncak Mahallesi 
61030/ORTAHİSAR/TRABZON
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri 
Benzer İş Olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği/Mimarlık bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya 
benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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BÜYÜKŞEHİRDEN YABANCI ÖĞRENCİLERE
ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU
Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Kalkınma Gençlik Merkezi'nde kültür-sanat ve spor
branşlarında verilen kurslar her yaş grubu gençten büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda
Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu veriliyor.

VAKFIKEBİR İÇİN HER DAİM
FEDAKARLIĞA VE GÖREVE HAZIRIZ

Milliyetçi Hareket Partisi Vakfıkebir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan
Vekili Şenol Bülbül, vekalet ettiği başkanlık makamı ile ilgili açıklama yaptı.

M
illiyetçi Hareket Partisi 
Vakfıkebir Belediyesi 
Meclis Üyesi ve 

Belediye Başkan Vekili Şenol 

Bülbül, vekalet ettiği başkanlık 
makamı ile ilgili açıklama yaptı.
Belediye Başkan Vekili Şenol 
Bülbül; “Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'nın takdir ve vekaletiyle 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili olarak görev almış 
bulunuyorum. Meclis üyesi 
seçilmemde katkısı olan; 
öncelikle MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanım Sayın Orhan Burhan 
Baltürk ve Vakfıkebir'li 
seçmenlerimize, değerli 
vekaleti sebebiyle de Cumhur 
İttifakı Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya 
teşekkür ediyorum. Cumhur 
İttifakının Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan ve Bilge 
Liderimiz Devlet Bahçeli 
nezdinde ki güçlü birlikteliğini 
ilçemizde de görmek ve 
göstermek bizleri ziyadesiyle 
memnun etti. Türk Milleti'nin 
güçlü yarınları için umudumuz 
olan bu ittifakın daha da 
güçlenerek devamı en önemli 
çabamız olacaktır. Milli güçlerin 
her zamankinden daha sıkı 
saflar tutmasına ihtiyacımız 
olan bir dönemden geçiyoruz. 
Bizler Türk Milliyetçileri olarak 
Vakfıkebir için, Türkiye için her 
daim fedakarlığa ve göreve 
hazırız. Türk Milleti'nin umudu 
olmaya devam edeceğiz. 
Hepinize teşekkür ediyorum 
dedi.”

VALİ USTAOĞLU BAŞARI BELGESİ VERDİ
Vakfıkebir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekliye ayrılan Şifa Karadeniz'e
bir başarı belgesi de Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından takdim edildi.

44 yıllık meslek hayatında 23 
kaymakam, 16 vali ile çalışan 
Vakfıkebir Kaymakamlığından 
emekliye ayrılan yazı İşleri 
müdiresi Şifa Karadeniz,  1978 

Yılı Eylül ayında göreve 
başladığı İlçe 
Kaymakamlığından 2023 yılı 
Mart ayı itibariyle emekliye 
ayrıldı. Çalışma hayatı 

boyunca dostluklara önem 
veren Karadeniz, vedalaşmak 
için gittiği Trabzon Valiliğinde 
sürpriz ile karşılaştı. Vali 
Ustaoğlu tarafından 
makamında kabul edilen 
Karadeniz'i bekleyen sürpriz 
Vali Ustaoğlu, tarafından 
kendilerine meslekte 
gösterdiği başarı ve 
duyarlılıklar için teşekkür 
ederek başarı belgesi ve 
çeşitli, hediyelerle 
onurlandırması oldu. 
Beklemediği sürpriz karşısında 
duygulanan Karadeniz, 
mesleğimin bu gün son günü 
olması bana yeni 
başlangıçların başlamasına 
vesile oldu. Mesleğime ilk 
başladığım günkü duygular ile 
ayrılıyorum. Ne mutlu bana ki 
böylesine bir sevgiye layık 
görüldüm. Bu da beni en çok 
mutlu eden bir durum. Herkese 
teşekkür ediyorum dedi.



Büyükliman
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MİLLETVEKİLİ ÖRS, MEMLEKETİMİZİN
VE BÖLGEMİZİN ÇOK SORUNLARI VAR

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, ilçe ziyaretleri kapsamında Vakfıkebir ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

İ
Yİ Parti Trabzon Milletvekili 
Dr. Hüseyin Örs, ilçe 
ziyaretleri kapsamında 

Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret 
ederek partililerle bir araya 
geldi.  Vakfıkebir de ilçe 
teşkilatıyla bir araya gelen Örs, 
"Seçime az bir süre kaldı, İYİ 
Parti iktidarı yakın" ifadelerini 
kullandı.
“9 NİSANDAN SONRA SAHA 
ÇALIŞMALARIMIZ 
BAŞLAYACAK”
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. 
Hüseyin Örs Vakfıkebir İlçe 
teşkilatını ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamada; “Seçim 
süreci başladı, devam ediyor. 
Aynı anda bizim ve diğer 
partilerinde meclis çalışmaları 
devam ediyor. İyi parti olarak 
milletvekilliği için Aday adayları 
müracaatlarını tamamladı. 
Genel merkez listeyi 
belirleyecek. Bu vesile ile 
Trabzon'a gelmişken ilçe 
teşkilatlarını da ziyaret etme 
fırsatı buldum. Trabzon'un 
doğusunda 9 ilçede 
toplantılarımızı tamamladık. 
Bugünde Trabzon'un 
batısındaki ilçeleri ziyaret 
ediyorum. Hem özlem gidermek 
hem de istişarelerde bulunmak 
için sizlerle beraberim. Nisan 

ayının 9'unda aday listelerinin 
sıralaması belli olacak. Ayın 
9'undan sonraki süreçte 
inşallah sizlerle birlikte seçim 
çalışmalarını son hızla 
yapacağız. Saha çalışmaları 
benim sevdiğim bir çalışmadır. 
Sahada vatandaşlarla birlikte 
olmak bana mutluluk veriyor. 
Tabi haliyle bu saha 
çalışmalarının yorgunluğu da 
oluyor. Bu da bu işin tatlı tarafı. 
Bu çalışmalardan hem keyif 
alırım hem mutluluk hem de 
heyecan duyuyorum dedi.”  
“İNŞALLAH İKTİDAR 
MİLLETVEKİLİ OLARAK DA 
MEMLEKETİMİZE HİZMET 
ETMEK NASİP OLUR”
Milletvekili Örs, “Mecliste iyi 
Partiyi temsilen Trabzon adına 
vazife yaptık. Ankara'da 
bölgemizden ve yöremizden 
gelen problemleri TBMM'de dile 
getirmeye çalıştık. 5 yıl 
boyunca muhalefet milletvekili 
olarak görev yaptım. Hep 
eksiklikleri yapılamayanları dile 
getirdim. Önümüzdeki dönemde 
Allah nasip ederse İYİ Parti 
olarak iktidar olacağız. İktidar 
milletvekili olacağımız için 
işimiz biraz daha zor olacak. 
İktidar milletvekili olunca onun 
sorumlulukları da daha fazla 

oluyor. Canab-ı Allah inşallah 
bizlere iktidar milletvekili olarak 
da memleketimize hizmet 
etmeyi nasip eyler dedi.” 
“MEMLEKETİMİZİN VE 
BÖLGEMİZİN ÇOK 
SORUNLARI VAR”
Örs, “Memleketimizin ve 
bölgemizin çok sorunları var. 
İktidar da olan milletvekili 
arkadaşlarımız da bu 
bölgelerimize hizmet etme 
çabası içerisinde olduklarını 
biliyoruz. Fakat hiç bir soruna 
çare bulamadılar. Çok söz 
verdiler, hiçbir sözü tutmadılar. 
Tabi ki bunda en etkin faktör 
halkın işini yapsak da 
yapmasak da bize nasıl olsa oy 
veriyorlar demelerinden 
kaynaklanıyor.  Sorunları 
çözmemek ve iş yapmamak 
daha kolaylarına geldi. Ben 
Trabzon İYİ Parti milletvekili 
olarak mecliste çok konuştum. 
Mecliste en çok konuşan 
milletvekillerinden biriyim. Bu 
konuşmalarımızda havadan 
sudan konularla ilgili söz 
almıyorum. Memleketimizin 
sorunlarını veya kendi 
yöremizden gelen problemleri 
orada dile getiriyoruz. Bunlara 
dikkat çekmeye başlıyoruz. 
Nihayetinde biz muhalefet 

milletvekili olarak orada 
bulunuyoruz. İktidar partisinden 
icraatçı milletvekili değiliz. 
Halkımız bize muhalefet 
milletvekili olarak görev verdi. 
Diğer arkadaşlara da iktidar 
milletvekili olarak görev verdi. 
Nihayetinde muhalefetin görevi 
iktidar partisinin 
yapamadıklarını, eksik 
bulduklarını dile getirip 
yapılmasına vesile olmak. Ben 
kendi şahsım adına iktidar 
partisi doğru bir şey yaptığı 
zaman bu doğrudur diyen 
milletvekiliyim. Biz körü körüne 
de hareket edecek halimiz yok. 
Eksiklikleri de söylemekten hiç 
çekinmeyen bir kardeşinizim. 
Yapıcı muhalefet her zaman 
iktidar partisini çalıştırır ve 
eksikliklerin giderilmesini sağlar. 
Benim muhalefet milletvekili 
olarak yapacağım şey mecliste 
vatandaşın sorunlarını yapıcı 
bir şekilde dile getirmek, onlara 
yardımcı olmak. Eleştireceğiz 
gerçekleri söyleyeceğiz fakat 
her zaman da bu eleştirileri 
dozunda tutmamız gerekiyor. 
“SEÇMENİN TAVRI VE 
TEPKİSİ DE İKTİDARI DA 
MUHALEFETİ DE 

YÖNLENDİRİR”
Milletvekili Örs, “Biz Trabzon 
milletvekilleri olarak 6 kişiyiz. 
Partilerimiz farklı olmasına 
rağmen iletişim halindeyiz. 
Rahatlıkla halkımızın 
sorunlarını birbirimize 
aktarabiliyoruz. Seçmenin tavrı 
belirleyicidir. Seçmenin tavrı ve 
tepkisi de iktidarı da muhalefeti 
de yönlendirir ona yol haritası 
çizer. Ben ilk milletvekili olarak 
seçildikten sonra meclise gittim. 
Meclisin kütüphanesinde bizden 
önceki eski milletvekillerimiz 
neler konuşmuşlar. Onları 
merak ederek inceledim. 
Onlarda bizler gibi o gün ki 
şartlarda memleketin 
meselelerini konuşmuşlar. 
Eksiklikleri dile getirmişler. 
Memleketimiz ve yöremizdeki 
problemleri dile getirilmiş. Biz 
de onları kendimize örnek 
alarak gittiğimiz her yerdeki 
sorunları meclis kürsüsünden 
gündeme taşıdık. Trabzon ve 
ilçelerinde gezerken övgüyle 
bahsedilen eski 
milletvekillerimizi duyuyorum. 
Bu beni mutlu ediyor. Bunlar 
güzel şeyler. Biz de diyoruz ki 
burada memleketimize hizmet 

etmeye devam edelim. 
Halkımızın sıkıntılarına çare 
bulalım ve arkamızdan biz de 
iyi duygularla anılalım. Bende 
bu duygularla bir dönem daha 
milletvekilliği için adaylık 
başvurumu yaptım. Allah nasip 
ederse milletimizde teveccüh 
gösterirse hep beraber bir 
dönem daha Trabzon'a hizmet 
veririz diye düşünüyorum.  
Muhalefet milletvekilliğini 
yaptık. İnşallah iktidar 
milletvekili olarak iktidarın 
sıkıntısını da çekelim diyorum. 
İnşallah Canab-ı Allah bizlere 
iktidar olmayı da nasip eder.”
“VAKİT İYİLERİN VAKTİ”
Milletvekili Örs, “Yeni bir 
döneme girdik. 14 Mayıs'a az 
kaldı. Sandık ufukta göründü. 
İYİ Parti iktidarı, hiç olmadığı 
kadar yakın. 25 Ekim 2017'de 
milletimize bir söz verdik. Artık 
vakit, o sözü tutmanın vaktidir. 
Artık vakit, iyilerin vaktidir. Artık 
vakit, iktidar vaktidir. 
Vizyonumuz, projelerimiz, 
kadrolarımız hazır. İYİ Parti, 
iktidara hazır! Seçim günü 
gelip, milletimizden yetkiyi 
aldığımızda, verdiğimiz sözleri 
tek tek yerine getireceğiz dedi.”
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BÖYLE BİR KUTSAL
GÖREVİ ÜSTLENMEK

GURUR VE ONUR VERİCİDİR
MHP Trabzon Milletvekili Aday Adayları Murat Aksoy, Ömer Faruk Cora, MHP
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve yönetim kurulu üyeleri Vakfıkebir
Belediye Başkan Vekili Şenol Bülbül'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

akfıkebir Belediyesinin 

VMHP'li Meclis Üyesi 
Şenol Bülbül'ün Belediye 

Başkanlığına vekalet etmesi 
dolayısı ile MHP İlçe yönetimi 
ve MHP Milletvekili Aday 
Adayları Bülbül'ü makam 
odasında ziyaret ederek tebrik 
ettiler. Yıllar önce MHP'li bir 
meclis üyesinin vekalet ettiği 
Belediye Başkanlığına uzun bir 
aradan sonra AK Partili 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yerine Cumhur 
ittifakının ortaklarından biri olan 
MHP meclis üyesinin vekalet 
etmesi ortaklığın uyum 
içerisinde devam ettiğinin 
göstergesi olarak 
değerlendiriliyor. 
“BÖYLE BİR KUTSAL 
GÖREVİ ÜSTLENMEK 
GURUR VE ONUR 
VERİCİDİR”
MHP Meclis Üyesi ve Belediye 
Başkan Vekili Şenol Bülbül, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
şunları söyledi. MHP Trabzon 

Milletvekili Aday Adayları Sayın 
Murat Aksoy ve Sayın Ömer 
Faruk Cora'ya çıktıkları bu 
kutsal yolda başarılar diliyorum. 
Haklarında hayırlısı ve en 
güzeli olsun. MHP İlçe 
Başkanımız Orhan Burhan 
Baltürk ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma da 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum.  Bülbül, Yıllar önce 
değerli ülkücü ağabeylerimiz 
MHP meclis üyesi olarak 
belediye başkanlığına vekâlet 
etmişler. Uzun bir aradan sonra 
ilk defa Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
Bey'in takdir ve vekâletiyle 
MHP'li bir meclis üyesi olarak 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili olarak görev almış 
bulunuyorum. Tarihi geçmişi ve 
coğrafi konumu ile büyük bir 
geçmişe sahip Vakfıkebir 
ilçemizde böyle bir kutsal 
görevi üstlenmek gurur ve onur 
vericidir. Bizleri bu görevlere 
layık gören MHP İlçe 
Başkanımıza, Belediye 

Başkanımıza ve değerli 
büyüklerimize teşekkür 
ediyorum. Bu görev aslında 
bizler için çok önemli. Çünkü 
Cumhur ittifakı olarak birlik ve 
beraberliğimizin devam ettiğinin 
bir göstergesidir. Aynı şevk ve 
heyecanla çalışmalarımızı 
sürdürerek Cumhur ittifakının 
zaferi ile bu genel seçimleri 
noktalayacağız. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Bilge 
Liderimiz Genel Başkanımız 
Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde 
hedeflerimize emin adımlarla 
ilerlenmeye devam edeceğiz. 
Bundan hiçbir kimsenin 
kuşkusu olmasın dedi.   Bülbül, 
Vakfıkebir İlçemizin geçmişinde 
Belediye Başkanlığı ve Meclis 
üyeliği görevlerinde bulunarak 
vefat eden bütün büyüklerimizi 
rahmetle anıyorum. Hayatta 
olanlara da sağlık, sıhhat ve 
mutluluklar diliyorum. 
Vakfıkebir ilçemiz için yaptıkları 
hizmetlerden dolayı Cenabı 
Allah onlardan razı olsun dedi.”

M
illiyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Trabzon 
Milletvekili Aday Adayı 

Murat Aksoy, Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet ettiler.  Aksoy ziyaret 
sırasında yaptığı 
değerlendirmelerde, bu 
memleketin havasını solumayan 
insanların bu memleketin 
meselelerine de çözüm bulması 
oldukça güç diyerek sözlerine 
şöyle devam etti.
“TRABZON İÇİN 
HAYALLERİMİZ VAR”
Trabzon için varım diyorum. 
Çünkü bu birazda biz Türk 
milliyetçilerinin taşıdığımız 
ülkücü sorumluluğun gereği her 
daim göreve hazır olma 
kabiliyetiyle alakalı. Bugün de 
oluşan yeni seçim satı dahilinde 
yine göreve talip olduk. Trabzon 
için hayallerimiz var. Bu hayalleri 
gerçekleştirmek için de 
milletvekilliği bir enstrüman, yani 
bu milletvekilliğini kullanarak 
Trabzon için çok daha farklı 
hizmetler verebilme kabiliyetimiz 
var. Bunu değerlendirmek 
istiyoruz. Bu konuda birikimimiz 
var. Geçmişteki siyasi 
tecrübemiz var. Bunları da bu 

memleket için ortaya koymak 
niyetindeyiz. Trabzon için farklı 
bir milletvekili olmak düşüncem 
var. O da şu; Trabzon büyük 
havayı soluyan, bu memleketin 
içerisinde yaşayan insanları 
istiyor. Bir vekalet ilişkisi kurmak 
istiyor. Seçtiği insanı sürekli 
görmek istiyor karşısında. 
Düğününde, cenazesinde 
görmek istiyor. Bu zaman 
zaman eksik kalan bir durum. 
Bugüne kadar ki 
milletvekillerimizin Ankara'ya 
gittikten sonra Trabzon'a gidiş 
gelişlerinde bir aksaklık oluyor. 
Tabi oradaki vazifeleri gereği de 
olabiliyor bunlar. Ama ben 
Ankara'da çok etkin bir 
milletvekili olurken Trabzon'da 
da yaşayan bir milletvekili olmak 
istiyorum. Zira bu memleketin 
havasını solumayan insanların 
bu memleketin meselelerine de 
çözüm bulması oldukça güç. 
Trabzon milletvekillerinin ortak 
bir payda da güçlü bir şekilde 
karşılık bulabileceği bir paydaşın 
oluşması benim için çok önemli. 
Bunda da katkı sunmak 
istiyorum. İl, ilçe MHP vekili 
olarak hatta milletvekilleri olarak 
bizim amacımız cumhur 
ittifakına verilecek önemli gücü 

Trabzon için kullanabilmek. 
Çünkü Trabzon'umuz yatırım 
almakta güçlük çeken bu 
bölgenin interlandında bir sağlık 
üssü olması gereken, eğitim 
üssü olması gereken bir alan 
ama bu konuda maalesef hem 
fiziki eksikliklerimiz var. Hem de 
eğitim elemanı olarak ya da 
sağlık personeli olarak 
eksiklikler yaşanan bir 
noktadayız. Bunları aşmak için 
Ankara da ilimizdeki gücümüzü 
kullanmak adına orada görev 
yapmak istiyoruz. 
“TRABZON HALA ULAŞIM 
PROBLEMLERİ, EĞİTİMLE 
İLGİLİ SIKINTILAR YAŞANAN 
BİR NOKTADA”
Ankara'nın Trabzon'a bakış açısı 
cumhur ittifakının iktidar kanadı 
çerçevesinde düşünürsek 
Trabzon'un 4 tane bakanı var. 
Bu çok ciddi bir bakış aslında. 
Trabzon'lu olan kabine de 
ağırlıklı bir bakan yapımız var. 
Bunların hepsi güçlü bakanlıklar, 
yatırımcı bakanlıklar. Bunları 
değerlendirmek biraz da 
Trabzon siyasetinin marifetiyle 
alakalı. Yani bizim elimizde bu 
kadar güçlü enstrüman var. 
Bunları güçlü bir Trabzon 
birlikteliği, beraber siyaset 
paydaşlığıyla çok daha ileri 
noktaya taşıyabiliriz. Çünkü bu 
insanlar Türkiye'nin her yerine 
yatırım yapan bakanlıkların 
başındalar ama Trabzon hala 
ulaşım problemleri yaşayan, 
eğitimle ilgili sıkıntılar yaşayan 
bir noktada bunları aşmak 
Trabzon siyasetinin en önemli 
amacı olmalı dedi. MHP 
Trabzon Milletvekili Aday Adayı 
Aksoy, bu sürecin hepimiz için 
hayırlara vesile olmasını 
diliyorum diyerek sözlerini 
tamamladı.

TRABZON İÇİN HAYALLERİMİZ VAR
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon Milletvekili Aday Adayı Murat Aksoy, bu memleketin
havasını solumayan insanların bu memleketin meselelerine de çözüm bulması oldukça güç dedi.



Büyükliman
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TRABZONSPOR'UN YENİ
BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN
Trabzonspor Kulübü'nde, Ahmet Ağaoğlu'nun ardından yeni başkan belli oldu. Bordo mavili kulübün
18. başkanı, tek aday olarak girdiği seçimde 1129 geçerli oyun 919'unu alarak 20 aylığına göreve getirildi.

ADAY ADAYI SUİÇMEZ,
BASINLA İFTAR YAPTI 
CHP Trabzon Milletvekili Aday Adayı Avukat Sibel Suiçmez basın mensuplarıyla bir araya geldi.

D
erneğinin 
gelenekselleşen iftar 
programlarına bir 

süredir ara verilmişti.  Uzun 
zamandır bir araya 
gelememenin hüznünü, bu 
Ramazan'da mutluluğa 
çevirerek Üsküdar Belediyesi 5. 
kat Mavi Salon'da 
hemşehrileriyle buluşuldu. 
İstanbul'da bulunan Vakfıkebir 
Derneği tarafından organize 
edilen 2023 yılı iftar programını, 
Üsküdar Belediyesi 5. Kat Mavi 
Salon'da yaklaşık 600 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 25 
Mart Cumartesi günü yapılan 
programa erken saatlerden 
itibaren İstanbul'un farklı 
bölgelerinden hemşehrilerimiz 
akın etti. Ailece yapılan katılım 
uzun süredir bir birini 
göremeyen hemşehrilerimizin 

hasretle kucaklaşmasına vesile 
oldu. Mecidiyeköy Merkez 
Camii Baş İmam Hatibi Ali 
Derman hocamızın Kur'an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan 
program Sarıyer Ayazağa 
Şerife Bacı Camii İmamı İsmail 
Erdoğan hocamızın duası ile 
devam etti. Fatih Camii Baş 
İmam Hatibi Metin 
Çakar hocamızın 
akşam ezanını 
okunmasıyla 
salondakiler oruçlarını 
açtı. Yemek duasını 
yapan Diyanet 
Akademisi Başkanı 
Doç.Dr. Enver Osman 
Kaan hocamızın 
ardından dernek 
yönetim kurulu 
başkanımız 
Av.Bedrettin İskender 

Bey hoş geldiniz konuşmalarını 
yaptı. İftar sonrasında Üsküdar 
Belediye Başkanı Av.Hilmi 
Türkmen, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
Sakarya Vakfıkebirliler Dernek 
Başkanı Yasin Kobal kürsüye 
çıkarak hemşerilerimizin 
ramazan aylarını tebrik etti.

TÜ Sosyal tesislerinde 

Kdüzenlenen iftar 
programında basın 

mensuplarıyla bir araya gelen 
Suiçmez, Milletvekili aday 
adaylığı için Türkiye Barolar 
Birliği Başkan Yardımcılığı 
görevinden istifa etmişti.
Aday adayı Suiçmez şöyle 
devam etti; Trabzon'da birlikte 
büyüdük. Sizler kentin 
sorunlarını yansıtırken bizlerde 
bu alanda hak mücadelesi için 
çalıştık. Biz sizleri, sizler de 
bizleri iyi biliyorsunuz. Yıllarca bu 
kente yaşamaktan hepimiz 
büyük gurur duyduk. Ne olursa 
olsun bu şehirde yaşamaktan 
nefes almaktan gurur duyduk, 
ama gelinen noktada bakan 
sayısının artmasına 
bürokrasideki kişi sayısının 
artmasına rağmen, basit trafik 
sorunlarını işsizlik sorunlarını 
çözememiş bir şehir. Var olan 
kurum ve kuruluşlarını başka 
şehirlere kaptıran bir şehir 
olmasından duyduğum üzüntüyü 
de anlatmak isterim. Ne kadar 
bürokrat sayısı artmışsa 
yalnızlığı da kadar artmış bir 
kenttir. Bu kentin aksayan 

sorunlarını çözmek bu kentin 
artık çığlığı olmak üzere siyaset 
girmeye karar verdim.
“DİP DALGASI TRABZON'DAN 
BAŞLADI”
Aday adayı olarak il 
başkanlığının bize verdiği plan 
çerçevesinde ilçelerde çalışmaya 
başladık. Gördüğümüz dip 
dalgası Trabzon'dan yola çıkmış 
bulunuyor. Trabzon Türkiye'nin 
T'sidir derken dip dalgasının 
buradan başlamasının da önemli 
olduğunun altını çizmek 
istiyorum.
“GENÇLER BU ÜLKEDEN 
GİTMEK İSTEMEDİKLERİNİ 
SÖYLÜYOR”
Bugün artık mesele şahsi 
sonuçları tartışacak durumdan 
çok öteye gitmiştir. Memleket ve 
vatan meselesiyse kişisel 
isteklerin bir önemli yoktur. 9 
Nisan sabahı aday adaylığı 
adaylığa dönüştüğünde o listede 
olmasam da o listedeymiş gibi 
çalışmaya, dip dalgasını 
yukarıya çıkarmaya devam 
edeceğim. Trabzon Türkiye'nin 
T'sidir. Buradan yükselecek bu 
sesin Ankara'da bir çok şeyi 
değiştirecektir. Vatandaşın 

elbette cepleri yanmış ama 
bundan da önce özgür olmak 
istediklerini, korkmadan 
konuşmak istediklerini 
söylüyorlar. Gençler biz bu 
ülkeden gitmek istemiyoruz 
diyorlar. Adil bir Türkiye'de 
liyakata uygun şekilde 
yaşayacak ortamları yaratmaktır.
“KILIÇDAROĞLU'NU 
CUMHURBAŞKANI 
YAPACAĞIZ”
Genel Başkanımız 
Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı 
yapmak için hepimiz alanda 
çalışacağız. Vatandaşların her 
birine de görev düşüyor. Elbette 
Sayın Kılıçdaroğlu'nu 
Cumhurbaşkanı yapacağız ve 
sonra tek adam rejimini 
demokratik parlamenter siteme 
dönüştürüp korkmadan 
yaşamaya devam edeceğiz.
“TRABZON'DA 4 VEKİLİ 
HEDEFLİYORUZ”
4'ü hedefliyoruz. Hiç tahmin 
etmediğimiz, millet ittifakına oy 
vermeyecek diye düşündüğümüz 
kişilerin yanına gittiğimizde artık 
yeter diyorlar. Bunu 
gördüğümüzde 4'ü 
zorlayacağımıza inanıyorum.

31.03.2023

İSTANBUL'DA VAKFIKEBİRLİLER
BİRARAYA GELDİLER
İstanbul Vakfıkebir Derneğinin geleneksel olarak düzenlenen iftar
programı Üsküdar Belediyesi 5. kat Mavi Salon'da düzenledi.

ulüp başkanlığına 

Kseçilen Ertuğrul Doğan, 
Trabzonspor'un yeni 

başkanı olmaktan büyük onur 
ve gurur duyduğunu ifade 
ederek, “Bu ulvi görevi en iyi 
şekilde yerine getireceğimin, 
yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımla birlikte 
kulübümüzün menfaatlerini ön 
planda tutacağımızın sözünü 
veriyorum. Tek gerçeğimiz 
kulübümüzün çıkarları olacak.” 

dedi. Doğan, daha önceki 
konuşmasında “yeni bir 
hikayeye başlıyoruz” dediğini 
hatırlatarak, şunları kaydetti: 
“Bu hikayenin kahramanları 
Trabzonspor camiasının 
bileşenleri, yani sizler 
olacaksınız. Büyük bir aileyiz 
ve şu andaki sorunları ortadan 
kaldırabilecek hafızaya, 
kültüre ve güçlü bir iradeye 
sahibiz. Kimse endişe 
etmesin, karamsarlığa da 

kapılmasın. Beraber aydınlık 
yarınlara yürüyeceğiz. Dün ve 
bugün gerek Trabzon'dan 
gerek ülkemizin değişik 
şehirlerinden gerekse 
Avrupa'dan kongremize katılım 
göstererek yanımızda olan, 
gelemedikleri halde 
gönderdikleri mesajlarla 
desteklerini ileten herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin, 
dualarınızı esirgemeyin.”

akfıkebir İlçesindeki ilk ve 

VOrta öğretim okulları 
arası Kız ve Erkek 

öğrencilerin katılımı ile 
düzenlenen Masa Tenisi 
Turnuvası yapılan ödül töreni ile 
tamamlandı. Vakfıkebir Kapalı 
Spor Salonunda yapılan 
turnuva, oynanan final 
müsabakaları ile son buldu. 
Final müsabakalarına katılan 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, masa tenisi 
sporuna küçük yaşlarda 
başlanmasının önemine 
değindi. Altın, "Masa tenisi 
turnuvasının öğrencilere spor 
yönünden büyük bir katkı 
sağlayacak. Emeği geçen 
antrenörlere, beden eğitimi 
öğretmenlerine, sporculara ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürümüze ve personeline 

teşekkür ederim. Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak, 
öğrencilerimizi, öğretmen ve 
velilerimizi kutluyor başarılarının 
artarak devam etmesini 
diliyoruz" dedi.
“SPOR VE KARDEŞLİK BİR 
ARADA”
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil yaptığı 
açıklamada, “Okul Sporları 
Masa Tenisi müsabakaları 
çerçevesinde masa tenisi 
müsabakaları son bularak 
dereceye giren sporculara 
ödülleri verildi. Müsabakalara 
katılan tüm takımlarımıza ve 
teknik ekibe teşekkür ediyor 
aynı zamanda tebrik ediyoruz. 
İlçemizde okul sporları 
çerçevesinde faaliyet gösterilen 
müsabakalarda birçok 
sporcumuz derece elde ederek 

ödüllerine kavuştu. 
Sporcularımızın, 
antrenörlerimizin ve beden 
eğitimi öğretmenlerimizin 
başarılarının daim olmasını 
diliyoruz” ifadeleri kullandı. Spor 
sayesinde öğrencilerin birlik ve 
beraberlikle hareket ettiğine 
dikkat çeken Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil, “Hangi spor dalı olursa 
olsun spor kardeşliği, dostluğu 
pekiştiriyor. Bu yıl 
düzenlediğimiz Okul Sporları 
Büyükliman Havzası İlçe Masa 
Tenisi Turnuvası öğrencilerin 
birbiriyle kaynaşmasına vesile 
oldu. Turnuva boyunca destek 
veren okullarımıza, beden 
eğitimi öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize ve 
hakemlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.  

MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
Okul Sporları kapsamında Vakfıkebir İlçesindeki İlk ve
Ortaöğretim okulları arası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

VAKFIKEBİR ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİNDEN TÜBİTAK PROJESİ
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Tübitak 2204-A Lise
Öğrencileri Arası Araştırma Projelerinde Erzurum Bölgesi Sergisine Katılmaya Hak Kazandı. 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Elif Karakoç 
danışmanlığında okulun 

proje sınıfı öğrencileri Nisa 
Baştan ve Kübra Baykan 
tarafından hazırlanan 

“Sürdürülebilir Turizm 
Faaliyetleri: Kadıralak Yaylası” 
projesi ile Coğrafya alanında 
Erzurum Bölgesinde planlanan 
ve yaşanan deprem felaketi 
nedeniyle çevrimiçi 

gerçekleştirilecek olan sergiye 
katılmaya hak kazanmıştır. 
Özellikle iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilediği kış turizmi 
faaliyetleri ve daralan ekonomik 
getiriye çare olarak alternatif 
eko-turizm faaliyetlerinin 
önerildiği projede 
öğrencilerimiz, Kadıralak Tabiat 
Parkı ve çevresini jeolojik yapı, 
flora-fauna ve sosyo-kültürel 
özellikler açısından incelemiş 
ve Doğal Miras ve Doğal 
Kaynaklar alanında ilçemizi 
temsil edeceklerdir. Projede yer 
alan öğretmen ve 
öğrencilerimizi tebrik eder, 
kendilerine sunumlarında 
başarılar dileriz.
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres
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BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
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KurumsaliSTER 

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU
MHP Trabzon Milletvekili Aday Adayları Murat Aksoy, Ömer Faruk Cora, MHP
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve yönetim kurulu üyeleri Vakfıkebir
Belediye Başkan Vekili Şenol Bülbül'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

> Sadık AYDIN 6'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 6'de

TRABZON ÝÇÝN
HAYALLERÝMÝZ VAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon Milletvekili Aday Adayı Murat Aksoy,
gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek,
bu memleketin havasını solumayan insanların bu memleketin meselelerine
de çözüm bulması oldukça güç dedi.

BÖYLE BÝR KUTSAL
GÖREVÝ ÜSTLENMEK

GURUR VE ONUR VERÝCÝDÝR

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM,

BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN

HİZMETİNİZDEYİZ.

“ “

MÜHENDİSLİK

0533 073 7313
0462 616 0061

SERDAR MUSAOĞLU

1 Günde İş Tesl�m�
Doğalgaz Tes�satı
Petek Tes�satı
Proje & Gaz Açma
Ücrets�z Keş�f

UZMAN KADRO İLE

VAKFIKEBİR’DE

HİZMETİNİZDE

Adres: Tonya Yolu Üzer� Müftülük Karşısı
VAKFIKEBİR


