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BAŞKAN UZUN, BEŞİKDÜZÜ'NÜN
SEMBOLLERİ YOK EDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ? 
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ÇİFTÇİLERE BAĞ-KUR DARBESİ

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

Kısa adı TVİT olan Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu, Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan ile düzenledikleri kahvaltı programında bir araya geldiler.

TVÝT, KAYMAKAM UZAN’I AÐIRLADI VAKFIKEBÝR OSB ÝÇÝN TARÝHÝ GÜN
Yaklaşık olarak 20 yıllık bir maziye sahip olan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'nde
13 firmaya düzenlenen törenle Vali İsmail Ustaoğlu tarafından yer tahsis belgeleri verildi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“SAYGI GÖSTERMEMEK”
Gazetelerin yere atılması veya serilmesi 

çok manidardır…

Bunu yapan insanlar, bunun ne zorluklarla 

çıkarıldığını bilmeyenlerdir.

Şahsen ben bu duruma karşıyım.

O kadar emekle çıkarılmış bir gazetenin, 

yere serilmesini kimse hazmedemez, 

bende etmiyorum…

Kim olursa olsun, bu işe saygı 

göstermeyene, saygı gösterilmez…

Gazetelerin birçoğunda dini yazılar 

vardır…

Dini yazının üzerine basılması ne 

demektir?

Buna da siz karar verin…

Gazete bölgenin sesini duyurmasıdır…

Haberlerin gazetede çıkmasıdır…

Gazete okunmak içindir…

Diyoruz…

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

Her hafta sokak hayvanları ile ilgili bir 

şeyler karalıyoruz…

Gerçekten büyük tehlike…

Gerçekten sorun olacak bir durum…

Çocuklar okullarına gidemiyorlar…

Çocuklar okula giderken hep bir 

kuşkulular…

Acaba bir köpek bize bir şey yapar mı?

Hemen hemen her çocuk bunu söylüyor…

Yetkililer şöyle de düşünebilir, bunlar kendi 

kafalarından uyduruyorlar.

Eğer böyle düşünen bir yetkili varsa sabah 

çocuklar okula giderken hep beraber 

gidelim ve çocuklarla birlikte söyleşi 

yapalım…

Soralım, ne korkunuz var diye… 

Her köşe başında bir grup sokak 

hayvanları var…

Her mahallenin grubu başka…

Araçlar yolda giderken, araca 

saldırıyorlar…

Hal böyle iken çocuklarımız ve 

kadınlarımız ne yapsın…

Çözüm yolu tek…

Basit bir yöntemle, bu işte çözülür…

Yeter ki bir şeyler yapmak istenilsin…

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

1999 yılında başlayan, Vakfıkebir'in 

kanayan yarası haline gelen OSB'de, son 

noktaya gelinmeye başladı…

Hak sahiplerinin paraları ödendi…

Alt yapı, üst yapı ihalesi yapıldı…

OSB yol ihalesi yapıldı…

Her şey tıkır tıkır işliyor…

Bu hafta Çarşamba günü ise 13 rma 

tahsis belgeleri verildi…

Yani kısaca 13 rmaya belirledikleri yerleri 

aldılar…

OSB'de yer alan rmalar paralarını da 

ödediler…

Şimdi ise üst ve alt yapı işleri, yolun 

tamamlanması…

İşte gelinen son nokta…

Vakfıkebir'in kanayan yarası olmaktan 

sonunda çıkıyor…

Büyük uğraşlar sonucu, OSB bu hale 

getiren TBMM Komisyon Başkanı ve 

Milletvekilimiz Muhammet Balta ve 

Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya, 

Vakfıkebir halkı adına teşekkür ediyoruz…

Vakfıkebir'e bu yeter mi, yetmez…

Başka yatırımlar görmek dileğiyle…

ısa adı TVİT olan 

KTrabzon 
Vakfıkebir 

İşadamları Topluluğu, 
düzenlenen programda 
yaptıkları açıklamada; 
“İlçedeki kurum ve 
kuruluşların 
yöneticileriyle bir araya 
gelmek ve onlarla 
tanışmak, kaynaşmak, 
hasbıhal olmak, ilçemiz 
ve bölgemiz için 

yapılabilecek olan 
projelere destek 
vermek, kir 
alışverişinde bulunmak 
amacı ile kahvaltılı 
toplantılar planladıklarını 
söylediler.  Bu 
çerçevede önemli 
işadamları ve sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri ile de bir 
araya geldiklerini 
belirttiler. Bu güne kadar 

yaptıkları çalışmalar ile 
Kurumlar arası diyalogu 
geliştirici faaliyetlerde 
bulunduklarını 
söylediler. 
“DEVLET VE SİVİL 
TOPLUM 
BİRLİKTELİĞİ ÇOK 
ÖNEMLİ”
Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan ise, “Devlet 
ve sivil toplum birlikteliği 
çok önemli. İlçemize 

yapılacak hizmet ve 
yatırımlar mutlaka sivil 
toplumun görüşlerini de 
alarak yapılmalı” dedi. 
Kaymakam Uzan, daha 
sonra Vakfıkebir ile ilgili 
düşüncelerini TVİT 
üyeleri ile paylaştı. 
“İlçemize yapılacak olan 
her türlü yatırımın, hem 
sosyal, hem de 
ekonomik manada 
ilçenin gelişmesine 

olumlu katkılarda 
bulunacağını belirtti. 
Vakfıkebir ilçemize 
yatırım noktasında 
devletimizin üzerine her 
ne kadar görev 
düşüyorsa, siz iş 
adamlarına da büyük bir 
iş düşüyor. TVİT olarak 
yaptığınız işleri izliyor ve 
takdirle karşılıyoruz. 
Vakfıkebir'de 
oluşturduğunuz vizyon 

ve misyon çok önemli. 
Siz iş adamlarına 
yaptığınız işlerde 
başarılar diliyorum. Bu 
kapsamda siz değerli 
sanayici ve 
işadamlarına önemli 
görevler düşüyor” diye 
konuştu. Nazik 
davetlerinden dolayı İlçe 
Kaymakamı Dr. Uzan 
TVİT üyelerine teşekkür 
etti. 

Alper Özkan KARAGÖL

ÇİFTÇİLERE BAĞ-KUR DARBESİ
2022 yılı tarım BAĞ-KUR priminin bin 668 TL'yi aştığına dikkati çeken Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, “Bu miktarı çiftçilerimizin
ödemesi imkânsızdır. Bu nedenle yüzde 44.87 oranındaki prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir” dedi.

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, yeni asgari ücret 

ve 28 günden 29 güne 
çıkarılan prim gün sayısı 
sonrası çiftçilerin artan tarım 
BAĞ-KUR primlerine ilişkin 
açıklama yaptı. 
"Çiftçilerimizin tarım BAĞ-
KUR primleri, açıklanan brüt 
asgari ücretin 5 bin 4 liraya 
ve aylık prim gün sayısının 
28 günden 29 güne 
çıkarılması nedeniyle çok 
fazla arttı" diyen Başkan 
Kılıç, açıklamasını şöyle 
sürdürdü: "Brüt asgari ücret 
yüzde 39,87 oranında 

artarken çiftçilerimizin tarım 
BAĞ-KUR primleri yüzde 
44,87 oranında artarak bin 
151 lira 96 kuruştan bin 668 
lira 83 kuruşa çıktı. Borcu 
bulunmayan çiftçilere verilen 
5 puanlık Hazine desteği göz 
önünde bulundurulsa bile 
çiftçilerimizin ödeyeceği 
tarım BAĞ-KUR primi aylık 
985 lira 1 kuruştan bin 426 
lira 97 kuruşa yükseldi. 
Çiftçilerimiz işçi ve memurla 
aynı statüde değildir. İşvereni 
olmadığı için belirlenen 
primin tamamını kendisi 
ödemek zorundadır. Çiftçinin 
2022 yılında tarım BAĞ-KUR 
primini ödemesi bir hayli 
zorlaştı. Tarım BAĞ-KUR 
primleri 2022 yılı itibariyle 2 
parçada ödenecektir. Ocak-
haziran primleri temmuz 
sonuna kadar, temmuz-aralık 
primleri ise takip eden yılın 
ocak sonuna kadar ödeyecek 
olan çiftçilerimize ödemeler 
konusunda da kolaylık 
getirilmiştir. Ancak, 
çiftçilerimizin 2 dönemde 

ödeyeceği 10.012,98 liradan, 
yıllık toplam 20.025,96 lira 
olan prim Hazine indirimiyle 
8.561,82 liradan yıllık toplam 
17.123,64 liraya düşse de 
çiftçilerimizin bu rakamları 
ödemesine imkân yoktur." 
“TARIMDA KAYIT DIŞILIK 
ARTACAK”
Başkan Muhammet Kılıç, son 
2 yılda toplam 172 bin 747 
çiftçinin tarım BAĞ-KUR'unu 
ödeyemeyecek güçte olduğu 
için muayet belgesi alarak 
tarım BAĞ-KUR'u ödemekten 
vazgeçtiğini hatırlatarak 
açıklamasına şöyle devam 
etti: "Yükselen primler 
nedeniyle çiftçilerimiz 2022 
yılında primlerini 
ödeyemeyecek, tarımda 
kayıt dışı çalışma artacak 
ve geliri düşük olan 
çiftçilerimiz, muayet 
belgesi alarak sosyal 
güvenlikten mahrum 
kalacaktır. Devletimiz 
sosyal güvenlikte çiftçiyi 
desteklemelidir. Tarım BAĞ-
KUR sigortası prim gün 

sayısı, 2008 yılında olduğu 
gibi 15 güne indirilmelidir. Bu 
durumda çiftçimizin 
ödeyeceği aylık prim bin 668 
lira 83 kuruştan 863 lira 19 
kuruşa, Hazine desteği göz 
önünde bulundurulduğunda 
ise 738 lira 09 kuruşa 
inecektir. Çiftçilerimizin içinde 
bulunduğu durum 
düşünüldüğünde bu miktar 
bile çok yüksektir. Ayrıca 
çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR 
primlerine uygulanan yüzde 5 
oranındaki hazine teşvik 
indirimi de enasyon oranına 

göre yükseltilmelidir." Başkan 
Kılıç, 2016 Yılında 717 bin 
kişi tarım BAĞ-KUR'u 
ödüyordu. 2020 yılında ise 
bu rakam yüzde 24 düşüşle 
547 bine gerilemiştir. Bu 
gidişle tarım sektöründe 
BAĞ-KUR'lu kalmayacaktır. 
Çiftçilerimizin emekli 
olabilmeleri için 9200 gün 
prim ödemleri gerekmektedir. 
Bu rakam haddinden fazladır. 
Mutlaka prim gün sayıları 
düşürülmelidir ve SSK gibi 
7200 gün olmalıdır." 
ifadelerine yer verdi.

Kısa adı TVİT olan Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu, Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ile düzenledikleri kahvaltı programında bir araya geldiler.

BALTA VE ZORLUOĞLU DUİSBURG'DA ŞALPAZARLILARA MİSAFİR OLDU
Almanya ya giden Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta
ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Duisburg da Şalpazarılıların misafiri oldular.

uisburg 

DTrabzonlula
r Derneğinin 

25. Gecesine 
katılmak için 
Almanya'ya gelen 
Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK 
Parti Trabzon 
Milletvekili 
Muhammet Balta 
ve Trabzon 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı 

Muharrem Çimşit, 
Şalpazarlılar 
Derneği Başkanı 
Murat Bektaş 
tarafından misar 
edildi. ROQQA 
Restoranda akşam 
yemeğinde 
buluşan heyete 
Kanal Avrupa 
Program yapımcısı 
İHA Yurt dışı 
muhabiri 
hemşehrimiz 
Ramazan 
Kabataş'ın da hazır 
bulunduğu 

buluşmaya Dernek 
Başkanı Murat 
Bektaş faaliyetler 
hakkında bilgi 
verdi. Başkan 
Zorluoğlu ve Balta, 
"Şalpazarlılar her 
gittikleri yere 
kültürlerini 
taşıdıklarını ve 
yaşatmaya 
çalıştıklarını 
belirterek derneğin 
çalışmalarından 
ötürü başkan 
Bektaş'a teşekkür 
ettiler.
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VAKFIKEBÝR OSB ÝÇÝN TARÝHÝ GÜN
Yaklaşık olarak 20 yıllık bir maziye sahip olan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 firmaya düzenlenen törenle Vali İsmail Ustaoğlu tarafından yer tahsis belgeleri verildi.

V
akfıkebir Ramada Otelde 
yapılan Vakfıkebir OSB 
Yönetim Kurulu toplantısı 

sonrasında yer tahsisi için 
müracaatta bulunan 13 Firma 
yetkilisine Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu tarafından yer tahsis 
belgeleri verildi. Düzenlenen 
organizasyona Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürü Duygu Sağlam, 
Vakfıkebir OSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve İskenderoğlu Süt 
Ürünleri, Feyzoğlu İnşaat 

Turizm Ticaret Limited Şirketi, 
Karadeniz Plastik Madencilik 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi, Doğal Ambalaj Gıda 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi, Latifoğlu Nakliyat İnşaat 
Taahhüt Turizm İletişim 
Yemekhane ve Temizlik 
Hizmetleri, Memişoğlu Plastik 
Sanayi İnşaat Taahhüt ve 
Ticaret Limited Şirketi, Sibel 
Ünlü-Ayyıldız Uyku, Tokyo 
Plastik Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi, ALN Yapı 
Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi, Ergün Kardeşler 
Su Tarım Ürünleri Üretim 
Değerlendirme Sanayi ve 

Ticaret Limited 
Şirketi, Gülşah Un 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi, 
Seymen İnşaat 
Turizm Lokantacılık 
ve Mobilya İmalatı 
Ticaret Limited 
Şirketi, Sağdıçlar 
Grup-İdeal 
Balıkçılık dış Ticaret 
Limited Şirketlerinin 
rmanın yetkilileri 
katıldı.
VAKFIKEBİR OSB, 
TERCİH EDİLEN 
ÖNEMLİ BİR 
SANAYİ 
BÖLGEMİZ 
HALİNE GELECEK
Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölge 
Yönetim Kurlu 
toplantısında 
konuşan Trabzon 

Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemizin 2021 yılı son 
dönem müteşebbis heyet 
toplantısını gerçekleştirdik. 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemiz kuruluşundan bu 
yana şuan ciddi şekilde alt yapı 
hizmetleri konusunda devam 
eden çalışmalarıyla inşallah 
önümüzdeki süreçte yani 2022 
yılında hazırlanan alt yapısıyla 
hedeerimiz doğrultusunda yeni 
girişimcilerimizle tahsise hazır 
hale getirmeyi planlıyoruz. 13 
yeni rmamıza burada 
paylaşımlarını yapacağımız 

tahsislerle birlikte 
2022 yılında OSB 
bizim üretimimizde 
ve istihdamımızda 
önemli bir yeri olan 
iyi bir tesis 
olacağına 
inanıyorum. Hele de 
böyle bir süreç 
içerisinde orada 
yatırım yapmak 
isteyen 
girişimcilerimiz, biz 
her zaman 
söylüyoruz bizler için 
baş tacıdır. 
Devletimiz 
gerçekten 
oluşturduğu 
organize sanayi 
bölgeleri ve orada 
onlara sunmuş 
olduğu olumlu 
avantajlarla ve 
imkânlarla yeterli 
üretime ve istihdamla katkı 
sunuyor. Biz belli bir mesafe kat 
edelim ve iyi bir seviyeyi 
yakalayalım diye devletimiz 
OSB'lere çok avantajlı 
imkânlarla bizim 
müteşebbisimizin önünü açma 
adına çalışmalar yapıyor. 
Gördüğünüz gibi bende daha 
önce gezdim. Gerçekten şuan 
devam eden altyapı çalışması 
ciddi bir çalışmadır. Yol 
güzergâhıyla ilgili karayolları 
ağına almış olduğumuz yolu da 
önümüzdeki süreçte 
tamamlanacak. Bizim en önemli 
cazibe yerlerimizden birisi 

olacak olan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemiz, tercih edilen 
önemli bir sanayi bölgemiz 
haline gelecek. Burada hep 
beraber yeter ki oradaki 
yatırımcılarımızın heyecanına 
ortak olma adına onların 
girişimlerine ve cesaretlerine 
saygı duyma adına 
yapacağımız çalışmalarda 
önem arz ediyor. Bir taraftan da 
orada tabi ki tercih edeceğimiz, 
tahsis edeceğimiz 
yatırımcılarımızın da bu konuda 
hassasiyetle orada 
yatırımlarına sahip çıkıp onu 
gerçekleştirme noktasında da 
iradelerini de ortaya koyma 

adına tabii ki çok çok önem arz 
ediyor. Ben tekrar toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Yer 
tahsisleri yapılan ve Vakfıkebir 
OSB'yi tercih eden 13 
rmamıza hayırlı olsun diyorum 
diyerek sözlerini tamamladı. 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölge Yönetim Kurlu 
toplantısının ardından 13 rma 
yetkilisine düzenlenen törenle 
yer tahsis belgeleri verildi. 
Önümüzdeki süreçte 
tamamlanan Vakfıkebir OSB'de 
yapılacak olan fabrikalar 
sayesinde bacalar tütmeye 
başlayacak.

FINDIK KURUTMA MAKİNASI ÜRETİYORLAR 
Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Olgun Klima, önemli bir ihtiyacı giderecek olan yeni bir üretime başladı.

eşikdüzü Organize 

BSanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren 

Olgun Klima önemli bir 
ihtiyacı giderecek olan 
yeni bir üretime başladı. 
Üretimi yapılan fındık- 
ceviz kurutma makinesi 
ile bölgemizin iklim 
koşulları nedeniyle fındık 
sezonunda mahsulünü 
kurutmakta büyük zorluk 
çeken üreticilerin çilesi 
son bulacak. Konu ile 
ilgili olarak bilgi veren 
Olgun Klima Fabrika 
Müdürü Zeliha Olgun, 

“Fındık üreticilerimizi çok 
mutlu edecek bir 
müjdemiz var. Kötü hava 
koşullarından olumsuz 
etkilenip fındığını 
kurutamayanlar, fındığını 
serecek yer 
bulamayanlar, senede 
birkaç günlük yıllık iznini 
fındığa feda edenler ve 
daha niceleri oluyor. 1 
ton, 2 ton veya dilediğiniz 
kapasitede sanayi 
elektrikli ya da katı yakıtlı 
seçenekleriyle fındık- 
ceviz kurutma 
makinasının üretimini 

yapıyoruz. Fındığınızı 
kuruturken kalitesini 
düşürmeden yakmıyor, 
kavurmuyor, çizmiyor ve 
kırmıyoruz. Fındığınızın 
nem oranını 4,5 lara 
kadar da indiriyoruz. 
Veee en önemlisi 
fındığınızı kuruluk 
durumuna göre 8-12 saat 
arasında kurutuyoruz. 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın da 
katkılarıyla satın aldığınız 
fındık kurutma 
makinasının 21 Ocak 
2022 tarihine kadar 

başvurusunu yaptığınız 
takdirde tarımsal 
araçlarda %50 geri 
ödemeli hibe desteğinden 
de yararlanabiliyorsunuz. 
Ürünlerimizi görmek ve 
detaylı bilgi almak 
isteyenler Trabzon 
Beşikdüzü Organize 
Sanayi Bölgesinde yer 
alan fabrikamız Olgun 
Klima'yı ziyaret edebilir 
ya da 0505 333 83 86 
nolu telefon 
numarasından bize 
ulaşabilir bilgi alabilirler” 
dedi. 
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Osman KOYUNCU

KURAN, İSLAM VE TARİKATLAR
u zamanda, Kuran yolunu tarikat 

Byolu ile kıyaslamak, bin sene önceki 
tıp ilmi ile günümüz tıp ilmini 

kıyaslamak gibidir.  Tarikat denen o kutsi 
meslek, zamanında büyük hizmetler yaptığı 
bir hakikattir. Fakat her mananın bir hükmü 
vardır, bugünkü insanlarının sorularının 
çoğuna tarikat yolu ile cevap vermek ve 
İslam'ı tam olarak anlatmak mümkün 
değildir. Kabiliyetlerin çeşitli mertebeleri 
vardır ve bazı insanların kabiliyetleri 
tarikatla tatmin olabilirler, her insan tatmin 
olduğu yerde kalmalı ve o meslekle 
yürümelidir. Sadi Şirazi'den özetle şu 
mesele naklediyor. Tekkede gördüğü bir 
talebesini birkaç gün sonra medresede 
görüyor(tekkede tarikat eğitimi, medresede 
ilmi eğitim alınır). Niçin feyizli tekkeyi 
bırakıp medreseye geldiğini soruyor. O 
talebe, tekkedekiler eğer muvaffak olurlarsa 
kendilerini kurtarabilirler. 
Medresedekiler(ilimle uğraşanlar) ise 
yüksek himmet sahibi kişiler, kendileri ile 
beraber çok kişileri de kurtarmaya 
çalışıyorlar dedi. O zamanın 
medreselerinde olduğu gibi günümüz 
medreselerinde genelde Arapça gramer, 
bazı kitaplar ve çoğunlukta da orta çağ fıkıh 
ilmi okutuluyor. Bu şekildeki medrese 
ilimleri bile tarikatlardan daha üstündür. İlim 
ve Kuran yolu, inanın en ince katmanlarına 
giriyor en muammalı konuları açıklıyor, en 
zor anlaşılan meselelerini en basit akıllara 
yaklaştırıyor. Tarikatlar döneminde inkâr 

azdı ve inanmayanların ise çok zor imana 
giriyordu. Tarikatlar, o zamanda inanın 
feyizlerini anlatıp hizmet yapıyordu. İlim ve 
Kuran yolu, su damlası veya cam 
parçasının Güneşin bütün ısı, ışık ve renk 
gibi özelliklerini gösterdiği gibi Allah'ın 
sonsuz Vahdaniyetini her yarattığı mahlûkta 
Ehadiyet tecellisi olarak gösteriyor, bir 
insanın kâinatın küçük bir misali olduğuna 
anlatıyor. Gerçi tarikatlarda Kuran'dan ve 
sünnetten alınmadır fakat Kuran yolu 
Şeriatın özüdür(bazıları şeriat denince 
sakal, cübbe ve sarık anlıyor, şeriat 
Kurandır) ve şeriat ile tarikat arasındaki 
şöyle bir fark vardır. Güneşin ısı ve 
ışığından istifade etmek isteyen birisi, ya 
doğrudan güneşe karşı durup, vücudunu 
döndürüp, istediği gibi ondan istifade eder 
veya birisi güneşe karşı bir ayna tutar, o da 
o yansıyan ışıktan faydalanır. İşte tarikatla 
şeriat arasındaki fark, güneş ile aynada 
yansıması arasındaki fark gibidir. Tarikatın 
ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın 
cüzleri hükmündedir. Demek ki şeriat çok 
kapsamlıdır ve doğrudan Allah'ın kelamıdır. 
Şeriat bir ağaç ise tarikat bu ağacın küçük 
bir dalı hükmünedir. Tarikatsız cennete 
giden çoktur fakat şeriatsız giden yoktur. Bu 
zamanda ilim erbabının güneşi tanımak için 
aynadaki yansıması ile uğraşması yerine 
doğrudan doğruya güneşi tanımaya 
çalışması daha kestirme ve güvenli yoldur. 
Bu da mümkün değilse elbette aynalarla 
yani tarikatlarla ilgilenebilir. 

BAÞKAN UZUN, BEÞÝKDÜZÜ'NÜN SEMBOLLERÝ YOK EDÝLÝRKEN NEREDEYDÝNÝZ? 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, belediye meclisi üyesi arkadaşlarıyla birlikte Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde
bir basın toplantısı düzenleyerek, belediye meclisinde satılma kararı alınan Mavi Karadeniz Gemisi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.  

B
aşkan Ramis Uzun 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; “Mavi 

Karadeniz Gemisi önceki 
dönemde Trabzon Büyükşehir 
Belediyemizden meclis kararı ile 
Beşikdüzü Belediyemize hibe 
edilmiş, eski ve ekonomik 
ömrünü doldurmuş bir gemidir. 
Nitekim Trabzon'da ilçemize 
çalıştırılarak değil çekilerek 
getirilen bir gemidir. Geldiği 
günden itibaren Beşikdüzü'nde 
Belediyemizce halkımız misar 
edilmiş, çay ve kahve ikramı 

yapılmıştır. Göreve geldiğimiz ilk 
günden, pandemi sürecine kadar 
biz de aynı hizmeti yaptık.
AYLIK MALİYETİ 30-40 BİN 
LİRA
Bu geminin Beşikdüzü 
Belediyemize aylık ortalama 30-
40 Bin TL masrafı var. 
Beşikdüzü Belediyesi olarak biz 
gemimizde daha önemli 
hizmetler verebilmek için 
gemimizi restoran, kafeterya gibi 
kiralamayı arzu ediyorduk.  Bu 
düşüncemizi Beşikdüzü 
Belediyemiz Eylül 2021 

Meclisi'nde karar aldık. 
Gemimizin bu amaçla 
kullanılabilmesi için DLH Bölge 
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve Tarım İl 
Müdürlüğü'ne müsaade yazısı 
yazdık. Bu arada aynı geminin 
ikizi olan gemiyi Rize Belediyesi 
bir rmaya satmış. Satın alan 
rma bizden istedi. Ama 
ilgilenmedik, duyarsız kaldık. 
Gemimizin kiralanması 
talebimizle ilgili olarak kurumlar 
görüşlerini bildirdiler ve uygun 
görüş vermediler. 2021 Kasım 
Meclis toplantısı öncesi 
Büyükşehir Belediyemizden bu 
hususları çok iyi bilen, çok 
sayıda gemileri olan bir Meclis 
Üyesi arkadaşımıza durumu 
aktardım ve gemimizin ne kadar 
riskli olduğunu öğrendim. 
GEMİNİN BATMA TEHLİKESİ 
OLUŞTU

Bu geminin uzun yıllardır 
çalışmadığını, paslanmaya yüz 
tutabileceğini ve midye 
yapışması olur ise bu geminin su 
alıp batabileceğini bildirdiler. 
Beşikdüzü'nde daha önce bir 
kum gemisi battı, hala 
çıkartılamıyor. Aynı durumun 
bizim gemimiz için de 
olabileceğini düşünerek ve 
Meclis Kararı alarak satışına 
karar verdik. Bu arada Gemi 
Mühendisleri Odası'na gemimizi 
incelettik. Rapor ortada. Sonuç 
şu: Bu gemi ekonomik ömrünü 
doldurmuş. Gemimiz 
paslanmaya ve midye 
toplamaya başlamış. Batma 
riski çok yüksek bir gemi. Bu 
nedenle en kısa sürede 
elimizden çıkartmak 
zorundayız. Bu gemiyi tamir 
ettiremeye Belediyemizin gücü 
yetmez. Çok önemli maliyeti 

var. Onun için bağımsız 
değerlendirme kuruluşlarından 
hizmet satın alarak nasıl 
değerlendirebileceğimizi 
araştırıyoruz. Bundan sonraki 
süreçte gemimizin satışını 
gerçekleştireceğiz. Durum 
bundan ibaret. Kamuoyunu 
bilgilendiriyor, saygılar 
sunuyorum.
BEŞİKDÜZÜ'NÜN 
SEMBOLLERİ YOK 
EDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?
Ayrıca bu eleştiriyi yapan kişiler 

gemimizi Beşikdüzü'nün 
sembolü olarak gösteriyor ve 
tepki veriyorlar. Beşikdüzü'nün 
sembolü Bestt otel, Ticaret 
Lisesi, Atatürk Lisesi, Şehit Erdal 
Kurtoğlu Parkı, Köy Enstitüsü 
Parkı idi. Gemi bizim mazimiz 
değil. Onlar bir bir yıkılırken 
neredeydiniz? Hiçbir tepkiniz var 
mıydı? Yok. Ortalığı karıştırmaya 
kimsenin hakkı da haddi de yok. 
Kurumlara yazdığımız yazılar ve 
bütün belgeleri dosya olarak 
sizlere takdim ediyorum” dedi. 

Y
eniden Refah Partisi 
Genel Merkezi Tüm 
Türkiye'de ilçe bazlı 

halkla ilişkiler çalışması 
kapsamında iki günlük Trabzon 
programı gerçekleştirdi. 
Vakfıkebir'de Bu program 
dahilinde Vakfıkebir ilçe 
Başkanı Sadettin Çiçek, 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan 

Şahin ve yönetim kurulu üyeleri 
ile esnaf ziyaretleri 
gerçekleştirilerek partinin başta 
ekonomi ve toplumsal yaşam 
ile ilgili program ve projeleri 
tanıtılarak destek istendi. Genel 
Başkan Yardımcısı Helvacı 
ekonomik program için 16 
kaynak proje hazırladıklarını ve 
en başta “Havuz sistemi ve 

denk bütçe” hakkında bilgiler 
verdi. Yeniden Refah partisinin 
ülke ekonomisine ilişkin atacağı 
adımlardan bahsetti. 
Büyükliman Bölgesinde faaliyet 
sürdüren ve Türkiye da 
markalaşmış KEBİR SÜT 
fabrikası ziyaret edilerek 
Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz 
Karadeniz ile bölgede azalan 
tarım ve hayvancılığın 
sebepleri ve yapılabilecek 
çalışmalar hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Yılmaz Karadeniz, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.
“ESNAFIN, VATANDAŞIN 
DERDİNİN ÇÖZÜM ADRESİ 
MİLLİ GÖRÜŞ'TÜR”
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin 
Çiçek, ziyaret sonrasında 

yaptığı değerlendirmede milli 
bir ekonomi için her kapıyı tek 
tek çalacaklarını söyledi. 
Ekonomik şartlar nedeniyle 
ayakta kalmaya çalışan 
esnafın, pandemi süreci 
nedeniyle ezildiğini dile getiren 
Başkan Çiçek, “Esnafımızın ve 
vatandaşımızın sadece seçim 
zamanında değil her an 
yanlarında olmaya özen 
gösteriyoruz. Bugün de 
Vakfıkebir'de esnafımızla bir 
araya geldik. Esnafımız 
borçlu ve zorda. Bu 
zorlukların üstesinden 
gelecek, esnafa ve halka 
refahı getirecek projelerimiz 
hazır. Ülke ekonomisini 
faizden ve dışa bağımlılıktan 
kurtararak tamamen 
bağımsız milli ekonomiye 
nasıl ulaşacağının yol 

haritasını belirledik” dedi. 
Genel Başkan Yardımcısı 
Erkan İlyas Helvacı, “1,5 yıldır 
boğuştuğumuz Covid-19'dan 
en çok etkilenen kesimlerin 
başında esnafımız geliyor. 
Belki sanayiciler arasında 
kapanma olmadı ama birçok 
küçük esnaf, tedbirler 
kapsamında aylarca kepenk 

açmadı. Bu da esnafın 
omzundaki yükü daha da 
arttırdı. Esnafımızın dayanacak 
gücü kalmadı. Kendilerine 
samimi olarak uzanacak bir el 
bekliyorlar. Milli Görüş 
iktidarına da işte bu yüzden 
ihtiyaç var. Esnafın, vatandaşın 
derdinin çözüm adresi Milli 
Görüş'tür” ifadelerini kullandı.

ESNAFIMIZIN VE VATANDAÞIMIZIN HER AN
YANLARINDA OLMAYA ÖZEN GÖSTERÝYORUZ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı VE Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı Vakfıkebir ve Tonya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

ELİS İÇ GİYİM AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Manifaturacılar Caddesinde (Noter Karşısı) yeni tasarın iç giyim
ürünlerinin satıldığı modern bir mağaza ilçe ve bölge halkının hizmetine açıldı. 

V
akfıkebir İlçesi 
Manifaturacılar Caddesi 
Noter Karşısında yeni 

tasarın iç giyim ürünlerinin 
satıldığı modern bir mağaza 
“ELİS İÇ GİYİM” ilçe ve bölge 
halkının hizmetine açıldı. Açılış 
töreninin sunuculuğunu ünlü 
sunucu Ertuğrul Yayla (Tosun 
Paşa) yaparken törene 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Vekili Enver İskenderoğlu, İlçe 
Jandarma Komutanı J. Ütğm. 
Mert Oğuztarhan, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem sağlam, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
İYİ Parti İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli, Belediye Meclis Üyeleri 
Metin Ali Karadeniz, Fatih Sivri, 
KEBİR SÜT Yönetim Kurulu 
Üyesi İş adamı Yılmaz 
Karadeniz, daire amirleri ve ilçe 
esnaarı katıldı. Açılışta ilk 
konuşmayı Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam Yaptı.
“HER YENİ İŞYERİ İLÇEYE 
KATKIDIR, İSTİHDAMDIR, 
YANAN OCAKTIR, VERİLEN 
VERGİDİR”
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Ülkemizin böyle çalkantılı bir 
dönemden geçtiği süreçte ben 
ilçemde yatırım yapacağım, 
ilçemde istihdam sağlayacağım, 
ilçeme hizmet edeceğim, bu 

memlekete 
sahip 
çıkacağım, 
hiçbir 
şeyden 
çekinmiyoru
m ve 
korkmuyoru
m diyerek 
bir adım 
atan Gül 
ailesini 

kutluyorum. Tebrik ediyorum. 
Her yeni işyeri bir ilçeye 
katkıdır. Bir istihdamdır. Bir 
yanan ocaktır. Verilen vergidir. 
Bu da ilçesine, milletine ve 
devletine sahip çıkmaktır. Gül 
ailesinin bu güzel girişim 
hamlesine karşı bizimde 
yapacağımız hamle bu işyerine 
sahip çıkmaktır. Nasıl sahip 
çıkacağız. İnternetten veya 
zincir marketler yerine bu 
kardeşimizin işyerini tercih 
edeceğiz. Bu kardeşlerimizin 
ayakta kalabilmesi için bizimde 
alışverişlerimizi yerelde hizmet 
eden bu ilçede yetişen, bu 
ilçeye yatırım yapan, işyeri 
açan yerel esnaarımıza değer 
verip, sahip çıkarak ancak 
yardımcı olabiliriz. Bugün 
devletimize karşı oynanan 
oyunlar karşısında stok yapan 
büyük marketlerin indirime sıra 
geldiği zaman hiçbir adım 
atmamalarına duyarsız 
kalmama adına birkaç günlükte 
olsa bunlara karşı tepki 
vermenizi ve yerel 
esnaarımıza 
sahip çıkılmasını 
rica ediyorum. Bu 
vesile ile İlhan 
kardeşimize ve Gül 
ailesine bu 
işyerinin hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum. 
Bedenlerinin 
sıhhatli, kasalarının 
bereketli, 
ömürlerinin uzun 

olmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum dedi. Vakfıkebir 
Belediye Başkan Vekili Enver 
İskenderoğlu ise yaptığı 
konuşmada; “Vakfıkebir ilçesi 
adına yeni bir işyeri açılışında 
buluşmak hakikatten mutluluk 
verici. Bu tür yerel girişimcilerin 
işyeri açmaları bizleri gerçekten 
çok mutlu ediyor. İlhan 
kardeşimizin eşi bu işyerini 
çalıştıracak. Bayan 
girişimcilerin böyle işyerlerini 
açarak çalıştıracak olmaları 
hem mutluluk verici, hem de 
bayanları ön plana çıkmaları 
açısından örnek alınması 
gereken önemli bir husustur.  
Bayanların ticaretle uğraşıp 
esnaık yapıp aktif olmaları 
yerel yöneticiler olarak bizleri 
mutlu ediyor. Kendilerine bol 
bereketli kazançlar diliyorum. 
Böyle kapalı mekanları açarak 
sokak ve caddelerimizin 
güzelleşmesine vesile oluyorlar. 
İnşallah onlarında cepleri 
güzelleşir. Bizlerde yerel 
yöneticiler olarak yerel esnafa 
destek olacağız. Yerel esnafa 
hep birlikte destek olarak 
ilçemizi ve ülkemizi 
kalkındıracağız. Bu güzel 
işyerinin ilçemize ve bölgemize 
hayırlı olmasını diliyor, bereketli 
kazançlar diliyorum.” 
Konuşmaların ardından yapılan 
açılış duasından sonra kurdele 
kesilerek işyeri hizmete açıldı. 

Enve İSKENDEROĞLU
Belediye Başkan Vekili

Kadem SAĞLAM
Esnaf Odası Başkanı



Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili
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Yeni Yıl İlçemizin birliğine, 

bütünlüğüne ve  huzuruna vesile olmasını 

Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKANI

Büyükliman
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2022 Yılı Ülkemize ve 
tüm halkımıza 

hayırlar getirmesini dilerim.

AK PARTİ Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet UZUN

İnternet Sipariş Adresi
www.islamogluvakfikebir.com

Telefon Sipariş Hattı
0 462 841 34 83 - 851 61 61

2022 yılı

tüm insanlığa huzurlu ve 

bereketli günler nasip etsin.
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2022 Yılı tüm insanlığa, 
ülkemize,  barış ve mutluluk  getirmesi 

dileklerimizle yeni yılınız kutlu olsun.

Mehmet KESKİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

2022 yılı size,  ailenize ve 
milletimize sağlık ve mutluluk 

getirmesini dileriz.

VAKFIKEBİR ESNAF SANATKÂRLAR 

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

2022 yılınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.

Alpaslan BEŞLİ
İYİ Parti

Vakfıkebir İlçe Başkanı

Sadettin ÇİÇEK
Yeniden Refah Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanı

2022 Yılını ailenizle, akrabalarınızla,

 komşularınızla huzur içerisinde 

geçirmenizi temenni ediyorum.

Gökhan ŞAHİN
Yeniden Refah Partisi 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı

2022 Yılını ailenizle, akrabalarınızla,

 komşularınızla huzur içerisinde 

geçirmenizi temenni ediyorum.

AVUKAT

Gürbüz KAMBUROĞLU

Yeni Yılınızı
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.
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Yeni Yıl ulusumuzun diriliğine, 
mazlumların kurtuluşuna, insanlığın 

huzur, barış ve hidayetine vesile 
olmasını dileriz. 

Mutlu Yıllar

Yeni Yılda, Yeni Markamızla Sizlerleyiz...

Gürdal Petrol
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Bedrettin SEVİNÇ

TURKCELLE İLGİLİ TÜM  SORUNLARINIZ İÇİN  >ENSU İLETİŞİM<

Merkez:    Tel: 0 462 841 35 33  VAKFIKEBİR Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 22/D
Şube : Orta Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5/B  Tel: 0462 841 35 33 - 0533 960 44 90  TONYA

İLETİŞİM MERKEZİ

ENSU İLETİŞİM 
NAK. İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
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CAM BALKON

Showroom: Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. (Hastane Yanı) No: 140
Fax: 0 462 841 80 84  Gsm: 0532 326 10 78    Vakfıkebir / TRABZON  

www.feyzoglu.com

feyzogluinsaat@hotmail.com 444 7 264

Şube 2 : 100.Yıl İlköğretim Okulu Karşısı    Yeni Mahalle /  TRABZON
Şube 3 : Karşıyaka Mahallesi Tanjant Yolu Üzeri No:493     TRABZON

2022 yılı tüm insanlığa,

ülkemize, barış ve mutluluk 

getirmesi dileklerimizle yeni  

yılınız kutlu olsun.

2022 yılınızı  en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzurlu bir yaşam dileriz.
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SÜPER LİG'İN İLK
YARISININ LİDERİ
TRABZONSPOR

“TURAN” YENİ ODA BAŞKANI SEÇİLDİ
Kimya Mühendisleri Odası Trabzon Şubesinin iki liste ile gidilen Genel Kurul
seçimlerinde Vakfıkebir'li hemşerimiz Adnan Altan Turan başkanlığa seçildi. 

üper Lig 'de ilk yarının 

Sson haftasında 
Abdullah Avcı 

yönetimindeki lider 
Trabzonspor, Emre 
Belözoğlu ile son 10 maçta 8 
galibiyet 2 beraberlik alan ve 
zirve yarışına katılan 
Başakşehir'i ağırladı. 
Trabzonsporlu taraftarlar, 
Akyazı'da tribünleri tıklım 
tıklım doldururken eşitlik 
bozulmadı. Halil Umut 

Meler'in yönettiği 90 dakika 
0-0'lık eşitlikle sona erdi, 
Karadeniz devi 46, İstanbul 
temsilcisi 33 puana yükseldi. 
FIRTINA'NIN 3 MAÇTIR 
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR 
Süper Lig'in 16. haftasında 
Antalyaspor'a mağlup olan 
Trabzonspor, sırasıyla 
Hatayspor ve Altay'ı mağlup 
etti. Bordo-mavililer bu 
maçtan da beraberlikle 
ayrılarak son 3 maçında 

yenilgi yüzü görmedi. 
TRABZONSPOR'UN TARİHİ 
İLK YARISI
Spor Toto Süper Lig'de 
Medipol Başakşehir ile 
sahasında golsüz berabere 
kalarak ilk yarıyı 46 puanla 
lider tamamlayan 
Trabzonspor, 3 puanlı 
sistemde en fazla puan 
topladığı sezonlardaki 
ortalamasının üzerinde ilk 
yarıyı tamamladı. Ligde 

1995-1996 sezonu ile 2010-
2011 sezonunda 82 puanla 
tarihindeki en yüksek puana 
ulaşan bordo-mavililer, bu 
sezonda yüksek bir puan 
ortalamasıyla ilk yarıyı 
tamamladı. Söz konusu 
sezonları 2,41 gibi yüksek 
puan ortalamasıyla bitiren 
Karadeniz ekibi, bu sezon 19 
maç sonunda topladığı 46 
puanla ilk yarı sonunda 2,42 
puan ortalamasını yakaladı. 

Karadeniz ekibi, 1995-1996 
sezonunda 17 hafta oynanan 
ilk yarıda 44 puanla (2,58 
ortalama), 2010-2011 sezonu 
da 42 puanla (2,47 ortalama) 
1. sırada tamamlamayı 
başarmıştı. Trabzonspor, bu 
sezon 2 maç fazlasıyla 46 
puan elde ederek en yüksek 
puanla ilk yarıyı 
tamamlarken, ortalama 
olarak da 3. en iyi derecesini 
elde etti.

BAŞKAN BALTA'DAN ÇAĞRI 

Abdullah Avcı yönetimindeki lider Trabzonspor,
Süper Lig'in 19. haftasında Emre Belözoğlu
ile müthiş bir çıkış yakalayan Başakşehir'i
konuk etti, Akyazı'da oynanan 90 dakika,
0-0 ' l ık  eş i t l ik le  sona erdi .  46  puanla
devreyi  tamamlayan, Süper Lig'de i lk
yarılar itibarıyla en çok puan toplayan
ekip olarak tarihe geçen Fırtına, en yakın
takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde
liderliğini sürdürdü. 

üfusun, kentlerin 

Ngenel bütçe 
gelirlerinden aldıkları 

payı önemli ölçüde 
etkilediğini hatırlatan, 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “İlçemizde 
yaşayarak, belediyemiz 
tarafından sağlanan 
hizmetlerden yararlanan 
vatandaşlarımızın 
ikametlerini 30 Aralık tarihine 
kadar Vakfıkebir'imize 

taşımalarını önemle rica 
ediyoruz. Vatandaşlarımızın 
ikametlerini ilçemize 
almasıyla, Vakfıkebir'imiz 
gerçek nüfusunu bulacak bu 
sayede hizmet kalitemiz 
daha da artacaktır. Tüm 
hemşerilerimin gerekli 
hassasiyeti ve özeni 
göstererek kendilerine düşen 
sorumluluğu yerine 
getireceğine inanıyorum” 
dedi.

VAKFIKEBİR EKMEĞİ'NİN BELGESELİ ÇEKİLDİ
Ülke çapında büyüklüğü ve bayatlamama özelliği ile tanınan, Coğrafi İşaretli Vakfıkebir Ekmeği'nin belgeseli çekildi. 

RT'de yayınlanan 

T'Coğrafyadan Kültüre 
Bağ' programı ekibi 

tarafından yapılan çekimler 
kapsamında Vakfıkebir 
Ekmeğinin yapımının tüm 
aşamaları, Vakfıkebir Ekmek 
Temalı Millet Bahçesi, 
Vakfıkebir İlçe Merkezinden 
görüntüler kayıt altına alındı. 
Ayrıca Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Vakfıkebir 
Fırıncılar Derneği Başkanı 
Davut Kutoğlu ve 
Araştırmacı - Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu ile röportajlar 
yapıldı. Profesyonel bir ekip 
tarafından belgesel olarak 
çekilen program merakla 
bekleniyor. 

TRABZONSPOR
EZELİ RAKİPLERİNE
TARİHİ FARK ATTI 
Fenerbahçe'ye: 14 Puan
Beşiktaş'a       : 18 Puan
Galatasaray'a  : 19 Puan 
Fark atan Karadeniz Fırtınası,
Abdullah Avcı yönetiminde bu
sezon ilk yarılar itibariyle en çok
puan toplayan takım oldu. 

TRABZONSPOR TURLADI
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla
lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye
Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor'u Koita'nın
golüyle 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

iraat Türkiye 

ZKupası 5. 
Turu'nda 

Trabzonspor, 
sahasında Boluspor'u 
1-0 mağlup ederek bir 
üst tura yükseldi. 
Bordo Mavililere 
galibiyeti getiren golü 
48. dakikada Fode 
Koita kaydetti. Koita 
bu sezon resmi 
maçlarda ilk kez gol 
sevinci yaşadı. Bu 
sonucun ardından 
Trabzonspor, Ziraat 
Türkiye Kupası'nda 
adını son 16 turuna 
adını yazdırarak 6. 
tura yükseldi. Beypiliç 
Boluspor ise 
turnuvaya veda etti.
A Milli Futbol 
Takımı'nın ve 
Trabzonspor'un eski 
teknik direktörlerinden 
Şenol Güneş de 
Özkan Sümer'le uzun 
yıllar birliktelikleri 

olduğunu belirterek, 
"Seyirci olarak 
başladık onu izledik, 
onunla beraber 
oynamak, ona karşı 
oynamak, onun 
kaptanlığında, 
hocalığında oynamak, 
başkanlığında hocalık 
yapmak, birlikte 
çalışmak... Kendimi 
ayıramıyorum, 
hikayelerimiz çok 
fazla. Unutmadık, 
özleyeceğiz. Özkan 
Sümer yapacağını 
yaptı zaten" diye 
konuştu. Programa, 
Vali İsmail Ustaoğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vekili Atilla 
Ataman, eski 
futbolcular Serdar 
Bali, Hami Mandıralı, 
Lemi Çelik ve Mehmet 
Aurelio ile bordo-
mavili kulübün eski ve 
yeni yöneticileri de 
katıldı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir'de yaşayan vatandaşların
ikametgâhlarını yaşadıkları yere alarak ilçemize sahip çıkmaları çağrısında bulundu. 

VAKFIKEBİR'İN İKİ DEĞERİ BİRARADA
Vakfıkebir ilçesinin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Hopa Cumhuriyet Başsavcısı
Adem Çalış'ı makamında yine ilçemizin yetiştirdiği önemli bir şahsiyet olan Şenol Güneş ziyaret etti. 

akfıkebir 

Vilçemizin 
yetiştirdiği 

önemli isimlerden biri 
olan Dünyaca ünlü 
Teknik Direktör Şenol 
Güneş, kendisi gibi 
Vakfıkebir'li olan Hopa 
Cumhuriyet 

Başsavcısı Adem 
Çalış'ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı 
olsun temennilerini 
iletti, yeni görevinde 
başarılar diledi. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Hopa 

Cumhuriyet 
Başsavcısı, Adem 
Çalış, “Şenol Hocamız 
hem futbolculuğu, hem 
de Teknik Direktörlüğü 
döneminde 
Trabzonspor'umuza, 
Türk futboluna büyük 
hizmetler yaptı.  

İnşallah bundan 
sonraki dönemde de 
bu hizmetler devam 
edecektir. Kendisini 
ağırlamaktan son 
derece mutluluk 
duydum. Nazik ziyareti 
dolayısıyla teşekkür 
ediyorum” dedi.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

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

K
imya Mühendisleri Odası 
Trabzon Şubesinin Genel 
Kurul seçimleri 25 Aralık 

2021 Cumartesi günü Trabzon 
da yapıldı. Kutluhan Gültekin ve 
Adnan Altan Turan'ın İki liste ile 
girdikleri genel kurul 
seçimlerinde Vakfıkebir'li 
hemşerimiz Adnan Altan Turan 

rakibinden iki kat oy daha fazla 
alarak yeni oda başkanı olarak 
seçimi kazandı. Kimya 
Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesinin Genel Kurul seçimleri 
sonrası seçimi kazanan çiçeği 
burnunda yeni oda başkanı 
Vakfıkebir'li hemşerimiz Adnan 
Altan Turan yaptığı 

değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi. Başkan 
Turan, “Yapılan genel 
kurulumuza katılan 
meslektaşlarıma 
katılımlarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız. 
Yaptığımız genel kurul 
seçimlerinde kaybeden 
olmamıştır. Bu bir bayrak 
yarışıdır. Bu yeni dönemde 
yeni yönetim kurulu olarak, 
odamızın faaliyetlerini tüzük 
gereği en iyi şekilde devam 
ettirmeye çalışacağız.  
Yapacağımız yeni dönem 
çalışma programımızda 
üyelere yeni hizmetler 
sunacağız. Genel 
Kurulumuzun, Türkiye'mize, 
Trabzon'umuza ve 
camiamıza hayırlı olmasını 

diliyorum dedi.” Yapılan genel 
kurul seçimleri sonrası Adnan 
Altan Turan başkanlığında 
oluşan yeni yönetim şu 
isimlerden oluştu. Başkan 
Adnan Altan Turan, Zekeriya 
Vural, Aydın Çelik, Davut Emiral 
ve Sabri Öztürk'den oluştu. 

Muhammet BALTA
Belediye Başkanı

Kadem SAĞLAM
Esnaf Odası Başkanı
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BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON
0 542 773 61 61            0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com www.bayilsainsaat.com

2022 Yılını ailenizle, akrabalarınızla,
 komşularınızla huzur içerisinde 
geçirmenizi temenni ediyorum.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   
Vakfıkebir / TRABZON

Tel: 0 462 841 57 24    Gsm : 0 544 724 5 724 goldcarturizm@outlook.com          

G
CAR TURiZM SEYAHAT ACENTASI

2022 yılınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.

Yeni Yılınızı
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Hakan KOCAMAN
AK PARTİ

ÇARŞIBAŞI İLÇE BAŞKANI

AR-HA
AR-HA MÜHENDİSLİK
İnş. Taah. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.

Mustafa GÜNAYDIN ve Oğulları

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad.   Vakfıkebir / TRABZON 
Tel : (0462) 841 53 71                                Cep : 0542 528 53 71  

CEMİL HAFIZ’IN YERİ

2022 yılınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.

Kemaliye Mah. Kanuni Sok. No:15  Tel : 0 462 841 56 83
www.karanismobilya.com            Vakfıkebir / TRABZON

KARANiS MOBiLYA
Kemal KARANİS ve Oğulları

2022 yılı size,  ailenize ve 
milletimize sağlık ve mutluluk 

getirmesini dileriz.

2022 yılınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.

Yakup KARADENİZ



Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu
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Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Recep Baltürk

0462 851 01 01 0505 628 87 88
14 şubat kurtuluş caddesi  VAKFIKEBİR

851 01 0104
62 alo paket

yemek çeşitleri

adana şiştavuk şiş

pide çeşitleri

tavuk döneret döner

Kalite
 Asla

Tesadüf D
eğild

ir..
.

841 30 6104
62 alo paketRecep Baltürk

KEBAP ÇEŞiTLERi

Adana  - Urfa Kebap - Ciğer Şiş - Beyti- Et Şiş - Akçaabat Köfte - Kuzu Şiş
İskender - Dana Bonfile - Pirzola - Kaşarlı Köfte Balık Çeşitleri - Haydari

Acılı Ezme -  Adana Paça - İşkembe - Haşlama

14 şubat kurtuluş caddesi   VAKFIKEBİR

0505 628 87 88

SABAH KAHVALTISI VERİLİR

AİLENİZ İLE

YAŞAM
KALİTENİZİ

ARTTIRACAK 

BU 'DE PROJE
GEÇ KALMADAN

 DE SİZ
YERİNİZİ 

...ALIN

ROYAL GARDEN 
Hayal ettiğiniz gibi...

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

dönercim
recep usta

recep usta
kebapcım

Emin ULUDÜZ
Uludüz Gıda Pazarlama Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Başkanı

2022 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve
barış dolu aydınlık yarınlar getirmesini diliyor;

tüm halkımızın yeni yılını  kutluyorum.
Saygılarımla.


