


İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................1.000 TL
1/4 Reklam................................500 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Kuruluşu: 5 Mart 2004

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: kutbizade@mynet.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

0533 495 07 20e-mail: vedfux@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Tarih : 22.03.2019
Sayı : 786

Büyükliman
Postası HABER2 22.03.2019

Ahmet KAMBUROĞLU

"HAYAL GİBİ 
AMA GERÇEK"

Belediye Başkan Adayı Emin 
Uludüz; Belediye Başkanlığımız 

döneminde kimseyi randevuyla 
mağdur etmeyeceğiz.”Belediye 
makam kapısı değil halkın kapısı 
olacaktır. Vakfıkebir 'i makam 
odasından değil, sokaktan 
yöneteceğiz. İlçemizi halkın 
arasında olarak, halkla beraber 
geliştireceğiz. Sokakları, caddeleri 
ve ilçemizi güzelleştireceğiz. Millet 
asil biz emanetçiyiz. Milletin 
parasıyla millete hizmet edeceğiz. 
Milletin vergileri ve devletin 
olanakları ile yapılanları ben yaptım, 
ben ettim demeyeceğiz. Biz birlikte 
düşündük, birlikte halkın vergileriyle 
her yurttaşa eşit hizmet ettik 
diyeceğiz. Benim partime üye 
olursan hizmet alırsın asla 
demeyeceğiz. Kamu otoritesi 
vergileri toplarken sen muhalifsin 
senden vergi almıyorum, kendi işini 
kendin gör demiyor. Yurttaşlarımız 
eşittir, eşit hizmet almak zorundadır. 
Kimseye iltimas, ayrımcılık 
yapmayacağız.
“ BİZE VERİN YETKİYİ
GÖRÜN ETKİYİ”
İlçemizi bugün yönetenler beş yıl 
önce vaat ettiği kırk beş projenin 
ancak yüzde on beşini 
gerçekleştirebilmiş; yapılan 

hizmetlerin büyük bir bölümünü de 
Büyük Şehir Belediyesi ya da 
Merkezi hükümet yapmıştır.(Beton 
kaplama yol, Öğrenci yurdu gibi) 
Tüm yapılan kamu hizmetlerini de 
belediyeye sayıyorlar. Kıymetli 
hemşerilerim; Vakfıkebir insanı 
çalışkandır, azimlidir, girişimci 
ruhludur ve üretkendir. Nerde 
bunların ödedikleri vergiler bir 
sormak lazım. Vatandaş neredeyse 
soluduğu nefese vergi ödüyor. 
Elbette belediye hizmetlerinin 
tamamından yararlanmak en tabi 
hakkıdır. Biz ise halkımızı projelere 
boğmadan 25 gerçekleştirilebilen 
proje ile yola çıktık. Bu projelerimizi 
belli bir plan dahilinde; kısa, orta ve 
uzun vadeli olarak zamanında 
gerçekleştireceğiz. Yanıltmayacağız, 
yanılmayacağız. Ortak aklı 
kullanacağız, toplumun çıkarlarını 
ön planda tutacağız.

  Şehrimizin sorunlarını hızla 
çözeceğiz; yurttaşların şikayetlerini 
ve taleplerini yakından takip 
edeceğiz. Yurttaşların ihtiyaçlarını 
hızlı biçimde karşılayan etkin ve 
güçlü bir yerel yönetim anlayışını 
hayata geçireceğiz. Bunun için, 
belediye yönetiminde gerekli 
düzenlemeleri yapacağız; 
teknolojinin sunduğu tüm 
olanaklardan faydalanacağız. 
Yoksul insanların ve dar gelirli 
kesimlerin, kamu hizmetlerinden 
mahrum kalmasına asla izin 
vermeyeceğiz. Başta engelliler 
olmak üzere, kadınlar, çocuklar ve 
yaşlılar gibi dezavantajlı kesimlerin 
yerel yönetim hizmetlerinden 
yeterince yararlanmasını 
sağlayacağız. Paylaşımcı 
yönlendirici yenilikçi', 'kırsal ve 
kentsel alanda insan odaklı yaşam 
kalitesi için halkımızla el ele hep 
daha ileriye yürüyeceğiz.
“EKMEK VE FINDIK 
MÜZESİ KURACAĞIM"
Vakfıkebir'imizin üç ürünü 
meşhurdur. Ekmeği, tereyağı ve 
Karayemiştir Bir de fındığıdır. 
Ekmeğin başkentinde ekmekle 
alakalı hiçbir şey olmaması da çok 
kötü bir durum. İlçemiz ekmeğin 
başkenti olmasına rağmen yeterince 

tanıtımı ve satışı yapılamamaktadır. 
Bu amaçla şehirlerarası otobüs 
terminali de içine alacak şekilde 
yapılacak tesisler ve sosyal donatı 
alanları yani Sahil Projesi bir kültür 
abidesi olacaktır. Ayrıca bu alan 
içerisinde Ekmek ve Fındık Müzesi 
ile eminim ki bu turizm eksikliği de 
giderilmiş olacak. Yapılmakta olan 
Ekmek Festivaline uluslararası 
firmalarda katarak enternasyonal 
hale getirilecektir.
Projeye; Seyir Kulesi, yürüyüş, 
Bisiklet Yolları, Prestij Cadde Ve 
Yolları, Bölge Parkı, Hobi Bahçeleri, 
Botanik bahçesi, Kültür Merkezi, 
Sosyal Tesisler, Kültür Sanat 
Merkezi, Spor Merkezleri, 
Koordinasyon Merkezi yapılacaktır. 
Planlanan sosyal donatı merkezi 
konumundaki alan ilçenin ekonomik 
ve sosyal açıdan kalkınmasına 
Planlanan sosyal donatı alanları 

önemli katkı sağlayacaktır
"KİTAP BİZDEN 
OKUMASI SİZDEN"
Proje ile toplumun parklarda, 
sokakta veya toplu taşıma 
araçlarında elinden düşürmediği 
mobil cihazlardan uzaklaşması ve 
bireylere kitap okuma alışkanlığı 
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında sahil ve 
parklarda belli noktalara kitap 
kafeler kurulacak ve burada vakit 
geçiren aileler, gençler ve 
çocukların kitap okuması için rahat 
bir ortam oluşturulacaktır. Kafelere 
kitap okumaya gelenlere ücretsiz 
çay ve kahve ikram edilecektir. En 
az bir saat boyunca kitap okuyan 
her bireyin ismi bu noktalarda 
bulunan sandıklara atılacak ve ayda 

bir çekiliş yapılarak kazananlara 
motivasyon artırıcı hediyeler 
verilecektir.Sosyal donatı merkezi 
konumundaki önemli,parklarda 
otururken teknoloji ve interneti bir 
kenara bırakarak hayata bir kitap 
molası vermeleri sağlanacaktır.
“USTALAR ÖĞRETİYOR, 
SANAT YAŞIYOR"
Proje ile büyük bir kültürel birikim, 
emek ve alın teri ile icra edilen el 
sanatlarının kaybolmasını 
engelleyerek bu alanda mesleklerini 
icra eden sanatçıların birikim, 
tecrübe ve bilgilerini kendisinden 
sonraki nesillere aktarması 
amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında çeşitli etkinliklerin 
yapılması planlanmaktadır. İlk 
olarak düzenlenecek “Geleceğe 
Sanat Kalacak” etkinliği kapsamında 
el sanatları ustaları ile öğrenmeye 
istekli gençlerin bir araya gelmesi 
sağlanacaktır. Ustalar tecrübelerini 
gençlere aktarırken gençler de 
ustalarla yeni model ve meslekler 
hakkındaki bilgilerini paylaşacaklar. 
“Sanat Sokakta Yaşıyor” etkinliği ile 
el sanatları alanında eserler ortaya 
koyan sanatçıların Vakfıkebir'de 
belirlenen bir noktada sanatlarını 
icra etmeleri sağlanacaktır. Bu 
sayede pek çok kişi bu sanatların 
yapılışına seyir esnasında tanıklık 
edebilecektir. “Kazanan Sanat 

Olacak” etkinliği ile ustalarından 
öğrenen gençler arasında bir 
yarışma düzenlenerek üretilen 
eserlerin sosyal medya üzerinden 
oylanması ve kazananların 
ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
"FARK YARATAN BİR 
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI"
Fark yaratan bir belediyecilik 
vizyonu ile hareket edeceğiz ve bu 
vizyona ulaşabilmek için 
uluslararası politikalarla entegre bir 
yönetim anlayışını benimseyeceğiz. 
Vakfıkebir Belediyesi olarak 
sürdürülebilir kalkınmada, 
uluslararası anlamında uygulanması 

için uluslararası projelerimizle katkı 
sağlayacağız. Gençler, yaşlılar ve 
kadınlar için de özel projeleri 
olacaktır. Gençlerimizi içindeki 
imkanlardan ücretsiz olarak 
faydalanabilecekleri gençlik 
merkezinde buluşturacağız. Kişisel 
gelişimlerine katkı sağladığımız 
gençlerimizi hareketlilik projeleri ile 
dünyaya açacağız. Ne istediğini 
bilen ve ne istediğini ifade edebilen 
nesiller için çocuklarımızı 'Çocuk 
Meclisi' ile yönetime ortak edeceğiz. 
Kuracağımız 'Çocuk Gelişim 
Merkezleri' ile çocuklarımızın 
gelişimine katkı sağlayacağız. Güçlü 
kadınlarımızın 'Yeni Vakfıkebir'i 
büyütmesi için eğitim, sosyal destek 
hizmetleri, mesleki eğitimler ve 
kadın girişimciliğini geliştiren çok 
özel projelerle hizmet vereceğiz. 
Destekli yaşam evleri projemizle de, 
ileri yaşlı, destekli yaşama ihtiyaç 
duyan kişilerin yaşayabileceği ve 
ortak sosyal aktiviteler ile kendilerini 
yenileyebilecekleri bir projedir. 
İsteyen tüm yaşlı bireylerimiz 7 gün 
24 saat sağlık, temizlik ve ulaşım 
destek hizmetlerimizden 
yararlanacak. Hizmetlerimizin geniş 
kitlelere buluşmasını ve farklı 
fikirlerin hayata geçmesini 
sağlayacağız. Bütün bu projeleri siz 
kıymetli halkımızla birlikte 
gerçekleştireceğiz.

Cumhur İttifakı, AK Parti Vakfıkebir 
Belediye Başkan Adayı Muhammet 
Balta, Pazartesi günü vatandaşların 
katılımı ile projelerini açıkladı...
Proje ve aday tanıtım töreni coşkulu 
kalabalık eşliğinde gerçekleşti...
2014 yılı yerel seçimine girerken bir proje 
kitapçığı dağıtılmıştı. Bu kitapçıktan 
birçoğunu gerçekleştirdi. Şimdi ise öyle 
bir projeler hazırlandı ki, belki 
Vakfıkebir'de hayal bile 
edilemeyecek gibi...
Hayaldi gerçek oldu, denir ya, 
aynen öyle...
Ben kendi şahsım olarak baktığımda, bu 
projelerden etkilendim. Acaba dedim bu 
projeler Vakfıkebir'de mi yapılacak...
Başkan adayı Muhammet Balta, geçmiş 
5 yıl boyunca mahallelere çok büyük 
önem verdi. Şimdi ise şehir merkezli 
projeler açıklandı...
8 tane gözde proje...
Projeler hazır, bütün her şey çalışılmış ve 
seçimden sonra ihale aşaması 
bekleniyor...
Cadde ve sokak düzenlemesinden 
tutunda, mendirek çay bahçesine...
Yazın Vakfıkebir'in olmazsa 
olmazlarından, bir iskelemiz var. 
İskelemizin çehresi değişiyor. Üst geçitli 
hazırlanan proje, iskele ile bağlantılı hale 
geliyor...
Bu üst geçit bildiğimiz üst geçitlerden 
değil. Daha farklı, daha güzel, 
Vakfıkebir'e tam yakışacak bir üst geçit...
Hayırlısı diyelim...
31 Mart 2019 yerel seçimlerine 9 gün 
kaldı...
Vakfıkebir'de bu yarış, iki aday arasında 
geçecek...
Cumhur İttifakı adayı Muhammet Balta 
ve Millet İttifakı adayı Emin Uludüz...
İki aday da harıl harıl çalışıyor...
Gece gündüz demeden, gidilmedik yer 
bırakmıyorlar...
İki adayda Vakfıkebir'de projelerini 
anlatıyor ve uygulama hakkında bilgiler 
veriyor...
Bu yarışta bir Belediye Başkanı 
kazanacak. İnsanlar kimi görmek 
istiyorsa, onu seçecek...
Hemen hemen Vakfıkebir'de 22 bin 
seçmen var...
Bu 22 bin seçmenden kaçı, sandık 
başına gitmeyecek veya oyu iptal 
sayılacak...
Cumhur ittifakı veya Millet ittifakı kaç oy 
alabilecek?
Belediye meclis üyeleri, hangi ittifaktan 
kaç tane girebilecek?
Bu soruların cevapları, 9 gün sonra belli 
olacak...
Vakfıkebir'imize hayırlı olsun, hangi 
başkan en iyisini yapacaksa o olsun...
***************
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Vakfıkebir 
İlçesinde de rekor sayıda muhtar adayı 
var...
Bazı mahallelerde tek aday varken, diğer 
mahallelerde bir kaç aday var...
Adil yarış her zaman iyidir...
Yerel seçimler, bir yarıştır. Bu yarışta adil 
olmakta önemli, adil olan sonrasını da 
düşünen demektir...
Bu yarışlar gelip geçecek, dostluk 
kazanacak...

BASKAN ADAYI ULUDÜZ; 
BELEDiYECiLiK HALKIN DERDiNE DERMAN OLMAKTIR, 

RANDEVU VEREREK MAÐDUR ETMEK DEÐÝLDÝR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Vakfıkebir Belediye Başkan 

Adayı Emin Uludüz, .”Belediye 
makam kapısı değil halkın 

kapısı olacaktır. Vakfıkebir 'i 
makam odasından değil, 

sokaktan yöneteceğiz" dedi.

“FARK YARATAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI"
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PROJELERiNi TANITTI

Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi'nde yapılan proje 

ve aday tanıtım törenine, 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
AK Parti Trabzon Milletvekilleri 
Adanan Günnar, Bahar 
Ayzaoğlu, Salih Cora, AK Parti 
Trabzon Büyükşehir Belediye 

Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, MHP eski 
Trabzon Milletvekili Süleyman 
Latif Yunusoğlu, MHP İl 
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, AK 
Parti İl Başkan Yardımcısı 
Hasan Dilekoğlu, Cumhur 
İttifakı AK Parti Beşikdüzü 
Belediye Başkan Adayı Harun 
Demirci, Cumhur İttifakı MHP 
Çarşıbaşı Belediye Başkan 
Adayı Mümin Nuhoğlu, AK Parti 
Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Sürmen, MHP Kadın Kolları 
Başkanı Gülen Demir, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkan Vekili 
Cemil Albayrak, MHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, siyasi parti ilçe 
başkanları, sivil toplum 
kuruluşu başkanları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
"BİR ŞEHRİ YÖNETMEK 
İÇİN; O ŞEHRİ ÖNCE 
YAŞAMAK, SEVMEK VE 
O ŞEHRE AŞIK OLMAK 
GEREKİR"
Törende sözalan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkan Vekili 
Cemil Albayrak ise, Bugün 
burada bizlerle yan yana, gönül 
gönüle yürüyen Milliyetçi 
Hareket Partisi'ne gönül vermiş 
ülkücü kardeşlerimizle, 
memleket sevdalısı AK Partili 

dava arkadaşlarımızla, 
Vakfıkebir'imize hizmet 
noktasında birlikte yürüdüğü-
müz gönül dostlarımızla ve 
değerli hemşerilerimizle 
birlikteyiz. Bir şehri yönetmek 
için; o şehri önce yaşamak, 
sevmek gerekir, o şehre aşık 
olmak gerekir. Biz Vakfıkebir 
aşkımızı, milletimize hizmet 

sevdamızı göğsümüzde 
taşıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi 
Vakfıkebir'imiz uzun bir sürenin 
ardından geçtiğimiz dönem ak 
belediyecilikle tanışmış, 5 yıl 
boyunca belediye başkanımız 
Sayın Muhammet Balta ile 
birlikte tarihinin en önemli 
hizmetlerine kavuşmuştur. 31 
Mart tarihinde yapılacak olan 
yerel seçimler de milliyetçi 
hareket partisi ile 
oluşturduğumuz cumhur 
ittifakıyla birlikte yeniden 
belediye başkanımız Sayın 
Muhammet balta ile yolumuza 
devam ediyoruz. Bizim işimiz 
hizmet, gücümüz ise 
milletimizdir. Bu slogan 
tesadüfen ortaya çıkmış bir 
slogan değildir. AK Partimizin 
hizmet sevdasını ve 
milletimizden aldığı gücü 
anlatmaktadır. AK Parti'nin 
adayları ''MEMLEKET İŞİ, 
GÖNÜL İŞİ'' anlayışıyla hizmet 
ederler. Bulundukları 
makamların vebalini ve 
sorumluluğunu çok iyi bilirler. 
Bizlerin Vakfıkebir'imize ve 
hemşerilerimize vefa borcumuz 
hiç bitmedi, bitmeyecek. Çok 
yol aldık, çok önemli hizmetler 
yaptık biliyoruz, ama bu sadece 
bir başlangıçtır. Vakfıkebir imiz 
için çok büyük hayallerimiz ve 

hedeflerimiz var. Sizlerin 
desteğiyle ilk günkü heyecanla 
ve hizmet aşkı ile yolumuza 
devam ederek belediye 
başkanımız Sayın Muhammet 
Balta ile birlikte yapılan 
rekorlarla dolu hizmetlere yeni 
halkalar eklemek istiyoruz. Bu 
salonda gördüğümüz kalabalık 
ve coşku heyecanımızı daha 
da artırmıştır. Hem ilçemize 
hem memleketimize karşı 
önemli sorumluluklarımız var. 
Bizler, memleketimiz için gece 
gündüz çalışan, cumhur ittifakı 
ile yedi düvele karşı koyan 
Cumhurbaşkanımız ve genel 
başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve milliyetçi 
hareket partisi genel başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli'nin hizmet 
erleriyiz. Cumhur ittifakı olarak 
seçime sayılı günler kala daha 
çok çalışacak, kapı kapı 
dolaşarak, sıkmadık el, 
çalmadık kapı bırakmayacağız. 

Yüce Allah yar ve yardımcımız 
olsun. dedi
"RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN'IN ARKASINDA 
MİLLETİ VAR"
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta 
ise, “2014'de böyle bir 
toplantıda ne demiştik 
“Vakfıkebir'e mühendis eli 
değsin” demiştik. 5 yıldan beri 
mühendis eli değen 
kardeşimizle 2. proje tanıtım 
toplantısını yapıyoruz. 
Şehitlerimiz rahat uyusun 
onların torunları olarak emin 
adımlarla yürüyoruz. 15 
Temmuz Şehitlerimizi de 
rahmetle anıyoruz. Bugün 
ebediyete uğurlayacağımız 
şehitlerimizi de rahmetle 
anıyoruz. 948 senden beri bu 
topraklardan bizi atmaya 
çalışan zihniyetlere karşı 
mücadele veriyoruz. Ülkemizin 
her noktasında mücadele 
verdik. 60'larda 70'lerde 
80'lerde Şubatlar 'da bizi geri 
getirmeye çalıştılar. 
Demokrasiye sahip çıktı 
sonunda da 15 Temmuz'da 
sokaklara çıktı 250 şehit verdik 
bu millet vatan için. Çanakkale 
geçilmez diyen ecdadın 
torunlarıyız. Cumhurbaşkanı-

mız “ben kefenimle yola çıktım” 
demişti. Adnan Menderes ve 
arkadaşlarını asarak mesaj 
verdiniz, ben bu yolda 
bayrağımızın yolunda ölürüm 
dedi. O gece kefeni ile yola 
çıkmış bir lider Recep Tayyip 
Erdoğan ve arkasında milleti 
vardı. Biz açık ve şeffaf bir 
şekilde düşündüğümüz şey 
şuradaki Albayrağ'ımız. Makam 
Belediye Başkanlığı teferruattır. 
Karşımızdaki insanları 
görüyoruz. Derdimiz şu 
milletimize bunu anlatıp ileride 
herhangi bir şey olduğu zaman 
eyvah keşke şunları da 
anlatsaydık dememek. Allah'ın 
huzurunda mahcup 
olamamaktır” diye konuştu.
VAKFIKEBİR İÇİN 
MUHTEŞEM PROJELER 
5 yıl boyunca yaptığı hizmetleri 
anlatarak konuşmasına 
başlayan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
yeniden seçilmesi halinde 
yapmayı planladığı projelerini 
kamuoyuna açıkladı. Başkan 
Muhammet Balta, “5 yılda yerel 
imkanlarla toplam 80 milyon 
civarında bir yatırım 
gerçekleştirdik. 58 milyonu 
üreterek gerçekleştirdik. 
Sorduk halkımız ne 
istiyorsunuz? Yolla ilgili ciddi 
ihtiyaçlar giderildi. İnsanlar 
daha sosyal projeler istemeye 
başladı. Rahat vakit 
geçirecekleri alanları istemeye 
başladı. Bizlerde bu ihtiyaca 
yönelik projeler ürettik. Bu 
projelerimizi sizlerle paylaşmak 
istiyoruz;
      İskele Ve Çevresi Projesi: 
Tarihi iskelemizi ve çevresini bu 
projeyle bir yaşam alanına 
çevirmek istiyoruz. Projesi 
hazır, yürüyüş yolu ile bağlantılı 
hale getireceğiz. 
      Üst Geçit Projesi: Sahil 
parkımız ile iskelemizi birbirine 
bağlayacak merdivensiz 
ekolojik bir üst geçti inşa 
edeceğiz. Proje bittiğinde 
engelli kardeşlerimiz de 
bisikletli arkadaşlarımız da 
karşıdan karşıya geçebilecek. 
O nostaljiyi yaşatacağız. 
        Sahil Parkı Projesi: Dolgu 
imar planı bittikten sonra 
ihalesini gerçekleştireceğiz. 
Ciddi bir sosyal alan olarak 
bölge halkına hizmet edecektir. 
      Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi: Yalıköy Mahalle 
sahilimizde 35 bin metrekarelik 
bir alana yapacağımız vizyon 
projemiz. Düşündük bir açık 
hava müzemiz olsun. 
Hazırlattık yükü ağırdı. Millet 
Bahçeleri imdadımız yetişti. 
Bakanlığımız kabul etti, 
TOKİ'de proje revize ediliyor. 
Bu alanda yöresel ürünlerin 
satılacağı bir yer inşa edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımız bunu ilan 
etti, kendisine teşekkür 
ediyoruz. Vakfıkebir ekmeğine 
ulaşan bir yol olacak ve 
Turizme katkı sunacağına 
inanıyorum.
     Karavan Park Projesi: Dolgu 
alanında uluslararası işareti 
olacak bir projemiz var. 
Karavan Park projemiz farklı bir 
proje olacak Yalıköy'e yakın 
olan bir alanda. Yalı park 
koyduk adını, Vakfıkebir'in 
sahili çamlık sahiline kadar bir 
yaşam alanı haline gelecek. 
     Pazaryeri Projesi: 
Vaatlerimizden olan projeyi 
biraz daha geliştirdik. Yavuz 
Selim Caminin arkasında 
yapacağız. Balıkhane, otopark 
ve pazarcılarımızın 
malzemelerini koyacağı bir 
depo olacak. Hanım 
kardeşlerimizin dinlenebileceği 
bir alan olacak. Entegre proje 
şeklinde hizmete sunacağız. 
    Mendirek Çay Bahçesi 

Projesi: Denizi çok seviyoruz. 
Hoşça vakit geçireceğinizi 
inanıyorum. Denizin hemen 
kenarında olacak.
     Kent Müzesi Projesi: Mülk 
sahibi ile görüştüm. Tarihi bir 

binamız var. Kamulaştırıp kent 
müzesi haline getirmek 
istiyoruz. 
      Turizm Master Planı: 
Trabzon orta doğudan ciddi bir 
turist çekiyor. Ancak bizim 
ilçemiz faydalanamıyor. Bir 
plan yaptık tarihi değerlerimizi 
turizme kazandırmak istiyoruz. 
      Alt Geçti Projesi: 

Karayolları ile ne kadar görüş-
tüysek istediğimizi alamadık, 
biz yapsak olur mu dedik mutlu 
olur dediler. Alt geçitlerimize bir 
yaşam alanı olacak şekilde 
projeler hazırladık. 

Vatandaşlarımız buralardan 
rahatlıkla deniz tarafına 
geçebilecek 24 saat izlenecek. 

      Dış Cephe Sağlıklaştırma 
Projesi: Fol Deresinin 
kenarında, Fatih Caddesi, 
Gülbahar Hatun Caddesinde 
dış cephe iyileştirmesi 
gerçekleştireceğiz. Bakanlıktan 

hibe aldık kademe kademe 
gerçekleştireceğiz. 
    Sokak ve Cadde Düzenleme 
Projesi: Cadde ve sokaklarımız 
projelerimiz hazır. Doğalgaz ve 
su projelerimiz 
tamamlandığında hızlı bir 
şekilde hayata geçirmek istiyor. 
     Fakülte Projesi: Hepimizin 
hayalidir. Bir hazırlık olması 

gerekiyordu. Trabzon 
Üniversitesi yatay olarak 
büyüyecek. Yüksekokul ve 
fakülte olarak nimetlenmek 
istiyor. 50 dönüm araziyi fakülte 
için imar planına işlettik. 

İnşallah Vakfıkebir'in kültürüne 
uygun bir fakülteyi ilçemize 
kazandırmak istiyoruz.

MUHAMMET BALTA, 

Dış Cephe Sağlıklaştırma

Karavanpark

Mendirek Çay Bahçesi

Pazar Yeri
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anakkale Zaferi'nin 104. 
Yıl Dönümü Vakfıkebir de 
düzenlenen törenlerle 
kutlandı. Hükümet binası 

önünde düzenlenen törene, 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Garnizon Komutanı 
Orhan Kaya, Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
İlçe Jandarma Komutanı Bekir 
Gündüz, İlçe Emniyet Müdürü 
Fahrettin Sadullahoğlu, daire 
amirleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, siyasi parti 
temsilcileri, muhtarlar, okul 
müdürleri, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldılar. 
Vakfıkebir ilçesinde Osman Tan 
Ortaokulu'nun organize ettiği 
18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
104. Yıl dönümü Hükümet 
Konağı önünde Atatürk 
Büstü'ne çelenklerin sunulması 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından başladı. Hükümet 

Konağı önündeki programın 
sunuculuğunu Osman Tan 
Ortaokulu Öğretmenlerinden 
Aydın Kaya, Gençlik 
Merkezindeki programın 
sunuculuğunu aynı okuldan 
Fulya Birincioğlu yaptı. 
Hükümet Konağı önündeki 
programda günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
Garnizon Komutanı Orhan 
Kaya yaptı.
"TÜRK TARİHİNİN ŞAN VE 
ŞEREF'LE DOLU 
SAYFALARINDA EN BÜYÜK 
YERİDİR ÇANAKKALE"
Çanakkale Savaşı'nın Türk 
tarihinin şan ve şeref dolu 
sayfalarında önemli bir yer 
tuttuğunu vurgulayan Garnizon 
Komutanı Orhan Kaya, şunları 
kaydetti; "Arkası vatan diyerek 
savaşan ataları gibi ölüme 
koşan Türk milletinin kahraman 
evlatlarının elde ettiği 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
104. yıl dönümünü gurur ve 

heyecanla kutluyoruz. 
Çanakkale Savaşı, vatanını 
işgal etmeye, hâkimiyetini 
elinden almaya çalışanlara 
karşı Türk milletinin idaresini en 
güzel şekilde göstermiş 
Anafartalar Kahramanı Yarbay 
Mustafa Kemal'in 
Çanakkale'den doğuşuna 
tanıklık etmiş ve Kurtuluş 

Savaşı ruhunun temellerini 
atmıştır. Bu savaş, azmin 
kahramanlığının, inancın ve 
dehanın Türk milletinin 
bileğinde, yüreğinde ve 
zekâsında destanlaştığı bir 
zaferdir.'' Dedi. Vakfıkebir 
Hükümet Konağı önünde 
düzenlenen törenin ardından 
Gençlik Merkezindeki kutlama 
törenine geçildi. Gençlik 
Merkezi Konferans Salonunda 
Osman Tan Ortaokulu 
tarafından hazırlanan kutlama 
programı saygı duruşunun 
ardından Okulun Müzik 

Öğretmeni Reyhan Turan 
Birinci yönetiminde İstiklal 
Marşının okunması ile başladı. 
Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Okulun 
Rehber Öğretmeni Alper 
Mumcu yaptı.
"ÇANAKKALE TÜRK 
TARİHİNİN MİLLİ GURUR 
SAYFALARINDAN BİRİDİR"
Çanakkale Türk tarihinin milli 
gurur sayfalarından biri; aynı 
zamanda 100 yıldan fazladır 
sızlayan, yüz bin yıl geçse de 
sızlayacak olan bir yaradır…  
Çanakkale'yi Çanakkale yapan 
gelenler ve onlarla yaptığımız 
şavaş değil; onlar 1071 den 
beri geliyor, bunun da öncesi 
var ya hani,o zamanlardan beri 
onlarla savaşıyoruz. Sonra geri 
gidiyorlar. Çanakkale'yi 

Çanakkale yapan, hiçbir 
devletin, hiçbir ordunun hiçbir 
silahın yurt sevgisinden güçlü 
olmadığını öğretmesidir.  
Çanakkale'yi Çanakkale yapan, 
gelenleri karşılayan o asil 
ruhtur. O öyle bir ruhtur ki, çelik 
ve barut; inancın, imanın ve 
azmin karşısında yenik 
düşmüştür. Savaşta şehit 
olmayı en büyük rütbe sayan 
bir millete karşı kim durabilir ki? 
Kısacası milli mücadelenin ve 
dolayısıyla Türkiye 
Cumhuriyeti'nin önsözüdür 
Çanakkale…. Emperyalizmin 

büyük kuvvetlerle saldırdığı bu 
vatanın bir kez daha geçilmez 
olduğunu tarihe not olarak 
düşen, yoklukla var edilen bir 
diriliştir.Şüphesiz ki önceliğimiz 
her zaman barıştır.Ama bir kez 
daha birileri çılgınlık yapar da 
bize zincir vurmaya kalkarsa 
andolsun ki;Kilitbahir kalesi gibi 
sağlam durur ; Arıburnu gibi 
direnir, 57. alay gibi 
gerektiğinde son neferimize, 
son nefesimize kadar mücadele 
ederiz.Bedenimiz çiğnense de 
bir ölür bin diriliriz, özgürlük 
yeminimizi asla çiğnetmeyiz. 
“Bu memleket tarihte Türk'tü, 
halde Türk'tür ve ebediyen Türk 
olacaktır.”Türkün haysiyeti, 
gururu ve kabiliyeti çok yüksek 
ve büyüktür.Böyle bir millet Ya 
istiklal ya ölüm kabilinden esir 
yaşamaktansa yok olsun daha 
iyidir!… Girişte söylediğim gibi 
askerimizin ağzından dökülüp, 
bize miras kalan ve benliğimize 
kazınmış O İKİ KELİMEYİ tüm 
coşkumuzla her zaman 
haykırmaya hazırız. Buradan 
geçemezsiniz! Çünkü 
şehitlerimizin de düşü buydu! 

Bu ülkede özgürce 
yaşamamızdı. Özgürlüğü 
içselleştirmiş bir neslin devam 
etmesiydi. Bizler de bu bilinçle 
son nefesimizi tüketeceğiz, 
ama onurlu mirasımızı asla! Biz 
de ecdadlarımız için öpülebile-
cek pak alınlar bırakıyoruz, 
bırakmaya da devam edeceğiz. 
Zira vatan pazara kadar değil 
mezara kadar bizim 
davamızdır. Bu mirasa layık 
olmak için yüksek gayret ve 
bilinç içinde olacağımızı 
biliyorum. Çünkü Türk milleti 
çalışkandır, Türk milleti zekidir. 
Ne mutlu türküm diyene! 
Diyerek sözlerini tamamladı. 
Program Osman Tan Ortaokulu 
öğretmenle-rinden Mehmet Ali 
Şahin, Yavuz Cömert ve Evren 
uçar tarafından hazırlanan şiir, 
solo şarkı ve tiyatro gösterileri 
ile devam etti. Öğrenciler Büşra 
Kayhan, Hilal Şahin, Ahmet 
Çelik, Gülneva Arifoğlu ve 
Gülseren Bilgin programda 
görev aldı. Program çeşitli 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödüllerin verilmesi 
ile son buldu. 

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YILDÖNÜMÜNÜ GURURLA KUTLADIK

Aydın Kaya Alper Mumcu Orhan Kaya
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2019 YILI MEDİKAL TIBBI SARF MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ - VAKFIKEBİR

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019 YILI MEDİKAL TIBBI SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  : 2019/121015
1-İdarenin
a) Adresi : ÇARSI MAHALLESI SAHIL CADDESI 4 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4628415281 - 4628415281
c) Elektronik Posta Adresi : bayramerdem_6161@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 17 Kalem Tıbbı Sarf Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Vakfıkebir Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ünitemizce ihtiyaç hasıl oldukça peyderpey 
verilecek siparişe müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. Ancak 
31.12.2019 tarihi itibarı ile ilgili malzemeler teslim edilmiş olacak ve iş sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati   :03.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler tarafından teklif edilecek ürünlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 
(TITUBB) kayıtlı olması şarttır. Bu durumu gösterir T.C. Sağlık Bakanlığı internet sitesinden alınmış 
“T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.”ibaresinin yer aldığı belge firma yetkilileri tarafından 
imzalanarak ibraz edilecektir. Kapsam dışında olan ürünler için ise üretici firma tarafından 
düzenlenmiş beyan ile birlikte üretici ise üretici olduğunu, distribütör ise üretici tarafından verilen 
distribütörlük belgesini, yetkili bayi ise üretici veya distribütör tarafından düzenlenen yetkili bayilik 
belgesi ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman:
a) istekliler; teklif ettikleri ürüne ait numunelerini, ürünün teknik şartnamesinde belirtilen sayıda ve 
orijinal ambalajında 2 nüsha düzenlenecek tutanak ile sunacaklardır.
b) Teknik şartnamede katalog/ prospektüs veya belge  istenmesi halinde ise ilgili belgeler teklif zarfı 
içerisinde sunulacaktır. Teklif edilen ürün, sunulan belge üzerinde işaretlenecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAKFIKEBİR 
DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Vakfıkebir ilçesinde Kaymakam 
Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Garnizon Komutanı Orhan 
Kaya, İlçe Jandarma Komutanı 
Bekir Gündüz, Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz ile birlikte şehit 

aileleri ve gazileri-miz bir araya 
gelindiler. Sohbet eşliğinde 
gerçekleştirilen kahvaltı sonrası 
gazilerimize çeşitli hediyeler 
takdim edildi. 
"KAPILARIMIZ HER ZAMAN 
SİZLERE AÇIK OLMUŞTUR 
VE BUNDAN SONRADA 
OLACAKTIR"
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta günün anlamına 
ilişkin yaptığı açıklamada; 
Bizler millet olarak şehitliğin ne 
olduğunu çok iyi biliriz. Tarih 
boyunca dinimiz, vatanımız, 
onurumuz için daima şehit 
vermiş bir milletiz. Şehitliğin en 

güzel tanımını milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale 
şehitlerine yazdığı destanda 
'Ey şehit oğlu şehit, isteme 
benden makber, sana avucunu 
açmış duruyor peygamber' 
diyerek ifade etmiştir. Bunu 
burada bulunan herkese bir 
daha ifade etmek istiyorum. 

Herhangi bir mahallede, 
herhangi bir köyde, herhangi bir 
ilçede, herhangi bir şehirde 
nerde bir şehit ailesi ve gazi 
varsa onlar hepimize emanettir. 
Şehrin, beldenin, mahallenin, 
köyün en şerefli, en onurlu 
insanları sizlersiniz. Çünkü 
sizler bu vatan topraklarının her 
karışına en sevdiğimiz 
eşlerinizi, çocuklarınızı, 
canlarınızı feda ettiniz. Bu 
millet için herkes bir şeyler 
yapıyor, ama bunların 
içerisinde en onurlu olanları 
sizlersiniz. Herkes vatan millet 
için elinden geldiğince bir 

şeyler yaparken siz en çok 
sevdiklerinizi, evlatlarınızı, 
eşlerinizi feda ediyorsunuz. 
Şunu bilmenizi istiyoruz ki 
bütün devlet, mülkiyesiyle, 
askeriyle, bürokrasisiyle ve 
siyasetçisiyle hep beraber 
sizlerin yanınızdayız. Sizler 
hiçbir zaman yalnız değilsiniz. 

Vatanın bölünmez bütünlüğü 
için canlarını seve seve feda 
eden şehitlerimizin bizlere 
emaneti olan ailelerle yine bu 
vatan için kendisini adayan ve 
gazi unvanı alan çok değerli 
gazilerimiz ve aileleri; sizler 
bizler için öncelikli ve ayrıcalıklı 
bir konumdasınız. Kapılarımız 
her zaman sizlere açık olmuş-
tur ve bundan sonrada olacak-
tır. Bu vesile ile de ebediyete 
intikal etmiş aziz şehitlerimizi 
rahmetle, onların aileleri ile 
gazilerimizin ise minnetle anı-
yor, hepinize sevgi ve saygıla-
rımı sunuyorum” diye konuştu.

GAZi ve ŞEHiT AiLELERiNE KAHVALTI

ZAYİ İLANI
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dairesine kayıtlı.Tülay BİLGİN - Şadan SARAL  Adi ortaklığı adına kayıtlı yazar post cihazımızın 
ruhsatını kaybettik. Hükümsüzdür.                    Tülay BİLGİN- Şadan SARAL (Ort.)

BÜYÜKLİMAN'DA
SABAH NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi'nde, sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından, ilçedeki 
camilerde program 

dâhilinde sürdürülen "Sabah 
Namazı Buluşmaları" 

kapsamında, ilçeye bağlı 
Büyükliman Mahallesi İmam 
Hatip Camii'nde "Sabah 
Namazı Buluşması" 
gerçekleştirildi. Sabah namazı 
bulaşması, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın namazdan 
önce yaptığı tefsir sohbetinin 
ardından sabah namazının 
cemaatle kılınması, tesbih, 
tehlil, salavâtı şerîfelerin 
okunması, Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ve duâ ile sona erdi. 
Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa Turupçu ile birlikte İlçe 
Müftülüğü Gençlik Koordinatörü 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz ve 
beraberinde gençlik 
merkezindeki dini, sosyal, 
kültürel ve sportif 
etkinliklere devam 
eden öğrencilerle, 
Kredi Yurtlar Kurumu 
(KYK) Adnan 
Demirtürk Öğrenci 
Yurdu'nda kalan 
öğrencilerin, bazı din 
görevlileri ve 
vatandaşların iştirak 
ettiği sabah namazı 
buluşması sonrası 

cemaate caminin çay ocağında 
kahvaltı ikramında bulunuldu. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
sabah namazı buluşmalarının; 
sabah namazının manevi 

atmosferini yaşamak, 
yaşatmak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 
cami cemaatiyle tanışıp 
kaynaşmak, sabah namazı 
cemaatini artırmak, cemaat 

ruhu oluşturmak, özellikle genç 
nesli sabah namazına 
alıştırmak, dini bilgileri halka 
doğru şekilde aktarmak, 
toplumdaki birlik, beraberlik ve 
kaynaşma şuurunu bilinçli bir 
şekilde geliştirmek ve samimi 
dostlukları pekiştirmek amacına 
yönelik olarak devam 
ettirildiğini belirtti. Müftü Köksal, 
"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
başlattığı bir proje ile 
camilerimizde sabah namazı 
buluşmaları gerçekleştiriyoruz. 
Bu uygulama ile genç-yaşlı 
bütün kardeşlerimizin camide 
buluşmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllardan 

itibaren bütün camilerimiz bu 
uygulamayla buluştu. Amacımız 
sabah namazını cemaatle ca-
mide kılarak sevabını kazan-
mak, feyiz ve bereketinden 
istifade etmek, kuşakları Allah'a 

ibadette caminin 
manevi atmosferinde 
bir araya getirmek, 
genç, yaşlı bütün 
insanları buluşturarak 
toplumsal birlikteliği 
(vahdeti) camide 
gerçekleştirmek, genç 
kuşaklar arasında 
unutulmaya yüz tutmuş 
sabah namazı 
uygulamasına dikkat 
çekmektir." dedi.
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VAKFIKEBİR'DE, ÖĞRENCİLERLE
BULUŞMA PROGRAMI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 

Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosu tarafından Vakfıkebir 
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 
Adnan Demirtürk Öğrenci 
Yurdu'nda kalan öğrencilere 
yönelik buluşma programı 
düzenlendi. İlçe Vaizi Hatice 
Semiz ve ilçe müftülüğüne 
bağlı Kur'an kurslarında görev 
yapan kadın Kur'an kursu 
öğreticileri tarafından merkez 
Kur'an kursunda organize 
edilen program, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın kısa bir 
açılış konuşmasının ardından 
bayanlar arasında devam etti. 
Vaiz Hatice Semiz ve Kur'an 
kursu öğreticileri ile Kredi 

Yurtlar Kurumu (KYK) Adnan 
Demirtürk Öğrenci Yurdu'nda 
kalan öğrencilerin, sıcak bir 
atmosferde çay ve ikramlar 

eşliğinde devam eden tanışma 
ve sohbet programında 
öğrencilere ilçe müftülüğünün 
faaliyetleri tanıtıldı.

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 31 Mart Mahalli İdareler 
seçim çalışmaları kapsamında 
Ortahisar, Maçka ve 
Beşikdüzü, ilçelerinde esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya gelerek 
bir süre sohbet etti. Esnaf ve 
vatandaşların sorun ve 
isteklerini dinleyen Balta, 

“ 31 Mart Mahalli 
İdareler seçimi klasik bir 
Belediye Başkanlığı 
kazanma seçimi 
değildir. Uluslararası 
güçlerin en büyük 
hedefi güçlenen 
ülkemizin önünü 
kesmektir. Bu yüzden 
bu seçimlere beka 
sorunu olarak 
bakıyoruz. Dışarıda 
uluslararası güçlerle 
mücadele ederken, 
İçerde de oyunları yakinen 
takip ediyoruz.  Bizler MHP ile 
adını Cumhur ittifakı 
koyduğumuz ittifak ile 
yolumuza devam ederken 
bunun karşısında olan 
partilerin birlikteliği çok 
manidar. CHP Terör örgütü 
PKK'nın siyasi uzantısı HDP' 
ile kirli ittifak içerisinde ve 
bunların seçim ortakları İYİ 
Parti ve Saadet Partisi. 
Kandil'deki eli kanlı terör 
baronları CHP İYİ Parti 

ittifakına desteklerini açıkça 
ifade etmekten geri durmuyor. 
Bu ittifaka ne CHP'ye ne İYİ 
Parti'ye ne de Saadet Partisi'ne 
oy veren temiz yürekli 
vatandaşlarımızın rıza 
göstermediği de biliyoruz. 
Bunların hepsini vatandaşla-
rımız görüyor ve biliyor. 
Şükürler olsun ki Türkiye artık, 

dış güçlerin yazdığı 
senaryolarda rol alan figüran 
değildir. Türkiye gücünün 
farkına varmıştır. Artık Türkiye 
senaryo yazandır, hesabı 
bozandır, mazluma kol kanat 
gerendir, zalime direnendir. 
Vatandaşımız bu şer 
odaklarına en güzel cevabı 31 
Mart'ta verecek" dedi.

Hemşerilerine her zaman 
güvendiklerini vurgulayan 
Balta, Allah'ın izniyle 
teşkilatlarımızın gayreti ile 
Cumhur ittifakı olarak seçimleri 
kazanarak yolumuza devam 
edeceğiz ve hizmetlerimize 
kaldığımız yerden devam 
edeceğiz.  Bizim işimiz hizmet, 
gücümüz ise milletimizdir. 
Ortahisar' da Ahmet Metin 

Genç, Maçka'da Koray 
Koçhan,  Beşikdüzü'nde 
Belediye Başkan 
adayımız Harun Demirci 
ve Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Murat 
Zorluoğlu ile çok büyük 
bir başarıya imza 
atacağız. Bizler 
Ankara'da Belediye 
başkanlarımızın ve 
belediye meclis 
üyelerimizin emrinde 
olacağız. Bunu yaptık 
ve bundan sonra da 
yapacağız.” dedi 

ÇEVRE KOMiSYONU BAÞKANI,
 TRABZON MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA:
" ARTIK TÜRKÝYE HESABI BOZANDIR, 
MAZLUMA KOL KANAT GERENDiR”

İlçede bir düğün salonunda 
yapılan proje tanıtım 

toplantısına AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Muhammet Balta, 
Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İl 
Başkanı Haydar Revi, MHP İl 
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, MHP 
eski milletvekili Süleyman Latif 
Yunusoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Murat 
Zorluoğlu, Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Coşkun Yılmaz, AK 
Parti İlçe Başkanı Hakan 
Kocaman, MHP İlçe Başkanı 
Hüseyin Kara ile partililer 
katıldı.  Çarşıbaşı Belediye 
Başkanı Coşkun Yılmaz, zor 
süreçten geçtiklerini belirterek, 
"Bu toplumumuz zorları aşar. 
İttifakın önemini anlayan bu 
uğurda mücadelesini sürdüren 
aziz milletimiz ilçemizi cumhur 
ittifakı ile buluşturarak bu kutlu 
yola yürüyecektir. 15 günlük 
süreci en iyi şekilde geçirmemiz 
gerekiyor" dedi. MHP İl Başkanı 
Bekir Sıtkı Tarım, "Ömrümüz 
vatan kaygısıyla geçti. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Liderimiz Devlet Bahçeli'nin 
aldığı kararla yapılan cumhur 
ittifakı üstün başarılarla 
seçimleri kazanacaktır" diye 
konuştu. AK Parti İl Başkanı 
Haydar Revi, "Cumhur İttifakı 

olarak Trabzon'da Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Murat 
Zorluoğlu'nu, Çarşıbaşı ve 
Şalpazarı ilçelerinden de 
MHP'den adaylarımız gösterildi. 
Bizler liderlerimizin önderliğinde 
yolumuza emin adımlarla 
ilerliyoruz. 15 günlük zamanı 
çok iyi değerlendirmemiz 
gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak 
hedefimiz hem Büyükşehiri hem 
de ilçe belediyelerini ve meclis 
üyeliklerini kazanmak. 2019'da 
inşallah 19 yapacağız. Karşı 
tarafta da bir ittifak var. Onların 
pozisyonu belli. Kimin kimle 
olduğu belli. 31 Mart'ta ki bu 
seçimlerden sonra 4,5 yıl seçim 
olmayacak. Bu da ülkemiz için 
yeni bir kalkınma ve büyüme 
hedeflerimize gideceğiz. 
Aramıza nifak sokmak 
isteyenlerin söylemleri 
bizim umurumuzda değil. 
Coşkun başkanımız 2 
dönem güzel hizmetler 
yapmıştır. Bundan sonra 
da ilçemizde önemli 
hizmetler olacaktır" 
ifadelerine yer verdi. 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Trabzon'umuzda 31 

Mart'ta ülkesine yıllarca her 
kademesine bürokrat etmiş olan 
belediye başkan adayımız 
Murat Zorluoğlu'nu rekor oyla 
belediye başkanı inşallah 
seçeceğiz. Yüz yıldan beri bu 
topraklarda fatura ödüyoruz. Bu 
topraklar üzerinde hesabı 
olanlar bizlere fatura ödetmeye 
çalışıyorlar. 100 yıllardır 
dünyada ezilen Müslümanların 
gözü kulağı doktoru Türkiye 
görüyorlar. Dün Yenizelanda'da 
alçaklar camiye giden 
Müslüman kardeşlerimizi 
katlettiler. Bu topraklar üzerinde 
hesap yapanların esas 
düşüncesi İslami son kalesi 

Türkiye'yi bölüp parçalatarak 
Müslümanları ezmektir. Allah'a 
şükürler olsun ecdadımız 
Çanakkale'de Çanakkale 
geçilmez diyerek canlarını 
kanlarını vererek toprakları bize 
emanet ettiler. Küresel güçlerin 
maşaları biz adım atsak geriye 
götürmeye çalıştılar. 3 Kasım 
2002'de Recep Tayyip Erdoğan 
ve arkadaşları ile çıkılan bu 
yolda birçok oyunlarla bizi 

engellemeye çalıştılar. En son 
bu milleti bölmeye parçalamaya 
çalışmak için 40 yıl sinsice 
alçakça devletin her 
kademesine sızın fetö alçakları 
ile bölmeye çalıştılar. Milletimiz 
sokağa çıktı. MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli Biz 
ülkemizin, cumhurbaşkanımı-
zın, Türkiye'mizin yanındayız 
demişti. Biz alandan güç ve 
kuvvet alarak vatanını bayrağını 
seven insanlar el ele vererek 
kahpelere meydanları dar 
ettiler. Kısa zamanda çok 
badireler atlattık. O el ele kol 
kola yürüyüşümüz ülkemizi 
alçaklara bıraktırmadı. Bugün 
adında millet olan milletle hiç 
alakası olmayan bu milleti 
yıllardır aşağılayan CHP ve 

aveneleri son dakikaya kadar 
bekleyerek son dakika 
katılacağını beyan etti. Bu 
seçim bir yerel seçim değil beka 
meselesidir. Cumhur İttifakı 
olarak yola çıktık. Adaylarımız 
makam, mevki, koltuk 
gütmeyen sadece Albayrak 
altında yaşamak isteyen 
kardeşlerimizle yolumuza 
yürüyoruz. Karşımızda 
Kandil'den talimat alan 
teröristlerle kol kola yürüyenler 
var. Biz birlikte olacağız 
Türkiye'yi bu terör zihniyetlerine 
sallandırmayacağız. 
Albayrağımız sonuna kadar 
göklerde dalgalanacaktır. Bu 

millet artık yemez. Öyle perde 
arkasından pazarlıklarla 
cumhur ittifakını kimse yok 
edemez. Bu ülkeyi bölmeye 
çalışanlara ülkücüler oy 
vermez. 28 Şubat'ta rahmetli 
Erbakan'a kan kusturan 
zihniyetin arkasında ki CHP 
vardı. Saadet Partili 
kardeşlerimiz o ittifaka oy 
vermez. Rahmetli Erbakan 
Hocanın kemiklerini sızlattılar. 

Elinden eğitim imkanı alınan 
imam hatipli çocuklar aklınıza 
gelmeyecek mi? 31 Mart'ta her 
hangi bir olumsuzluk olduğu 
zaman kimlerin sevineceğine 
bakmak lazım. PYD, PKK, 
terörist, Avrupa, Amerika, İsrail 
sevinecek. Ben buradan 
görüyorum. Siz asla 
sevinemeyeceksiniz. Türk 
Milleti, vatanımız, bayrağımız, 
mazlumlar sevinecek. Sizler 
sadece avucunuzu yalarsınız. 
Trabzon'da Cumhur İttifakı ile 
yol yürüyoruz. Hepimizin hedefi 
vatan, millet, bayrak. Aynı çatı 
altında aynı yolda aynı hedefe 
yürüyoruz. Bundan da mutluluk 
duyuyoruz. Trabzon'dan 
cumhur ittifakının adaylarını 
rekor oyla seçeceğiz. 

Çarşıbaşı'nda cumhur 
ittifakı kapsamında aday 
olan Mümin Nuhoğlu ve 
arkadaşlarımızla 
yolumuza yürüyeceğiz. 
Kazanan Çarşıbaşı, 
Türkiye ve bayrağımız 
olacaktır. Coşkun Yılmaz 
kardeşime 
hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Bayrağı onurla gururla 
inşallah Mümin Nuhoğlu 
kardeşimize teslim 
edecektir."

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta,” Türkiye artık, dış güçlerin yazdığı senaryolarda 
rol alan figüran değildir. Artık Türkiye senaryo yazandır, hesabı 
bozandır, mazluma kol kanat gerendir, zalime direnendir " dedi.

CUMHUR iTTiFAKI 
ÇARŞIBAŞI BELEDiYE BAŞKAN ADAYI 
MÜMİN NUHOĞLU, PROJELERİ AÇIKLADI
Çarşıbaşı İlçesinde Cumhur İttifakı kapsamında belediye başkan adayı 
gösterilen Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mümin Nuhoğlu, projelerini tanıttı.
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lçe Müftülüğüne bağlı Kur'an İkurslarında 'Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi' gören 4-6 yaş arası 
öğrencileri temsilen bir grup 
öğrenci, hocalarının refaka-
tinde 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla doktorlar ve sağlık 
çalışanlarını ziyaret ettiler. İlk 
olarak 2 Nolu Sağlık Ocağı 
Grup Başkan Vekili Osman 

Güner ve ocak çalışanlarını 
ziyaret eden minikler daha 
sonra Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Aydın 
Kant, Başhekim Yardımcısı 
Yaşar Tepe, Başhemşire Nilgün 
İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler. 
Hastane doktorları ile acil ve 
ameliyathane çalışanlarını da 
ziyaret eden minikler, tüm 

sağlık çalışanlarının 14 Mart 
Tıp Bayramı'nı kutladılar. 
Ziyarette, doktorlara ve sağlık 
çalışanlarına gül takdim eden 
minik öğrencilerle tek tek 
ilgilenen doktorlar, çocukların 
cevabını merak ettikleri 
sorulara verdikleri cevaplarla 
sağlıklı yaşam konusunda 
bilgiler verdiler. Zaman zaman 

espriler de yaparak çocukları 
güldürmeyi ihmal etmeyen 
doktorlar ve sağlık çalışanları, 
bu ziyaretin kendileri için 
oldukça anlamlı olduğunu ve 
çok memnun kaldıklarını ifade 
ederek öğrencilere, berabe-
rindeki Kur'an kursu öğretici-
lerine ve ilçe müftülüğüne 
teşekkür ettiler.

atematik Kulübü rehber 

Möğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından 

hazırlanan etkinlik büyük ilgi 
gördü. Kulüp rehber öğretmeni 
Fatma Demirbaş yaptığı 
açıklamada, “Bilindiği üzere pi 
sayısı olarak bilinen 3,14, her yıl 
14 Mart günü Dünya Pi Günü 
olarak kutlanmaktadır. Bizler de 
bugüne özel olarak hazırladığı-
mız etkinlikte, matematik adına 
bir farkındalık yaratarak 
öğrencilerimizin matematiği ders 
dışında, günlük hayatın içinde de 
görmelerini istedik. Yaklaşık 
5000 yıllık matematik tarihine bir 
gönderme yapıp günümüze 
gelene kadar geçen sürecin kısa 
bir özetini yaparken her döneme 
damgasını vurmuş matematik 
insanlarının tanıtılmasına çalış-
tık. Matematiğin sadece soyut bir 
kavram olmadığından hareketle, 
hayatın bir parçası olduğunu 
gösteren örnekleri göz önüne 
serdik. Stantlardaki oyunlarla 
matematiğe eğlenceli bir yakla-
şımda bulunurken; hazırlanan 
ispatlar, görsellerle Da Vinci'den 
Pisagor'a kadar ünlü matemati-
kçilerin yaşama dair yaptıkları 
katkıları da sergiledik” dedi. 
Etkinliğe katılan öğrenciler de bu 
çalışmanın Matematiğe 

bakışlarını değiştirdiğini ve daha 
çok Matematikle ilgilenmeleri 
gerektiğini dile getirdiler. Okul 
Müdürü Cengiz Kasımayda 
yaptığı açıklamada,“Bizim gibi 
proje okullarında bu tür etkinlikle-
rin yapılması, öğrencilerin bilime 
ve teknolojiye bakışını değiştiri-
yor. Bu etkinlik öğrencilerimizde 
var olan matematiğin soyut ve 
anlaşılmaz bir bilim olduğu algı-
sının değişmesine, günlük yaşa-
mamızda matematiğin kapladığı 
yeri daha iyi görmelerini sağlı-
yor.” dedi. “Pi Günü Etkinliği”ne, 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, şube müdürleri ve birçok 
okul yöneticisi katıldı.

VAKFIKEBiR FEN LiSESiNDEN
“PÝ(Ƞ) GÜNÜ” ETKÝNLÝÐÝ  

MÜFTÜLÜĞÜN MİNİKLERİ TIP BAYRAMI'NI KUTLADI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencileri, doktorlar ve 

sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladılar.

Vakfıkebir Fen Lisesi Matematik Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan “Pi Günü” 
etkinliği, okulun Sergi ve Konferans Salonunda iki ayrı sunum olarak gerçekleştirildi.

anakkale Zaferinin, Türk ÇMilletinin yazdığı en büyük 
kahramanlık destanlarından biri 
olduğuna vurgu yapan Çevre 
Komisyonu Başkanı Balta, 
mesajında şu ifadelere yer verdi; 
“Çanakkale Savaşları, bir milletin 
birlik ve beraberlik içerisinde 
vatan toprağına karşı duyulan 
bağlılığın ve inancın o yüksek ruh 
halinde bir vücut olmasıdır ki 
dönemin güçlü ve donanımlı 
ordularına karşı koyuşun, 
kararlılığın simgesidir. Şanlı 

tarihimizde unutulmaz bir yere 
sahip olan Çanakkale Zaferi, 
vatan topraklarının dört bir 
yanından gelerek Çanakkale'de 
işgal kuvvetlerine geçit vermeyen 
kahramanlarının, bugün Türk 
milletinin sahip olduğu birlik ve 
beraberliğin ne kadar sağlam 
temeller üzerine oturduğunu, 
bütün dünyaya en gür sesle ilan 
etmiş olmasının sembolüdür.
Tıpkı 104 yıl önce Çanakkale'de 
olduğu gibi,  bugün de ülkemizin 
de içeresin de yer aldığı bu 

coğrafyada benzer senaryolar 
uygulanmaya çalışılıyor. Ancak 
kararlı duruşumuz milletimizin 
büyük bir desteği ülkemize 
yönelen tehditleri bertaraf etmek 
ve ülkemizin bütünlüğünü 
korumak adına kahramanca 
mücadele verilmektedir. Bizler de 
bu süreçte bir ve beraber olarak 
yolumuza devam ediyoruz. 
Milletimiz önümüzdeki süreçte de 
birlik ve dayanışma içinde, aynı 
kararlılıkla, ülkemize, 
bağımsızlığına ve geleceğine 

sahip çıkacaktır. Bu vesileyle 18 
Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale 
Zaferi'nin 104. yıl dönümünde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere ülkemizin 
bağımsızlığı, milletimizin birliği ve 
bütünlüğü uğruna canlarını hiçe 
sayarak ölüme koşan, bu 
mukaddes toprakları bize emanet 
eden, kanıyla, canıyla bu 
toprakları vatan kılan, kahraman 
şehitlerimizi rahmet, fedakâr 
gazilerimizi minnet ve şükran 
duygularımızla yâd ediyorum.”

18 MART ÇANAKKALE ZAFERiNiN
104. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.




