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DUR DiYECEK YOK MU?
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zor şartlar altında 
ayakta kalmak için 
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değinerek ekmek 
zammının kaçınılmaz 
olduğunu söyledi.

CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı 
Gıda-Tarım ve Hayvancılıktan 

sorumlu Başkan Yardımcısı 
Ziraat Mühendisi Gökhan 

Turt, Türkiye fındık 
üretiminde tekel olmasına 

rağmen neden fiyat 
belirleyemiyoruz? diyerek 

önemli açıklamada bulundu.

Vakfıkebir İlçe Liman'ında hamsi sezonunun başla-
masıyla birlikte yine bir çevre kirliliğine gerçekleşiyor.
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Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler.
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TEKEL OLDUĞUMUZ FINDIKTA 
NEDEN FiYAT BELiRLEYEMiYORUZ

Yeni tedbirler açıklandı…
Her geçen gün hasta sayısı artış 
gösteriyor. Maske, mesafe ve temizlik 
kuralı çok önemli…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
yeni alınan kararları açıkladı ve sokağa 
çıkma kısıtlaması geri geldi…
Hafta sonu olarak sokağa çıkma 
kısıtlaması bugünden (Cuma) itibaren 
saat: 10.00-20.00'dan sonra sokağa 
çıkma kısıtlaması getirildi…
Eğitime tekrar ara verildi…
Online olarak uzaktan eğitime devam 
edilecek…
Vakfıkebir'de bir hafta içinde çok fazla 
pozitif vaka belirlendi. Kimde var, kimde 
yok artık bilinmez hal aldı…
Dikkat, dikkat, dikkat…
İnsanların daha fazla dikkat etmesi 
gerekiyor…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı 
olmazsa olmazımızdır. Artık bundan 
kaçış yok…
Belki bir sonraki hafta tamamen sokağa 
çıkma kısıtlaması gelecek…
15 gün tam karantina ile belki 
çözümlenebilir ama esnaf zor durumda, 
esnaf bu dönemlerde ödemelerini bile 
yapamıyor. Şimdi ise sokağa çıkma 
kısıtlaması ve lokantalarda paket servis 
işi o işletmeleri bir hayli yoracağı 
görülüyor. Esnaf işi aslında bir döngü, o 
esnafta iş yok ise, diğerinde de 
olmuyor…
10-11-12 aya ertelenen ödemeler geçen 
ay itibari ile başladı…
Geçen ay ödemelerini yapamayanlar, bu 
ay nasıl ödeme yapacaklar…
Her geçen gün borç yukarı doğru 
çıkmaya devam ediyor…
Artık esnaf kara kara düşünmeye 
başladı…
Ne yapacağız?
Nasıl ödeyeceğiz?
Nasıl geçineceğiz?
Bütün esnaf hemen hemen kredi ile 
ayakta durdu. Krediden alınan paralar 
bitti. Şimdi yine iş yok. Yasaklar da geldi. 
Esnafın işleri tamamen geri çekilmeye 
başladı. Bir de kış ayının gelmesiyle 
beraber tamamen işler durma noktasına 
gelecek…
Esnaf bu durum da yine düşünmeye 
başlayacak…
**************************
2 yıldır boş olan Yavuz Selim Camii 
altında bir market açıldı. O market Kilpa 
olarak devam ediyor. Buradan alınan 
kira geliri, yine ilçede Yatılı Kız Kuran 
Kursu'na da yarar sağlıyor…
Burada çalışanların hepsi Vakfıkebir'li ve 
burada kazanılan para yine bu bölge de 
kalıyor. Diğer marketlere baktığımız da, 
her gün bir bankadan hesaplarına 
havale yapılır ve o para Vakfıkebir'den 
uçup gidiyor…
Kilpa'nın merkezi Trabzon, diğerlerinin 
merkezi İstanbul veya Ankara…
Karşılaştırıldığında Kilpa yerel olarak 
kalıyor…
Müşterilerine en kaliteli ve en uygun 
malları satmaya gayret gösteriyorlar…
İlçemize hayırlı olsun…

C
HP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı 
Gıda-Tarım ve 
Hayvancılıktan sorumlu 

Başkan Yardımcısı Ziraat 
Mühendisi Gökhan Turt yaptığı 
açıklamada, “T.M.O 2019 Fındık 
Raporu ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü Ürün Masaları'nın 
yayınladığı fındık değerlendirme 
raporuna göre, son beş yıllık 
veriler dikkate alındığında dünya 
fındık üretiminin yüzde 64'ü 
Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'yi 
%8 ile İtalya,%3 ile Azerbaycan, 
%2 ile ABD yine aynı oranda 
Gürcistan ve İran izlemektedir. 
Fakat fındıkta yatı nedense 
Tarım ve Gıda tekelleri belirliyor, 
üreticinin ürünlerini maliyetin 

altında yatlarla almaya 
çalışıyorlar. Yani tekel olduğumuz 
fındıkta yatı biz belirleyemiyoruz. 
Bunun nedeni ise fındık üretim ve 
ihracatı ile ilgili bir politikamızın 
olmayışı buna bağlı olarak fındık 
ihracatını yabancı şirketlerin 
yönlendirdiği gerçeğidir dedi.”
T.M.O. YABANCI FİRMALARI 
DEĞİL ÜRETİCİYİ 
KOLLAMALIDIR
Başkan Yardımcısı Ziraat 
Mühendisi Gökhan Turt, “Toprak 
Mahsulleri Osi 31 Aralık 2020 
tarihine kadar fındık piyasasında 
olacağını ve bu tarihe kadar 
fındık alımı yapacağını 
açıklamıştı. Fındık yatlarının 
düşük olduğu bu dönemde T.M.O. 
piyasadan çekilmesi, fındık 

üreticilerini zor durumda bırakıp 
yabancı rmaları destekleyici bir 
hamle olacaktır. T.M.O. bu 
süreçte fındık üreticilerini yalnız 
bırakmamalı, alım yatını 
güncelleyerek en az 26-27 lira 
seviyelerine yükseltmelidir. Tekel 
olduğumuz üründe zarar etmeyip 
aksine piyasada belirleyici aktör 
biz olmalıyız. Bunun için T.M.O. 
son alım tarihlerini Mart-Nisan 
ayına kadar uzatmalıdır dedi.” 

er yıl olduğu gibi bu yılda 

HVakfıkebir İlçe Liman'ında 
balık sezonunun açılması ile 

birlikte yoğun bir koku ve çevre 
kirliliği şimdiden yaşanmaya 
başladı. İlçe sakinleri yoğun kirlilik 
ve kokudan dolayı bizleri arayarak 

şikayetçi olmaya başladılar. Bizler 
de olay yerinde yapmış olduğumuz 
incelemeler de gördüğümüz 
manzara karşısında şaşkına 
döndük. Hamsi yükleyen tırlar yasak 
olduğu halde tahliye hortumlarını 
açarak, pis suyu limana 

boşaltılmasını gördük. Pis hamsi 
suyunun deniz üzerinde yağ 
tabakası ve aşırı şekilde deniz 
suyunun kirlenmesi sonucu denizde 
yaşayan balık türlerinin oksijensiz 
kalarak ölümlerine de sebebiyet 
veriyor. Olaya ilgili video ve 

fotoğraarı sitemizde paylaşıyoruz.
Vakfıkebir İlçe Liman'ında yapılan 
“ÇEVRE KİRLİLİĞİNE BİR AN 
ÖNCE YETKİLİLERİN DUR” 
demesini bekliyoruz. Halkımızın 
sesi, kulağı ve gözü olmaya devam 
ediyoruz.  

BU ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DUR DİYECEK YOK MU?

T
rabzon Çalışma İş Kurumu İl 
Müdürlüğü Çalışma Kulübü 
Uzmanı Barış Kandil 

tarafından verilen seminerin katılım 
belgelerini Kaymakamımız Sayın 
Mesut Yakuta tarafından verildi. 
Belge törenine kaymakam 
Yakuta'nın yanı sıra Vakfıkebir İşkur 
Hizmet Merkezi Müdürü Zeynep 
Özkan, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemile Kahyaoğlu, 
Müdür yardımcıları Mustafa Dal, 
İbrahim Demirci ve kursiyerler 
katıldı.  Belge takdim töreninde 

konuşan Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
amacımız aileleri güçlendirerek 
kendi ayakların üzerinde durma-
larını sağlamaktır. COVİT-19 salgını 
münasebetiyle sosyal hayatın temel 
prensipleri olan temizlik, maske ve 
mesafe kurallarına uyulması 
salgınla mücadelenin başarısı 
açısından büyük önem taşımakta 
olduğunu belirtti. 
ÇOCUKLARINIZA YATIRIM 
YAPMAK EN GÜZEL YATIRIMDIR
İş ararken nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini öğrenmiş oldunuz, bu 

kurs iş bulma sürecinizde sizler için 
faydalı olacağının altını çizen Kay-
makam Mesut Yakuta, tüm ülkeler-
de olduğu gibi bizim de ülkemizde 
işsizlik var. Bir valimizin dediği gibi 
ülkemizde iş beğenmeme sorunu-
muz var. Her işi yaparım diyen in-
san aslında her işi yapamaz denili-
yor. Dolayısıyla bizler iş beğenme-
me sorununu ortadan kaldırmamız 
gerekiyor. Öncelikle küçük küçük 
başlayıp daha sonra ilerleyen 

dönemlerde daha iyi yerlere gelme 
imkânımız olabilir. Kursu düzen-
leyen herkese teşekkür diyorum. 
Bizim burada yapmamız gereken 
kendimizin tahsilini tamamlamak, 
hepiniz anne ve baba adayısınız 
dolayısıyla çocuklarımıza iyi bir 
eğitim vererek onların geleceklerini 
de garanti altına almak sizlerin 
yapabileceği en güzel iştir. Sizler 
için çocuklarınıza yatırım yapmak 
en güzel yatırım olacaktır dedi. 

ÇOCUKLARINIZA YATIRIM YAPMAK
EN GÜZEL YATIRIMDIR



Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Saadettin Çiçek ve Yeniden 
Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe 
Başkanı Gökhan Şahin, 
gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'nu ziyaret 
ederek, Milli Kaynak 
Paketlerimiz 1, adlı kitap 
hakkında bilgiler verdiler. 
Ülkemizin ve milletimizin 
selameti açısından hayati önem 
arz eden hususlardan bir tanesi 
ekonomik bekamızın teminat 
altına alınmasıdır. Bunun için 
de, öncelikle dışa bağımlı 
olmayan, dış ticaret fazlası 
veren, ekonomik ve nansal 
açıdan kendi kendine yeten bir 
ülke olma yolunda güçlü 
adımlar atmamız zaruridir. Mali 
kaynak ihtiyaçlarımızı 
borçlanarak veya zam ve ilave 
vergiler yoluyla vatandaşın 
sırtından karşılamak yerine, 
borçsuz, zamsız, vergisiz 
olarak üretilecek kaynaklara, 
katma değerleri ihracat yoluyla 
elde edeceğimiz kendi milli 
gelirimizle karşılamamız, 
ithalata dayalı ekonomi yerine 
katma değerli üretim, istihdam 
ve ihracata dayalı bir 
ekonomiye geçiş yapmamız 
gerekmektedir. Bu noktada 
hareketle, Yeniden refah Partisi 
AR-GE Başkanlığı tamamen 
bilimsel ve teknik verilere dayalı 
şekilde “Milli Kaynak 
Paketlerimiz-1” kitabımızı 
hazırlamıştır. Devletimize mali 
kaynak oluşturmaya, istihdam, 
üretim ve ihracatı artırarak milli 
gelirimizi yükseltmeye yönelik 
bu projelerimiz ekonomik 
açıdan tam manasıyla 
bağımsız, Yeniden Büyük 
Türkiye'yi inşa etmek için 
gerekli mali kaynakların 
borçlanma yoluna gitmeden ve 
milletimize mali külfet 
yüklemeden sağlanabilmesi 
bakımından elzemdir. Ülkemizin 
ekonomik olarak düze çıkması 
ve Yeniden Büyük Türkiye 
hedene ulaşılması yolunda 
çok ciddi katkı sağlayacağına 
inandığımız Milli Kaynak 
Paketlerimiz-1 adlı kitabımızın 
hazırlamış bulunmaktayız.
1- GÜNEŞ ENERJİSİ 
PROJESİ:
Ülkemiz Dünya üzerinde 
bulunduğu konum sebebiyle 
güneş ışığından çok fazlasıyla 
faydalanabilecek konumdadır. 
Yıllık Güneş Enerjisi 
Potansiyelimiz 380 GW'tır 
(380.000 MW) ( Şekil 1). 
Ülkemizin Ocak 2020 itibariyle 
Elektrik üretim santrallerinin 
kurulum gücü 91.269 MW'tır. 
Eğer 91.269 MW santral 
gücünü %100 verimle tam 
kullanabilseydik ( 91.269 MW x 
24 Saat x 365 Gün= 799,51 
milyar kWh enerji elde 
edebilirdik. Halen 
üretebildiğimiz enerji miktarı ise 
2019 yılı sonu itibariyle 
maalesef 304,2 milyar kWh'dır. 
Bunun bir diğer anlamı mevcut 
enerji santrallerimizin ortalama 
üretim verimliliğinin % 37,6 
düzeyinde olmasıdır. İlk 
yapacağımız işlerden biri Enerji 
santrallerimizin düşük 
verimliliğinin sebeplerini 
araştırıp verimlerini yükseltmek 
olacaktır. 

2-DOĞU AKDENİZ 
DOĞALGAZ VE PETROL 
ARAMA PROJELERİMİZ
Doğu Akdeniz'de bulunan 
doğalgaz ve Petrol rezervleri 
son yıllarda Ülkemiz 
gündeminde sıkça yer 
almaktadır. Olayların tarihsel 
gelişimine baktığımızda 
siyaseten ve ekonomik olarak 
bu topraklarda çok şey 
kaybettiğimiz görülmektedir. Bu 
proje, Doğu Akdeniz'deki 
Olayların gelişimini tam 
anlayabilmek, önlem alınması 
gereken konularda 
görüşlerimizi ve iktidara 
geldiğimizde yapacaklarımızı 
anlatmak için kaleme alınmıştır.
3-BİRLEŞİK BARAJLAR 
PROJESİ
Fırat ve Dicle havzamız diğer 
havzalara oranla çok daha 
fazla kar ve yağmur alır. Bazı 
mevsimler barajlar taşma 
noktasına gelir. Bizim 
dağlarımıza düşen bu fazla 
sular nehir yatağına elektrik bile 
üretilemeden bırakılır. Her iki 
nehir suları ile uluslararası 
anlaşmamız 500 
metreküp/saniye'dir. Fazla 
bıraktığımız bu sular, boru 
hatları ile az yağış alması 
sebebiyle su seviyesi düşük 
barajlarımıza ve/ veya 
ovalarımıza aktarılabilir.
4-KOMŞU ÜLKELERE SU 
SATIŞLARI PROJESİ
Su, çok yakın gelecekte, 
petrolden de, doğalgazdan da 
daha önemli bir madde haline 
gelecektir. Bu bakımdan damla 
sulama sistemi ve Kompost 
tesisleri ile tasarruf edeceğimiz 
suları satabilmek için projeler 
süratle hazırlanacak ve devreye 
sokulacaktır. Bu projelerin bir 
örneği Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri için geçmişte 
hazırlanmış ancak 
uygulanmamıştır. Manavgat 
çayı için hazırlanmış maalesef  
iptal edilmiştir. Sonuçta söz 
konusu su tasarrufu ve bu 
suyun komşu ülkelere satışı ile 
ülkemize kazandıracağımız 
yıllık gelir 20-30 milyar dolar 
arasında bir değer olacaktır.
5-KOMPOST TESİSLER 
PROJESİ
Tarım sektörü ülkemizin 
vazgeçemeyeceği kadar önemli 
bir sektörüdür. Son yıllarda, 
farklı sebepler ile tarımla 
uğraşanların sayısında ve 
ekilen arazilerin miktarında 
büyük azalmalar olsa da, tarım 
, “mekanize-modern tarım” 
olarak geleceğin Türkiye'sinde 
önemli rol oynamaya devam 
edecektir.
6-MADENCİLİK 
PROJELERİMİZ
Ülkemiz, Dünya'da satılan 90 
çeşit madenin 77'sine sahiptir 
(Şekil 54). Maden ve 
Endüstriyel hammadde çeşidi 
bakımın çok zengin olmakla 
birlikte, maden rezerv 
büyüklükleri bakımından, bor, 
toryum, trona gibi birkaç istisna 
hariç, önemli rezervlere sahip 
bir ülke değildir. Metalik maden 
ihracatımızın toplam maden-
endüstriyel hammadde-doğal 
taşların toplam satışı içindeki 
payının %25-38 arasında 
değişmesi bunun en belirgin 
delilidir.

7-DEMİR ÇELİK 
PROJESİ
Çelik, hayatımızın her 
anında, birçok 
mühendislik projelerinde, 
inşaat ve araç 
sektörlerinde, tren 

raylarından doktor neşterine 
kadar karşımıza çıkan ve hayatı 
kolaylaştıran mamullerden 
birisidir. Ülkemiz demir-Çelik 
sektöründe Dünya'da sekizinci 
durumdadır. Ancak bu sıralama 
bizleri yanıltmamalıdır. Dünya 
Demir-Çelik üretimi 2019 yılı 
sonu itibariyle 1,9 milyar tondur. 
Ülkemizin 2019 yılı üretimi 33,7 
milyon ton olduğu için, Dünya 
ihtiyacının ancak % 1.77'sini 
üretebilmekteyiz. Birçok konuda 
olduğu gibi, ÇİN bu konuda da 
hâkim üretici konumunda olup, 
2019 yılındaki 996 milyon ton 

çelik üretimiyle Dünya 
üretiminin %53'ünü 
karşılamaktadır Yeniden Refah 
Partisi olarak, paslanmaz çelik 
ve süper alaşımlı çeliklerin 
üretimi için büyük destekler 
verilecektir.
8-TARIM PROJELERİMİZ
Partimiz, yeniden köylerine 
dönüp tarım yapmak isteyen 
köylülerimize, mazot, kredi, vb. 
her türlü desteği verecektir. 
Ancak Türkiye'deki nüfus göçü 
konusundaki mevcut gerçekleri 
kabullenen Partimizin esas 
tarım projesi TARIM 
ÇİFTLİKLERİ'nin kurulmasıdır. 
En az 50000 dönümlük 
topraklarda, yeterli sayıda 
personel, traktör, biçerdöğer vb. 
gibi makinalar ile bu projeler 
yürütülecektir. Dolayısıyla atıl, 
kullanılmayan makine parkı ve 
çalışmayan işçi olmayacaktır. 
Modern entegre tesislerle 
donanımlı, bilimsel ilaçlama, 
biyolojik mücadele gibi 
tekniklerin uygulandığı çiftlikler 
planlanmıştır. Bu çiftlikler, 
Devlet, Devlet-Özel Şirket 
ortaklığı veya özel şirket 
işletmeleri şeklinde 
tasarlanmıştır. Önce Devlet 
örnekleri ortaya koyacak daha 
sonra halkımızın bu tip 
çiftliklerin ortağı olması teşvik 
edilecektir. Yeniden Refah 
Partisi olarak hedemiz, azalan 
tahıl, sebze ve bağ alanlarını 
MODERN ÇİFTLİK modeliyle 
arttırarak başlangıç olarak yıllık 
5 milyar dolarlık gerçek ihracat 
yapmak olacaktır. 
9-KENEVİR PROJESİ
Yeniden Refah Partisi olarak, 
bu bitkinin yetiştirilmesine ve 
üretiminin yaygınlaştırılmasına 
verdiğimiz öneme gelince; 
Plastik ürünlerin tamamı, 
kenevirden üretilebilir ve 
“kenevir plastiği”nin doğada 

parçalanması dönüşmesi 
oldukça kolaydır. Çok yakın bir 
gelecekte petrolün tükenecek 
olması ve petrolden elde edilen 
plastik ve benzeri yan ürünlerin 
üretilemeyecek olması 
sebebiyle de kenevir özel bir 
ekonomik değer kazanacaktır.
10-SIVI GÜBRE ÜRETİMİ 
PROJESİ
Partimiz hem Ülkemizdeki atıl 
kaynaklarla organik karakterli 
gübre üretmek, hem de her yıl 
yurtdışına ödediğimiz 
milyarlarca doları azaltmak için 
AR-GE üyemiz bir Profesör 
tarafından geliştirilen “SIVI 
GÜBRE” projesinin Türkiye için 
uygulanabilirliğini 
desteklemektedir. Bu tip gübre 
üretiminin teşviki, gübre için dış 
ülkelere ödediğimiz paraları 
önemli ölçüde azaltacaktır. 

Diğer yandan da yerli kaynaklar 
kullanılacağından yeni iş 
kapıları açılacaktır. Bu gübrenin 
esas kaynağı kalorisi 1000 
kalori altında olan ve yakıt 
olarak kullanılmayan kalitesiz 
linyitler ve Leonardit adı verilen 
organik kökenli malzemelerdir. 
Yeniden Refah Partisi olarak 
iktidara geldiğimizde “Sıvı 
Gübre” yapımı desteklenecek 
ve mümkün olan en kısa 
sürede kimyasal gübre ithalatı 
durdurulacaktır.
11-HAYVANCILIK PROJESİ
 Özel sektör, özel sektör-Kamu 
ortaklığı ve Kamu ortaklığı 
modellerinin hepsine açık 
olarak büyük arazilerde hayvan 
çiftliklerinin kurulması ve model 
oluşturulması hedeenmiştir. 
Bazı çiftlikler sadece küçükbaş, 
bazı çiftlikler de sadece 
büyükbaş hayvanlara yönelik 
olarak kurulacak ve/ veya 
kurulması teşvik edilecektir. Bu 

çiftliklerde hayvan sayılarının 
arazi büyüklüğüne göre 20.000 
ile 50.000 olması planmış ve 
prototip modeller hazırlanmıştır. 
Bu prototip modellere göre 
büyükbaş hayvan çiftliklerinin 
2500-5000 hektar aralığı ölçü-
lerinde olması planlanmıştır. Bu 
devasa çiftliklerde 25.000- 
50.000 arasında değişen küçük 
veya büyükbaş hayvanlar bes-
lenecektir. Tesisler, birbirlerini 
tamamlayıcı (entegre) tesisler 
olarak planlanmıştır.
12-VOLKAN CAMLARININ 
EKONOMİDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemiz volkanik kayalar 
bakımından oldukça zengin bir 
ülkedir . Bu kayaların önemli bir 
kısmı da volkan camlarıdır. Bu 
volkan camları tarihi süreç 
içinde, kırıldıklarında çok sivri 
uçlar vermeleri sebebiyle, 
okların, mızrakların ucunda 
kullanılmıştır. Çok sert olmaları 
sebebiyle de, zaman içinde 
tarımda, Döğen altlarına çakıla-
rak, buğdayı sap, samandan 
ayırt etmek için uzun yıllar 
kullanılmışlardır. Ancak özellikle 
son yüzyılda kullanıldığı alan-
ların çok artışı bu kayaları çok 
önemli hale getirmiştir. Yeniden 
Refah Partisi olarak bu tabii 
kaynağımızın ülke ekonomisine 
kazandırılması, kullanım 
alanlarının arttırılması, maden 
kanunundan kaynaklanan 
zorlukların ortadan kaldırılması 
için gereken her türlü çaba 
gösterilecektir.
13-RUSYA İLE ÇİN İLE 
YAPILAN TİCARETİN 
DENGELENMESİ PROJESİ
Dış ticaretimiz yıllardır açık 
vermektedir. Ancak bu açık 
nereden oluşmaktadır sorusuna 
gerçek veriler ile cevap 
verilemez ise ülke dış ticaret 
açığı vermekte devam 
edecektir. Dış ticaretimizdeki en 
büyük açıkları Rusya ve Çin ile 
olan ticaretlerimizde verdiğimiz 
görülmektedir. Yeniden Refah 
Partisi olarak iktidara 
geldiğimizde ithal edilen ürünler 
listesi yeniden gözden 
geçirilecek, özellikle küçük ve 
orta ölçekli sanayicilerimiz 
tarafından üretilen hiçbir madde 
Rusya ve/veya Çin'den 
alınmayacaktır.
14-HAVUZ PROJESİ
İlk kez 54. Hükümetin 
uyguladığı HAVUZ projesi ile 
Devletin bütün kurumlarının 
topladığı paralar Devlet 
Bankalarına yatırılarak bir 
havuz oluşturuldu. Bilahare 
Devletin bir başka kurumu veya 

parayı yatıran kurum, yatırım 
için karar verip paraya ihtiyaç 
duyduğunda, Devlet bankası, 
belli işletme masraarı hariç, 
faiz adı altında herhangi bir 
para almadan bu krediyi 
sağlamaktaydı. Yeniden Refah 
Partisi olarak İktidara 
geldiğimizde aynı usulü 
uygulayarak Devletin gereksiz 
faiz masraarı azaltılacaktır. 
15-DENK BÜTÇE
Denk Bütçe, 54. Hükümet 
tarafından gerçekleştirilmiş ve 
Devlet'in borçlanmaya bağlı faiz 
ödemeleri önemli ölçüde 
azaltılarak oldukça başarılı 
sonuçlar alınmıştır. Bugün de 
Hükümet'in Denk Bütçe'yi 
gerçekleştirememesi sebebiyle 
her sene bütçe açığının 
verilmesi ve bu açığın 
kapatılması için sürekli 
borçlanma yoluna gidilmesi 
hem Devleti ve ülkemizi borç 
batağına sürüklemekte, hem de 
bu borçlar sebebiyle Hükümet 
her sene 150-200 milyar TL 
(yaklaşık 30 milyar dolar) 
miktarında borç faizi ödemek 
durumunda kalmaktadır. Devlet 
Bütçesi'nin denkleştirilmesi 
halinde bütçe açığı kapatmak 
için borçlanmak zorunda 
kalınmayacak, böylelikle de 
yeni borçlar alınmayacağı için 
Hükümet'in her sene ödediği 
borç faizi miktarı önemli 
miktarda azaltılmış olacaktır. 
Yeniden Refah Partisi olarak 
İktidara geldiğimizde, mutlaka 
Denk Bütçe gerçekleştirilerek 
Devletin faiz masraarı ciddi 
ölçüde azaltılacaktır. Başkan 
Çiçek ve Şahin, “Projeler 
gerçekleştiğinde yılda en az 
125 milyar dolarlık sıcak para 
girişi ve 20-30 milyar dolarlık 
tasarruf yapılabilir. Bu rakamla-
rın zaman içinde çok daha fazla 
seviyelere çıkarılması için yeni 
kaynak paketlerimiz 
hazırlanmaktadır. Ülke düzlüğe 
çıktıktan sonra 4. nesil yüksek 
teknolojik üretimleri için planlar 
yapılacaktır dediler.”
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YENiDEN REFAH'DAN
ÜLKE İÇİN 
150 MiLYAR DOLAR

Ülkemizin kalkınması ve ekonomik açıdan rahata 
ulaşabilmesi Yeniden Refah Partimizin uygulayacağı 
Milli Kaynak Paketlerimizle mümkün olacaktır dediler.
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Osman KOYUNCU

irincisi, Allah insanı Rahman suretinde Byarattı, diğer bir rivayette ise Allah 

insanı kendi suretinde yarattı şeklindedir. 

Fatiha, Kuran'ın özeti, besmele de 

Fatiha'nın bir özetidir. Besmeleyi anlayan 

Kuran'ı anlayabilir.  Allah, sonsuzdur, 

mahiyetini bilemediğimiz soyut bir 

varlıktır, maddi değildir. Kâinatın ruhu, 

ilmi ve bilicidir diyebiliriz. Fakat gerçekten 

bu sonsuz soyut varlığın hakiki mahiyetini 

anlayamayız.  O, mahiyetini bilemediğimiz 

sonsuz varlığın sonsuz somut(maddi) 

tecellisine Rahman diyoruz. Rahim de 

soyut ve somutu dengesi, özü itibari ile 

insana bakan, O sonsuz zatın derin şefkat 

ve merhameti ile verilecek ekstra 

nimetleridir. Kâinat, arz ve insan 

simasında besmelenin sırlarını gösteren 

birbiri içinde üç mührün vardır. Birincisi 

kâinatın umumundaki yardımlaşma ve 

birbirinin ihtiyacına cevap vermekten 

doğan Allah'ın büyük Ulûhiyet mührü. 

İkincisi ise dünya simasında bitki ve 

hayvanlar âlemindeki tedbir, terbiye ve 

idaresinde, düzen ve intizamı gösteren 

büyük Rahmaniyet mührüdür. Sonra 

insanın mahiyetinde, simasında çok latif ve 

derin şefkat ve merhameti İlahiyeden 

meydana çıkan Rahimiyet mührüdür. 

Bismillahirrahmanirrahimdeki Rahim 

buna bakar. Allah'ın asıl iki ismi vardır 

Allah ve Rahman (İsra 110) Allah, sonsuz 

olduğuna göre O'nun sonsuz isimleri olmalı 

işte kâinattaki her bir varlık Allah'ın 

isimleri beklide isimlerinin isimleridir.  

Kızıl İcaz'da her bir fen dalı Allah'ın birer 

isimleridir der. Yoksa çeşitli dillerde sayıp 

ezberlediğimiz kelimeler Allah'ın gerçek 

isimleri değildir fakat bunları da 

söylemenin faydaları vardır. Şafi Allah'ın 

ismidir demek yerine, bütün tıp ilmi, 

kitaplar,  laboratuar, ilaç doktor bina vs 

hep birlikte Allah'ın Şafi isminin tecellisidir 

demek daha mantıklı daha kapsayıcıdır.  

Bütün fen dallarını bu şekilde Allah'ın 

isimleri olarak düşünebiliriz.  Din ilimleri 

ile fen ilimlerinin birlikte okutulması 

insanı olgunlaştırır, Allah'ı daha iyi 

tanıtır. Demek Bismillahirrahmanirrahim 

âlem sahifesinde bir nurlu satırdır. Ki bu 

üç mühür ehadiyetin unvanıdır. Besmele, 

semadan zemine inen nurlu bir iptir buna 

sarılarak tırmanan kurtuluşa erer.  Ferşi 

arşa bağlar, insanı arşa çıkaran bir yol 

olur. Burada bu konunun anlaşılması için 

vahdaniyet ve ehadiyetin ne olduğunun 

bilinmesi lazım. Vahdaniyet güneş ise, su 

damlası veya cam zerrelerindeki yansıması 

ehadiyettir. Çünkü güneşteki ısı ışık ve 

renk gibi özellikler tamamen küçük çapta 

su damlası ve cam zerresinde de vardır.  

İnsan ne kadar da büyük olsa hatta 

peygamber bile olsa Allah ve Rahmanın 

sonsuzluğunu vahdaniyet tecellisi ile 

anlayamaz, ancak ehadiyet tecellisi ile 

anlayabilir. İşte peygamberimiz, Allah, 

Rahman, Rahim'in ve diğer isimlerini 

gösteren küçük çapta en büyük ehadiyet 

tecellisi olduğu gibi, kâinat, arz ve insan 

simasındaki en büyük ehadiyet tecellisini 

ancak kâmil manada O anlayabilir.  

Besmele kâinat arz ve insan simasında 

sonsuz olarak vahdaniyet tecellisini sonsuz 

olarak gösterir fakat insan bu sonsuzluğu 

kavrayamaz ancak küçük çapta ehadiyet 

tecellisi ile bunu kavrayabilir. Onun için 

ehadiyetin kudsi unvanıdır deniyor. 

Besmele çok değerli olduğundan her 

kullanıldığı yerde başka derin bir manada 

olmak üzere 114 defa tekrarlanmıştır. 

Ondandır ki her hayırlı işe besmele ile 

başlanır. 

    Allah insanı Rahman suretinde yarattı 

dendiğinde, Rahmanın sonsuzluğunun 

küçük çapta maddi ve sanat olarak en 

mükemmel özelliklerinin toplandığı tek 

varlık insandır. Eğer Allah, insanı kendi 

suretinde yarattı dendiğinde, maiyetini 

tam bilmediğimiz sonsuz soyut(maddi 

olmayan) Allah'ın bütün soyut(akıl, şuur ve 

ilim gibi) özellikleri küçük ehadiyet çapında 

insanda toplanmış demektir. Yani 

Peygamberiniz kâmil manada Allah'ın 

sonsuz soyut ve somut özelliklerini 

gösteren ehadiyet bazında en büyük aynası 

olduğu gibi O Allah'ın sonsuz soyut ve 

somutun yanında ekstra özelliklerle 

donatılmış Rahim'i ve diğer isimleri 

gösteren de en büyük ayinedir. İnsan da 

arınmasına ve kabiliyetlerine göre 

besmeleye ve besmelenin gösterdiği Zata 

cami bir ayna olabilir. 

BİR HADİSİN İKİ YORUMU

ÖĞRENCİLERE
TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Trak Timleri tarafından 

Deregözü İlkokulu 1. ve 2. 
Sınıf öğrencilerine okul 
bahçesinde verilen trak 
eğitimi, öğrenciler tarafından 
büyük bir ilgi ve merakla 
izlendi. Öğrencilere yönelik 
yapılan eğitim Vakfıkebir 
Trak Tim Komutanı J. Asb. 
Kd. Üçvş. Serkan Salcı, 
J.Asb.Çvş. Seda Karabacak 
ve Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. 
Cengiz Durgungöz 
tarafından eğitim verildi. 
Vakfıkebir Trak Tim 

Komutanı J. Asb. Kd. Üçvş. Serkan 
Salcı yaptığı açıklamada, "Hedemiz 
Trak içindeki en savunmasız grup 
olan çocuklarımızı bilgilendirmek, 
bilinçlendirmek ve onlara daha 
güvenli bir trak ortamı sağlamaktır" 
dedi. Eğitim kapsamında, ilkokul 
öğrencilerine kavşaklarda ve kara 
yolunda yaya geçiş kuralları, 
araçlarda emniyet kemeri kullanımı, 
okul servis araçlarında uyulması 
gereken kurallar, traktör ve kamyonet 
kasalarında yolculuk, bisiklet binme 
kuralları ile ilgili Trak eğitimi 
uygulamalı olarak anlatıldı.

ovid-19 Tedbirleri Ckapsamında Alınan kararlar 
gereği; Vakfıkebir Hükümet 
konağı çevresinde, Hükümet 
Cadde-sinde,14 Şubat 

Caddesinde, Fatih Caddesinde, 
Gülbaharha-tun Caddesinde, 
Hacı Ziya Habiboğlu Cadde-
sinde, Belediye Parkında, sahil 
bölgesinde, pazaryerinde ve 

toplu taşıma araç duraklarında 
sigara içilme-si yasaklandı. Bu 
yasağa uyma-yan vatandaşlar 
hakkında idari para cezası 
uygulanacaktır.

VAKFIKEBİR'DE SİGARA YASAĞI
UYGULANAN CADDELER

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 14 ŞUBAT KURTULUŞ CADDESİ
PEYZAJ UYGULAMA İNŞAATI YAPIM İŞİ

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01258458

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 14 ŞUBAT KURTULUŞ CADDESİ PEYZAJ UYGULAMA İNŞAATI YAPIM 
İŞİ yapım işi 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: 2020/602876
1-İdarenin
a) Adresi : Çarsı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi: info@vakkebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Peyzaj Uygulama İnşaat Yapım İşi, Altyapı, Elektrik, İnşaat İmalatları, Çevre 
Düzenleme İşlerinden oluşan toplam 65 kalem iş
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Vakfıkebir Belediyesi Kemaliye Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Çarşı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No:154 - 61400 Vakfıkebir7TRABZON
b) Tarihi ve saati: 04.12.2020 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 
ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) ALTYAPI İşlerinde yer alan XVIII.GRUP: 
SAHA İŞLERİ benzeri ş olarak kabul edilecektir. 
4 .4.2.  Benzer işe denk sayı lacak mühendis l ik  veya mimar l ık  bölümler i :  İnşaat 
Mühendisi/Mimar/Peyzaj Mimarı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Deregözü 
İlkokulu 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine okul bahçesinde trafik eğitimi verildi.

Vakfıkebir ilçesinde İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda toplanan 
Vakfıkebir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu sigara içilmesi yasaklanan yerleri belirledi. 
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EHL�YET TAŞIMAK TAR�H OLUYOR

İ
çişleri Bakanlığı yeni hizmeti 
olan ehliyet bilgilerinin kimlik 
kartlarına yüklenmesine 

resmen başlanmasının ardından 
Vakfıkebir nüfus müdürlüğünde 
iş yoğunluğu katlandı. Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlükleri'nden 
(ALO 199) randevu alan 
vatandaşlar nüfus iş ve 
işlemlerini Vakfıkebir Nüfus 
müdürlüğünden yeni kurulan 
sıramatik sisteminden alacakları 
sıra numaralarıyla aynı günde 
hızlı bir şekilde 
yaptırabilecekler. Ayrıca yeni tip 
ehliyet sahibi vatandaşlar 
başvuruda bulunarak Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik kartlarına 
ehliyet bilgilerini de Vakfıkebir 
Nüfus Müdürlüğü'nde de 
işletebiliyorlar. Bu sayede 
vatandaşlar ehliyet taşıma 
zorunluluklarından da kurtulmuş 
oluyorlar. Ehliyetlerle kimlik 
kartlarının birleşmesi için 
öncelikle Türkiye Cumhuriyeti 

yeni kimlik kartı ve Yeni Tip 
Sürücü Belgesi sahibi olunması 
gerekiyor. Çipli sistemi bulunan 
yeni kimlik kartlarına ehliyet 
bilgileri aktarılıyor. Ücretsiz 
olarak yapılan bu işlem için 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğünün internet 
sitesi olan randevu.nvi.gov.tr 
adresinden veya Alo 199'dan 
randevu alınması gerekiyor.
VAKFIKEBİR NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE 
GÖRE YAPILAN İŞLEMLER 
VE RAKAMLAR
Yeni kimlik kartlarını alan ve 
değiştiren 2451 kişi olurken yeni 
sürücü belgesi alan kişi sayısı 
301, sürücü belgelerini 
yenileyen 562 kişi, pasaport 
alan 322 kişi, yeni doğan 218 
kişiyken nüfus müdürlüğüne 
gelen ölüm sayısın 22 ve sağlık 
kuruluşlarında ölen 271 kişi yani 
toplamda 291 vefat eden sayısı 
oldu. Bunun yanında 132 
evlenen çift evlenme muamelesi 
yaptırırken 60 çift te boşandı.
201 KİŞİNİN İSİM VE 
SOYADLARINDAKİ HATALAR 
DÜZELTİLDİ
Nüfus müdürlüğüne müracaat 
eden 1385 kişi de adres 
değişikliği gerçekleştirildi. Nüfus 
Hizmetleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7196 sayılı 
Kanunun açık hükmüne göre 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 
Başkanlığında toplanan 
Vakfıkebir İlçe İdare Kurulunca 
201 kişinin isim ve 

soyadlarındaki hatalar düzeltildi. 
İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 
kanundan yararlanmak 
isteyenler 2525 sayılı Soyadı 
Kanunun 3 üncü maddesine 
aykırı soyadları ile yazım imla 
hatası veya düzeltme işareti 
kullanılmamasından 
kaynaklanan anlam değişiklikleri 
bulunan, genel ahlaka uygun 
olmayan, toplum tarafından 
gülünç karşılandığı 
değerlendirilen ad ve soyadları 
mahkeme kararı aranmaksızın 
ilçe idare kurulunun vereceği 
kararla değiştirilebileceklerini 
belirterek değişikliklerin 
yapılabilmesi için vatandaşların 
başvuruda bulunmalarını istedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 
tarihinde meydana gelen 

deprem felaketi sonrası 
Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından yardım kampanyası 
başlatılarak toplanan yardımlar 
Elazığ'a ulaştırılmıştı. Geçen 
10 aylık sürenin ardından 
depremi yaşayan Orhan Kurt 
isimli depremzede Vakfıkebir 
Belediyesine duygu yüklü bir 
mesaj gönderdi. Depremzede 
Orhan Kurt mesajında 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya ve 
Vakfıkebir halkına teşekkür 
ederek yaşadıklarını şöyle dile 
getirdi;“Öncelikle selamlar 
ismim Orhan Kurt. Sizlere 
Gaziantep İlinden yazıyorum. 
Çok zamandır aklımda olan, 
fakat yoğunluğum sebebi ile bir 
türlü iletemediğim minnet ve 
teşekkürlerimi geçte olsa 
sizlere iletmek istiyorum. 
24.01.2020 tarihinde Elazığ'da 
meydana gelen depremde, 
doğupbüyüdüğüm baba evimizi 
kaybettik. O günün şanslı 
tarafı, kemoterapi gören 
babamın ve ona refakatçi 
olarak yanında kalan annemin 
hastanede olmalarıydı. İkisi de 
yara almadan kurtuldu çok 
şükür. Elazığ'a ancak bir kaç 
gün sonra gidebilmiştim. Ağır 
hasarlı olan evden kurtarmaya 
çalıştığım eşyalar, yeni 
kiraladığım evin henüz inşaat 
halinde olması ve 
hızlandırılması işlemleri ve 
hastane arasında hızlı bir 
döngü içerisindeydim. O kadar 
yoğun ve kafa doluluğu 
içerisindeydim ki bunu size 
anlatamam. Eski evden 

arabama sığdırabildiğim kadar 
aldığım eşyaları yeni ve soğuk 
eve taşıyıp, bir ufoyla geceyi 
odasının birinde geçirmeyi 
planlıyordum. Yıkılan evin 
önünde ne olduğunu 
bilmediğim büyükçe bir poşette 
Vakfıkebir Belediyesi yazısını 
gördüm. Malumunuz bizim 
oralarda ve bu bölgelerde daha 
önce duymadığım ve aşina 
olmadığım bir yazıydı. Annem 
içerisine bu olaylar öncesi bir 
şeyler koymuştur diye 
düşünerek onu da aldım. Fakat 
açtığımda içerisinden çok sıcak 
tutacak bir battaniye ve ona 
benzer şeyler gördüm. Maddi 
durumum çok şükür orta 
seviyelerde, babamlarda öyle. 
Birçok yardımı kabul 
etmeyerek (Çadır, gıda vb. gibi 
şeyler) ihtiyacı olanlara 
dağıttık. Fakat o akşam o 
battaniyenin yerini tahmin 
edemezsiniz. Kafa dağıtmak 
için dolaşacağınız şehrinizin 
olmaması, kendi derdinden 
istemeyerek de olsa size el 
uzatamayan akrabalarınız ve 
etrafınızda ki herkesin travma 

içerisinde olması da cabası. 
Tüm bunlar içerisinde 
karşımda rahatça içine 
sığabileceğim büyüklükte 
yardım poşetinizi de görünce, 
bana yaşamadığım duyguları 
yaşattınız. Ben o ana kadar 
depremzede olduğumu ve 
maddi durumum ne olursa 
olsun o anda yardıma muhtaç 
olduğumu hissetmemiştim. 
Ettiğim dualara ne kadarını 
daha eklesem hakkınızı 
ödeyemem. Ülkemizin bu 
hassas dönemlerinde sıcacık 
yuvamızdan veya bütçemizin 
bir kısmından kırparak, 
depremzedelere yaptığımız 
yardımları lütfen önemsiz 
görmeyelim. Sizler, 
yardımlarınızı benden önce 
Elazığ'a ulaştırmıştınız. Ben bu 
hassas davranışınız hasebi ile 
tekrardan başta Vakfıkebir 
Halkı olmak üzere, Başkanımız 
Sn. Muhammet Balta beye ve 
bütün çalışan ekibine bir kez 
daha minnet ve teşekkürlerimi 
iletmek istiyorum. Rabbim 
hepinizden razı olsun İnşallah 
saygılarımla.”

DEPREMZEDEDEN
DUYGULANDIRAN MESAJ

Yaklaşık olarak bir 
aydan fazla 

zamandır Covid -19 
teşhisi ile Trabzon 
Kanuni Eğitim ve 
Araştırma Hastane-
si'nde tedavi gören Hacı 
Bayram Yılmaz vefat 
etti. Hacı Bayram 
Yılmaz 13 Kasım 2020 
Cuma günü Cuma 
namazına müteakiben 

Kadıköy Mahallesindeki 
evinin yanında kılınan 
cenaze namazının ar-
dından aile kabristan-
lığında toprağa verildi. 
Merhum Hacı Bayram 
Yılmaz amcamıza 
Allah'tan rahmet Eski 
Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz ve 
Yılmaz ailesine, yakınla-
rına başsağlığı diliyoruz. 

U
zun, yaptığı açıklamada, 
vatandaşları sosyal 
mesafe, hijyen, sokağa 

çıkma sınırlamaları ve diğer 
tedbirlere uyulması halinde, 
salgının kısa sürede en etkili 
şekilde sona erdirilebileceğine 
inandığını belirtti. AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, açıklamasında şunları 
kaydetti:“Milletimiz, birçok zor 
gününde ortak meselelerine 
duyarlılığını kanıtlamış, çetin 
sınavlardan sağduyu ve 
kararlılığı ile geçmiştir.  Bugün 
tüm insanlık gibi, milletimizin de 
baş etmesi gereken yeni bir 
sınavla karşı karşıyayız. 
Bilindiği üzere Çin'in Wuhan 
kentinde geçen yıl Aralık ayında 
ortaya çıkan Koronavirüs (Covid 
19) salgını, kısa bir sürede tüm 
dünyayı etkisi altına alarak 
pandemiye dönüşmüş, 
ülkemizde de birçok 
vatandaşımız salgından 
etkilenmiş,  maalesef can 
kayıplarımız olmuştur. Maalesef 
ki Vakfıkebir İlçemizin her 

mahallesinde ve ilçe 
merkezinde her gün koronavirüs 
hastalarına yenilerinin 
eklendiğini belirtmeliyim. Sosyal 
mesafe, maske ve hijyen 
kurallarına dikkat etmemiz 
zorunludur dedi.”
“İLİM VE FEN 
REHBERLİĞİNDE, SAĞDUYU 
VE SABIRLA…”
Başkan Uzun şöyle devam etti: 
“Binlerce yıllık devlet ve sosyal 
hayat geleneğine sahip bir millet 
olarak bu zor günleri, tarihimiz 
boyunca yaşanan sıkıntılar 
karşısında olduğu gibi, 
devletimiz ve milletimizin 
işbirliğiyle, bilim ve fennin 
rehberliğinde sağduyumuz ve 
sabırla, birlik ve beraberlik 
içinde yeneceğimize inanıyoruz. 
Devletimiz, salgın henüz yeni 
ortaya çıkmışken yaşanacakları 
öngörmüş ve erken bir aşamada 
salgının önlenmesi için gerekli 
tedbirleri kararlılıkla almıştır. Bu 
kapsamda eğitim, spor, iş 
dünyası ve sosyal hayata ilişkin 
tedbirler kamuoyuna 

açıklanmış, bu süreçlerin yol 
açacağı sancıları asgariye 
indirmek üzere de destek 
paketleri açıklanmıştır. İlçemizin 
sağlık altyapısı, birçok ilçeye 
nazaran çok daha gelişmiş bir 
durumdadır. Değerli 
hemşerilerim, İlçemizin her 
mahallesinde her gün Covid-19 
vakalarına yenileri ekleniyor. 
Lütfen kendiniz için, yaşlı 
dedeniz, anne babanız için, 
çocuklarınız için bilhassa Allah 
rızası için sosyal mesafe, 
maske ve temizliğe dikkat 
edelim. Covid olanları ve 
temaslıları ziyaret etmeyelim. 
Covid olan kişiler ben hastayım 
desinler, covid erken tedavi ile 
önlenir. Alınan tedbirlere ilişkin 
başta kaymakamlık birimlerimiz 
olmak üzere tüm kurumlarımız 
teyakkuz halindedir.  Teşkilat 
olarak bizler de sağlık 
kuruluşlarımızla sürekli iletişim 
halindeyiz ve her türlü desteği 
bundan sonra da sürdüreceğiz. 
”“TEDBİRLERE UYULMASI 
ÇOK ÖNEMLİ!”
Son zamanlarda hızlı bir şekilde 
yayılım gösteren bandemi 
nedeni ile tüm 
vatandaşlarımızdan özverili bir 
şekilde kurallara uymakları 
önemlidir. En kısa sürede, en 
etkili sonuca ulaşmak için, 
Vakfıkebir'li hemşerilerimize, 
sosyal mesafe, hijyen, sokağa 
çıkma sınırlamalarına ve 
devletimizin açıkladığı diğer 
tedbirlere uymalarının çok 
önemli olduğunu bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz.”  Uzun, 
açıklamasını, “Bu vesileyle, 
salgın hastalıktan ötürü 
yaşamını yitiren 
vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, hastalığa yakalanan ve 
tedavi süreci devam eden tüm 
vatandaşlarımıza acil şifalar 
diliyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

COŞKUN BAŞKAN BABASINI KAYBETTi
Çarşıbaşı eski Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz'ın babası Hacı Bayram Yılmaz hayatını kaybetti.

ÖMÜR AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçemizin esnaflarından ve Körez Mahallesi Muhtarı Hasan Ömür'ün 
babası eski Belediye Meclis üyesi ve eski esnaf İsmet Ömür hayatını kaybetti. 

Vakfıkebir İlçemizde uzun 
yıllar esnaık yapan ve 

1989 - 1994 yılları arasında 
Belediye Meclisi Üyeliği 
yapmış ayrıca ilçemizin 
değerli esnaarından Ömür 
Bakkaliyesinin sahibi ve 
Körez Mahallesi Muhtarı 
Hasan Ömür'ün Babası İsmet 
Ömür hayatını kaybetti. 
Vakfıkebir ilçesi’nin sevilen, 
sayılan değerli simalarından 
biri olan İsmet Ömür’ün vefatı 
ilçede derin üzüntü yarattı. 
Bir süreden beri Trabzon 
Kaşüstü Devlet Hastanesi 

yoğun bakım ünitesinde 
COVİT-19 tedavisi 
görmekte olan İsmet 
Ömür hayatını kaybetti. 
Merhum İsmet Ömür'ün 
cenaze namazı 17 Kasım 
2020 Salı günü saat : 
13,30 da Körez Mahallesi 
Camiinde kılınarak aynı 
yerdeki aile kabristanlı-
ğında özel ekipler 
tarafından toprağa verildi. 
Merhum İsmet Ömür 'e 
Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Nüfus Müdürlüğünde yeni hizmet, ehliyet bilgilerinin kimlik 
kartlarına yüklenmesine resmen başlandı. Artık ehliyet taşımak tarih oluyor.

AK PARTi iLÇE BAŞKANI UZUN'DAN
“KORONAVİRÜS” UYARISI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, “Binlerce yıllık devlet ve 
sosyal hayat geleneğine sahip bir millet olarak bu zor günleri, tarihimiz 
boyunca yaşanan sıkıntılar karşısında olduğu gibi, devletimiz ve 
milletimizin işbirliğiyle, bilim ve fennin rehberliğinde sağduyumuz ve 
sabırla, birlik ve beraberlik içinde yeneceğimize inanıyoruz” dedi.

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com
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eçen yıl Haziran ayında Ggeçirdiği kalp krizi 
sonucu vefat eden ve Gençlik 
Merkezi Müdürü merhum  
Mustafa Turupçu adına 6 
Kasım 2019 tarihinde birincisi 
düzenlenen turnuvanın bu yıl 
online olarak ikincisi 
düzenlenecek. Turnuva ile 
ilgili görüşlerini açıklayan okul 
müdürü Dr. Öğr. Üyesi Soner 
Demirtaş Vakfıkebir eğitim 
camiasının kıymetli 
isimlerinden merhum Mustafa 
Turupçu adına 6 Kasım 2019 
tarihinde birincisini düzenleyip 

geleneksel hale getirmeyi 
amaçladığımız satranç tur-
nuvasının ikincisini koronavi-
rüs salgınından dolayı bu yıl 
yine Türkiye Satranç 
Federasyonu işbirliği ile ancak 
“Online” gerçekleştireceğiz 
dedi. Katılımcılara seslenen 
müdür Dr. Öğr. Demirtaş, 
Uzak kaldığımız şu günlerde 
bir araya gelme vesilesi olarak 
hepinizi 2. Geleneksel 
Mustafa Turupçu Anma 
Satranç turnuvasına davet 
ediyor, katılımları 
beklediklerini ifade ederek şu 

bilgilendirmeyi yaptı:  
Başvurular 13-24 Kasım 2020 
tarih aralığında yapılacak.   
Turnuva tarihi: 25 Kasım 2020 
Çarşamba saat: 13.00 (Online 
yapılacak.) Satranç turnuvası 
ile ilgili tüm bilgilendirme 
işlemleri WhatsApp grubu 
üzerinden Türkiye Satranç 
Federasyonu Yetkilileri 
tarafından yapılacaktır. 
Başvuru formu eksiksiz 
doldurularak 
tolgaergun@trabzon.edu.tr E-
Posta adresine 
gönderilmelidir.

MERHUM TURUPÇU ADINA
SATRANÇ TURNUVASI
Vakfıkebir İlçesi Meslek Yüksek Okulu, Gençlik Merkezi Merhum Müdürü 
Mustafa Turupçu'yu unutmayarak adına online satranç turnuvası düzenliyor.

æ17 Kasım 2020 Salı günü 
saat 11.00'de Mescid-i 

Aksa Camii'nde Koronavirüs 
tedbirlerine uyularak yapılan 
toplantı Merkez Eski Camii 
İmam Hatibi Ali Osman 
Birinci'nin Kur'an-ı Kerim 
Tilâvetiyle başladı.  Daha 
sonra İlçe Müftülüğü Şe Rek 
Altuntaş, gündeme ilişkin konu 
başlıklarından bir kısmını 
personelle paylaştı. Ardından 
İlçe Müftüsü Şahan, diğer 
gündem maddeleriyle birlikte 
kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi, din hizmetleri, 
eğitim hizmetleri ve yayın 
hizmetleriyle ilgili maddeler 
halinde belirlediği gündem 
konularını din görevlileriyle 
paylaştı. Din hizmetlerinin 
ciddiyet ve samimiyet 
ekseninde gönüllülük esasına 
göre yürütülmesi gerektiğinin 
altını çizen İlçe Müftüsü Recep 
Şahan, din görevlilerine 
Diyanet'e, Dine ve Devlete 
karşı temel görev ve 
sorumluluk bilinci, hizmet aşkı, 
birlik, beraberlik ve dayanışma 
ruhu ile hizmette bulunmaları 
tavsiyesinde bulundu.
“İMAM HATİP ZEKERİYA 
YÜKSEL VEDA ETTİ”
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 

açmış olduğu Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
(Din Hizmetleri Uzmanı) yazılı 
ve sözlü sınavlarını kazanarak 
Yomra İlçe Müftülüğü'ne Din 
Hizmetleri Uzmanı olarak 
atanan Mescid-i Aksa Camii 
İmam Hatibi Zekeriya Yüksel, 
ilçedeki görevinden ayrılacak 
olması dolayısıyla toplantı 
sonunda kısa bir veda 
konuşması yaptı ve 
meslektaşlarından helallik 
istedi. İmam Hatip Ali Uçar da 
din görevlileri adına yaptığı 
konuşmada Zekeriya Yüksel'e, 
atamasının hayırlı olması 
temennisiyle yeni görevinde 
başarılar diledi. İlçe Müftüsü 
Recep Şahan ise Yomra İlçe 
Müftülüğü'ne Din Hizmetleri 
Uzmanı olarak atanan 
Zekeriya Yüksel'e ve ilçe 
müftülüğünde çeşitli 
unvanlarda görev yapmış olup 
ve farklı il ve ilçe 
müftülüklerine atanan tüm 
görevlilere yeni görev ve 
hizmetlerinde üstün  başarı ve 
muvaffakıyetler diledi.Kasım 
ayı mutat din görevlileri 
toplantısı, Zekeriya Yüksel'in 
yaptığı ikramın ardından 
cemaatle kılınan öğle namazı 
ile sona erdi.

“2020 YILI İÇERİSİNDE İLÇE 
MÜFTÜLÜĞÜNDEN 
AYRILANLAR”
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde 
çeşitli unvanlarda görevli iken 
2020 yılı içerisinde atama, 
nakil, görev ve unvan 
değişikliği nedeniyle ataması 
yapılanların isimleri ve yeni 
görev yerleri şöyle:
- Hüseyin Köksal: Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü iken Samsun 
Atakum İlçe Müftülüğü 
görevine;
- Ekrem Akbaş: Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Vaizi iken Ordu İli 
Altınordu İlçe Müftülüğü'ne 
vaiz olarak;
- Hatice Semiz: Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Vaizi iken Yomra İlçe 
Müftülüğü'ne vaiz olarak;
- Halil İbrahim Erdoğan: 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu Öğreticisi iken Rize İli 
Müftü Yusuf Karaali Dini 
Yüksek İhtisas Merkezi 
Müdürlüğü Aşere Takrib 
Kursuna;
- Ömer Çınar: Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nde Murakıp iken 
Giresun Espiye İlçe 
Müftülüğü'ne Şube Müdürü 
olarak;
- Ali Albayrak: Vakfıkebir 
Merkez Eski Camii'nde 
Müezzin-Kayyım iken Bitlis İli 
Güroymak İlçe Müftülüğü'ne 
İmam-Hatip Olarak;
- Zekeriya Yüksel: Mescid-i 
Aksa Camii İmam Hatibi iken 
Yomra İlçe Müftülüğü'ne Din 
Hizmetleri Uzmanı olarak;
- Ramazan Eloğlu: Yaylacık 
Mahallesi'nde 4/B sözleşmeli 
imam hatip iken Ordu Çaybaşı 
İlçe Müftülüğü'ne imam hatip 
olarak atanmışlardır.

DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Kasım ayı mutat din görevlileri 
toplantısı Mescid-i Aksa Camii'nde gerçekleştirildi.

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin 
konu hakkında yaptığı 

açıklamada; “Aralarında genel 
başkan yardımcıları, 
milletvekilleri ve Parti Meclisi 
(PM) üyeleri bulunan CHP 
Ekonomi Masası üyeleri, 
sanayici, esnaf ve çiftçinin 
sorunlarını dinlemek üzere 
Türkiye gezisine çıktılar. 
Ekonomi konusunda uzman 
milletvekilleri ve PM üyelerinden 

oluşan CHP Ekonomi Masası, 
ekonomideki güncel gelişmeleri 
değerlendirme ve bunlara uygun 
politika oluşturma çalışmalarını 
sürdürecekler. Başta seçim 
dönemi olmak üzere bugüne 
kadar partinin birçok politika 
notunda imzası olan Ekonomi 
Masası, bu kez de sanayici, 
esnaf ve çiftçinin sorunlarını 
dinlemek üzere il gezileri 
yapacaklar. Daha çok sorun 
dinleyecek üyeler, soru gelmesi 
durumunda ise CHP'nin 

görüşlerini aktaracaklar. 19 
kişiden oluşan CHP Ekonomi 
Masası üyeleri, bu gezileri 
sırasında, "CHP Ekonomi 
Otobüsü" adı verilen üzeri 
giydirilmiş otobüsü kullanacaklar 
dedi.” Başkan Keskin, “CHP 
Ekonomi Masasının Türkiye 
gezisi, perşembe günü 
Mersin'den başladı. Ekonomi 
Otobüsü, sırası ile Adana ve 
Hatay'a gidecek. CHP Ekonomi 
Masası'nda, Genel Başkan 

Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Faik Öztrak ile Genel Sekreter 
Selin Sayek Böke'nin yanı sıra 
genel başkan yardımcıları Lale 
Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, 
Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli 
Ağbaba bulunuyor. Masanın 
diğer üyeleri de İstanbul 
Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, 
İlhan Kesici, Aykut Erdoğdu, 
Gökhan Zeybek, Özgür 
Karabat, Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal, Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak, 

Hatay Milletvekili Mehmet 
Güzelmansur, İzmir Milletvekili 
Bedri Serter, Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener, Kocaeli 
Milletvekili Tahsin Tarhan ve 
eski İstanbul Milletvekili Bihlun 
Tamaylıgil'den oluşuyor.”  
“FİKİRLER ÇARPIŞIRSA 
ORTAYA ÇIKAN KIVILCIM 
BİZİM YOLUMUZU 
AYDINLATACAKTIR”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “Biz 
demokrasiyi içselleştirmiş, 
sindirmiş, onun erdemini 
kavramış siyasetçiler olarak, 
demokrasilerde herkesin 
düşüncelerini hür şekilde ifade 
etme hakkının olduğunu 
düşünüyoruz. Demokrasilerde 
iktidarlar yönetirler, politikalarını 
ortaya koyarlar ama muhalefetin 
görevi çoğulcu parlamenter 
sistemde özellikle, mecliste 
oturup onları sessiz bir şekilde 
izlemek değildir. Yanlışlıklar 
karşısında sesini yükseltmek, 
alternatier sunmak, çözüm 
yolları üretmek. Eğer doğru 

yapılan uygulamalar varsa 
doğru yapılan politikalar varsa 
onun da yanında olmak, onun 
destekçisi olmak. Bugün parti-
mizin amacı, Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu siyasal, eko-
nomik, toplumsal problemlere 
ışık tutmak, bunların kendimizce 
değerlendirmesini yapmak, bu 
konuda çözüm önerileri ortaya 
koymak. Eğer kirler çarpışırsa 
ortaya çıkan kıvılcım bizim 
yolumuzu aydınlatacaktır. Biz 
buna inanıyoruz var dedi.”

CHP EKONOMİ OTOBÜSÜ YOLA ÇIKTI, 
TÜRKİYE'Yİ GEZECEK
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, Ekonomi Masası üyeleri 'CHP 
Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsü kullanarak Türkiye'yi 
gezecek ve sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinleyecek dedi.

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
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MURGUL'DA SİYANÜR 
HAVUZU DİYE BİRŞEY 
YOKTUR!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP 
Grubunun İçtüzüğün 19'uncu 
maddesine göre Artvin'in 
Murgul ilçesindeki Altın 
madenleri ile ilgili vermiş olduğu 
grup önerisi üzerine Ak Parti 
Grubu adına bir konuşma yaptı. 
Balta konuşmasında “CHP grup 
önerisini inceledim, bir maden 
mühendisi olarak inceledim. 
Önce şunu belirtmek isterim. 
Artvin ilimizdeki bu Murgul 

ilçesindeki Damar köyünde 
kurulacak olan siyanür 
havuzundan bahsediliyor. Bir 
kere siyanür havuzu değil -
vatandaşlarımız zanneder böyle 
siyanür havuzu gibi- bunlar 
siyanür tanklarıdır. Biz hukuk 
devletiyiz. Üretim yapmak 
isteyen rma varsa bir yerlere 
müracaat etmesi lazım ve bir 
yerlerden izin alması lazım. Bu 
müracaatların neticesinde de 
bizim görevimiz -eğer müracaat 
varsa eğer orada bir siyanür 
tesisi kurulacaksa- ilgili 
bakanlıklardan görüş alıp bu ve 
bunların doğrultusunda da diğer 
yerlerde olduğu gibi kurulup ya 
da kurulmayacağına karar 
verilir. Bizim görevimiz -
milletvekillerinin denetim görevi 
olarak- bunun teknik 
şartnamelere göre uygunluğunu 
araştırmaktır. Kaldı ki burada 
ilgili rmanın müracaatı 

kompleks ruhsatı. Yani içinde 
birçok maden için araştırma 
yapmaya yetkin bir ruhsat. 
Fakat buradaki ilgili işletmenin 
tamamı bakır arama üzerine 
kurulmuş, bir altın arama 
faaliyeti söz konusu değil. 
Bakırda da siyanür 
kullanılmıyor. Devletin ilgili 
kurumlarına bir siyanür tesisi 
kurulumu veya siyanürle 
faaliyette bulunmakla alakalı 
herhangi bir müracaat, bir 
ruhsat talebi de söz konusu 
değil” ifadelerine yer verdi.
BİZ MİLLETİMİZİN KABUL 
ETMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ 
YAPMADIK, YAPMAYIZ DA!
Çevre Komisyonu Başkanı 
Balta sözlerini şöyle sürdürdü: 
Şuanda yaşanan Pandemi 
nedeniyle hepimiz maske 
takmak zorundayız. Bizim bu 
maskeyle tanışmamız yeni 
değil. Biz 90'lı yıllarda bu 

maskenin ne olduğunu 
öğrendik. Sizin zihniyetinizdeki 
İstanbul'u yönetenler bu 
maskeyi insanlara taktırmak 
zorunda kalmıştır. Ne çabuk 
unutuldu? Bize buradan kimse 
çevre dersi vermeye kalkmasın. 
HES'e karşıyız, RES'e karşıyız, 
enerji, petrole karşıyız, 
doğalgaza karşıyız, yola 
karşıyız, her şeye karşıyız; bir 
taraftan da sanayiyi 
güçlendireceğiz, madenciliğe 
karşıyız. Nasıl yapacağız bu 
işleri? Birisi bunun formülünü 
bize anlatsın, bir formülünü 
anlatsın da biz de bilelim, ona 
göre hareket edelim. Bütün 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye'de de 18 civarında 
siyanürle alakalı üretim yapılan 
bölgeler var. Çevreye tabii ki 
saygılı ve duyarlıyız fakat bir 
taraftan da bu ülkenin 
kaynaklarını ekonomiye 

kazandırmak durumundayız. 
Cumhurbaşkanımız, Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında 
başlattığı çevresel 
hassasiyetlerle beraber on 
sekiz yıldan beri AK Parti 
iktidarında Türkiye'de çevresel 
hassasiyetler en üst düzeyde 
oldu. Hava, su, toprak, insanlık 
gülüyor. Doğu 
Karadeniz Bölgesi 
metal madenleri 
açısından Türkiye'nin 
en zengin bölgesidir. 
Bütün dünyada 
gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi, 
Türkiye'de de bizler 
de yer altı 
zenginliklerimizi 
sürdürülebilir bir çevre 
doğrultusunda 
ekonomiye 
kazandırmak için o 

zenginlikleri üretip milletin 
hizmetine sunmak için 
çalışıyoruz. Burada da ben 
Artvin Murgul'daki 
hemşerilerimizi saygıyla 
selamlıyorum. Müsterih 
olsunlar. Biz Milletimizin kabul 
etmediği hiçbir şeyi biz 
yapmadık, yapmayız da. Biz 
milletin rotasında yürüyoruz.

HABER

BAŞKAN KUTOĞLU; GÜNAH KEÇİSİ FIRINCILAR MI?
V

akfıkebir Fırıncılar 
Derneği Başkanı Davut 
Kutoğlu yaptığı 

açıklamada; “Son zamanlarda 
sık sık ortaya atılan Ekmek 
zammı kaçınılmazdır dedi. 
Kutoğlu, “Yaklaşık olarak iki 
aydır inanılmaz bir zam furyası 
ile başbaşayız. Ama ne yazık ki! 
Bunların hiç biri basında yer 
almadığı için çoğu kesimin yani 
vatandaşımızın bu zamlardan 
haberi bile olmuyor. Ben 
Vakfıkebir Fırıncılar Derneği 
Başkanı olarak fırıncıların zor 
şartlar altında ayakta kalmak 
için yaptıkları mücadeleye 
değinmek istiyorum.” 
GÜNAH KEÇİSİ
FIRINCILAR MI?
Başkan Kutoğlu, “Konu Ekmek 
Zammı olunca hemen suçlu 
maalesef ki fırıncılar olur. En 
kolay ve basit fırıncıyı 
suçlamaktır. Elbette ki her 
meslek dalı kendince kutsaldır. 
Buna saygı duyarım. Fakat 
fırıncılık apayrı bir meslek 
dalıdır. Nasıl zorluklarla 
mücadele edildiğini çoğumuz 
bilmeyiz. Sizler sadece sabah, 
öğleyin ve akşamdan sofranıza 
gelen ekmeği görürsünüz. 
Hangi zorluklarla ekmeğin 
meydana geldiğini bilemezsiniz. 

Fırıncının bayramı, cenazesi, 
düğünü, eğlencesi, gecesi ve 
gündüzü yoktur. Fakat nedense 
toplumda şöyle bir imaj ve algı 
var. “Un'a suyu kat, sat oh ne 
ala gelsin paralar.” İlçemizde 24 
tane fırıncı esnafımız var. Kaç 
tanesi yaşamını lüks içerisinde 
sürdürüyor. İnanın ki! Yarısı 
beklide daha fazlası zar zor 
geçiniyor. Piyasada konuşulan 
böyle boş laarla lütfen fırıncıyı 
karalamayalım. Unutmayalım 
ki, 1 işçinin sadece sigorta primi 
1100 TL. Bir Ekmeğin 
maliyetinde sadece un, maya, 
su, tuz yok. Gider olarak 
sayabileceğimiz 15-20 tane 
madde vardır. Bunun yanı sıra 
kâğıdı, poşeti, kirası, vergisi, 
yemeği, çayı gibi giderlerin 
karşılanması maalesef ki fol 
deresinden akan sudan 
gelmiyor dedi.” 
“EKMEĞE ZAM GELİNCE 
HALKIMIZ PARLIYOR”
Başkan Kutoğlu, “Bu ülkede 
herkes her şeyi istediği yata 
satar fakat sorgulayan yoktur. 
Herhangi bir marketler zinciri 
olan (Bim, Şok, A101 vb.) 
marketlere girdiğinizde alışveriş 
yapıyorsunuz kasaya gelip 
paranızı kuzu kuzu peşin yada 
kredi kartıyla ödüyorsunuz. 

Fakat ne hikmetse sıra raişe 
ilçede yaşam mücadelesi, 
ayakta kalma mücadelesi veren 
esnafa yani bizlere gelince 
(Fırıncı, Çaycı, Kasap, 
Lokantacı, Pastacı, Berber vb.) 
kıyamet kopuyor. Ortalık toz 
duman. Marketler zinciri olan 
yerlerden alışveriş yaparken 

birince, bulgura, suya, sabuna 
sesini çıkartmayan halkımız 
maalesef ekmeğe sıra gelince 
parlıyorlar. Vay bu fırıncıların 
gözü doymuyor diyorlar.”  
“HİÇ BİR ESNAF BİNDİĞİ 
DALI KESMEZ”
Başkan Kutoğlu, “Çok kıymetli 
ilçe halkımız, durum sandığınız 

gibi değil. 90 TL.'ye aldığımız 
bir çuval un 160 TL. oldu. 
Başka bir şey söylemeye gerek 
var mı? 1 koli maya 100 TL., 
1 işçinin sigortası dahil bir 
işyerine maliyeti asgari 5-6 bin 
TL.'yi buluyor. 6 aydır 
maliyetlere gelen zamlar 
karşısında fırıncı esnafımız zor 
ayakta duruyor. Her geçen gün 
kan kaybediyor. Hiçbir esnaf 
isteyerek veya art niyetli olarak 
zam yapmak istemez. Hiçbir 
esnaf bindiği dalı kesmez. Bu 
gün yaşanan şartlar üzülerek 
söylemek zorundayım ki zammı 
gerektiriyor. Yaklaşık olarak 
2 aylık sürede piyasada zam 
gelmeyen ürün yok. Maalesef ki 
ülkemizde Buğday dolarla 
dışarıdan ithal ediliyor. İthal 
buğday olmadan kaliteli ekmek-
lik un olmaz. Yerli buğdaydan 
kaliteli ekmeklik un çıkmıyor. 
Kısaca suç fırıncının veya 
esnafın değil, sana ne dolardan 
diyen siyasetçinin değil mi? 6 
ay önceden buğdayı stoklayıp 
yatların artmasını sağlayan 
sanayici stokçuları da araştır-
mamız gerekmiyor mu? Dedi.”
“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN 
ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”
Başkan Kutoğlu, “Ben fırıncılar 
dernek başkanı olarak ilçe 

halkımızdan birkaç ricam 
olacak. Dünyanın en iyi 
ekmeğini üreten ilçede 
yaşıyoruz. Ama ne yazık ki 
marketler zinciri olarak 
saydığımız marketlerden ekmek 
alıyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış 
anlamıyorum. İkincisi, defalarca 
uyarmama rağmen yinede 
söylüyorum. Bu tür marketler 
zinciri olan marketlerden bu 
ekmek çeşitlerini almayın. Diyet 
ekmeği diye aldığınız ekmekler 
katkı maddeli ekmek, dost 
ekmeği alıyorsunuz yine katkılı, 
başka bir şey demeye gerek var 
mı diye düşünüyorum. 
Sağlığınız bizim için önem arz 
etmektedir. Ayrıca reyonlarda 
satılan ekmekleri de almayın. 
Ekmek reyonlarının komisyon 
karşılığı aldıkları ekmekler 
yüzünden hem satan zarar 
ediyor hemde çoğu fırıncı 
esnafımız ekmek satamıyor ve 
sıkıntı yaşıyor. İlçemizdeki 
bütün fırınlarımızda coğra 
işaret standtarlarımızı taşıyan 
katkısız ekmekler 
yapılmaktadır. Fırıncı 
esnafımıza ne kadar sahip 
çıkarsak, bunun karşılığı olarak 
piyasaya yansıması da daha 
güzel olacaktır diye 
düşünüyorum dedi.

KİLPA MARKET'İN YENİ MAĞAZASI DUALARLA AÇILDI

Nedense toplumda şöyle 
bir imaj ve algı var, “Un'a suyu

kat, sat” oh ne ala gelsin paralar.

akfıkebir İlçesinde “Kilpa 

VMarket” 39. Mağazasını 
Kemaliye Mahallesi 

Yavuz Selim Camii altında yöre 
halkının hizmetine dualar 
eşliğinde açtı. Kilpa Market'in 
39. yeni mağazası 427 m2 alan 
içerisinde 3 kasalı 8 personel 

ve 15 bin ürün çeşidiyle hizmet 
vermeye başladı. Kilpa 
Market'in açılışı İlçe Müftüsü 
Recep Şahan, Kilpa Marketler 
Müdürü Hami Akbaba, Satın 
Alma Müdürü Erdoğan Akyüzlü, 
İSLAMOĞLU GIDA yönetim 
kurulu üyesi Bilal İslam, 

CEMSAN A.Ş. yönetim kurulu 
üyesi Cemil Albayrak, ULUDÜZ 
GIDA LTD.ŞTİ. yönetim kurulu 
üyesi Özdemir Uludüz, 
Büyükliman Postası Gazetesi 
ve Matbaası İmtiyaz Sahibi 
Ahmet Kamburoğlu, tedarikçi 
rma temsilcileri ve bölge 

halkının geniş katılımıyla 
gerçekleşti. İlçe Müftüsü Recep 
Şahan'ın açılış duasıyla birlikte 
kesilen kartela sonrası davet-
liler, yeni işyerinin Vakfıkebir 
ilçesine ve bölge halkına hayırlı 
olsun dileklerinde bulundular. 
Kilpa Market yetkilileri yaptıkları 

açıklamada, “39. Mağazamızı 
Vakfıkebir İlçemizde açmanın 
mutluluğunu ve onurunu 
yaşıyoruz. Kilpa Market de yöre 
halkının bütçesine uygun kaliteli 
bol ürün bulunduğunu belirttiler. 
Ayrıca ülke ekonomisine katma 
değer vergisi kazandırmanın ve 

ilçedeki işsizlik istihdamına da 
büyük oranda rahatlık 
getirdiklerini belirterek tüm 
çalışan personelimizi Vakfıkebir 
ilçemizde yaşayan arkadaş-
larımızı tercih ettik. Yeni mağa-
zamız ilçemize ve bölgemize 
hayırlı olsun dediler.

KİLPA MARKET 39. Mağazasını Vakfıkebir İlçesinde Kemaliye Mahallesi Yavuz Selim Camii altında yöre halkının hizmetine dualar eşliğinde açtı.

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI VE AK PARTi TRABZON MiLLETVEKiLi

MUHAMMET BALTA: KiMSE AK PARTiYE ÇEVRE DERSi VERMEYE KALKMASIN!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'ye kimsenin çevre dersi veremeyeceğini 
belirterek “ Bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de bizler de yer altı zenginliklerimizi sürdürülebilir bir çevre 
doğrultusunda ekonomiye kazandırmak için o zenginlikleri üretip milletin hizmetine sunmak için çalışıyoruz” dedi.



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

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

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

DEPREMZEDEDEN
DUYGULANDIRAN MESAJ

ÇOCUKLARINIZA YATIRIM YAPMAK
EN GÜZEL YATIRIMDIR

> Sadık Aydın 2'de> Abdulkadir Aynacı 5'de

Elazığ'da depremi yaşayan Orhan Kurt isimli vatandaş 10 ay 
sonra Vakfıkebir Belediyesi’ne teşekkür mesajı gönderdi.

Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi ve Vakfıkebir 
İŞKUR Hizmet Merkezi işbirliği ile istihdam 
edilebilirliği artırmaya yönelik, iş arama becerileri 
semineri Halk Eğitimi Merkezinde düzenlendi. 
Semineri başarıyla bitirenlere belgeleri verildi. 


