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VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 1   (K.D.V. DAHİL)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, 
beraberinde Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve 
yöneticilerle birlikte Gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. 

Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 
103. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. 

14 Şubat Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl 
dönümü dolaysıyla yapılan törenlere ülkenin ilk sivil bandosu, 
son günlerde Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlatılan  
“kasketliler” modasına uyarak yapılan törene damgasını vurdu. 

CHP Vakfıkeb�r İlçe Başkanı Mehmet Kesk�n ve beraber�ndek� yöne-
t�m kurulu üyeler� �le b�rl�kte Beled�ye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında z�yaret ederek, �lçe �ç�n eks�k gördükler� ve yapılması 
gereken yatırımlar hakkında fik�r alışver�ş�nde bulundular.

“BİZLER İÇİN ASIL OLAN VAKFIKEBİR İLÇEMİZİN ÇIKARLARIDIR”
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Ahmet KAMBUROĞLU

“14 ŞUBAT”

MiLLETiMiZ KENDi iRADESiYLE
KURTULUŞ SAVAŞINI VERMiŞDiR

Bu yılki 14 Şubat Vakfıkebir'in Kurtuluşu 
gününe pandemi damgası…
14 Şubat bu yıl Pazar gününe denk geldi. 
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması 
vardı. Bu kısıtlamadan dolayı biraz sönük 
geçti. Ama Vakfıkebir Sivil Bando Takımı 
yine sahnede yerini almış oldu. Pazar 
günü saat:10.00'da insanlar evlerinde o 
sesi duydu ve balkonlara, pencerelere 
çıktılar. Bizlerde canlı yayın yaparak 
insanlara o güzel günü izletebildik…
Kemaliye Mahallesi, Okullar Caddesinde 
bulunan ışıklardan başladı. Sivil bando 
takımı önde arkalarında kortej yürüyüşüne 
katılan belediye başkanı, idare amirleri, 
sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi 
partiler vs.
Bu özel günde, Vakfıkebir'in 103. 
Yıldönümünde, kortej yürüyüşünde 
Vakfıkebir Kaymakamının olmaması 
dikkatlerden kaçmadı.
Saat:10.00'da bulunulan noktadan hareket 
edilecekti, edilemedi.
Aradan 15 dakika geçtikten sonra 
Kaymakam beyin gelmeyeceği öğrenildi ve 
Saat: 10.20'de hareket edildi…
Vakfıkebir'de saate riayet konusu her 
zaman sıkıntılı olmuştur…
Mesela, neden sürekli programlar tam 
zamanında başlamaz?
Herkesin bu tür programlara biraz daha 
özverili davranması gerektiğini 
düşünüyorum. Herkesin kendisine göre bir 
işi var. Kimse kimseyi beklemek zorunda 
değil…
Bilmem anlatabildim mi?
********************
Bu hafta Salı günü AK Parti Trabzon İl 
Kongresi vardı.
Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 
katıldı…
Kongreye kadınlardan büyük katılım 
gerçekleşti.
Kadınlardan sürekli Recep Tayyip 
Erdoğan'a tezahürat vardı.
Kongreyi izlemeye gelen ilçelerin ellerinde 
pankartlar mevcuttu. Bu pankartlarda o 
ilçelerin isimleri yazılıydı.
Başkan Erdoğan, o ilçelerin isimlerini 
okudu ve Vakfıkebir'in ismi okuyamadı…
Neden mi?
Vakfıkebir'le alakalı hiçbir pankart 
yapılmamıştı…
Vakfıkebir'den iki kişi il yönetimine girdi. 
Eskilerden olan Mehmet Alp, yeni Yakup 
Koyun…
Mehmet Alp, yıllardır il yönetimindeydi…
Yakup Koyun, geçen dönem ilçe 
yönetimindeydi, yeni dönemde işlerinin 
yoğunluğundan ilçe yönetiminde yer 
almadı…
Şimdi ise daha üst mevki olan il 
yönetiminde yer aldı…
***********************
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 
haftalık vaka sayılarını açıkladı…
Bu tabloya göre 10 ilin arasında en yüksek 
vaka sayısının görüldüğü yer Trabzon…
Bu tablodan anlaşıldığı gibi Trabzon'da 
dikkat edilmiyor…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı olmazsa 
olmazımızdır…
Neden bu kurala riayet edilmiyor?
Neden insanların kendilerini düşünmüyor?
Her işin başı sağlık deniliyor, ama uyum 
konusuna baktığımızda, uyulmuyor…
Herkes kendine yapar ama bu virüs 
kişiden kişiye bulaşıyor. İnsanlar kendini 
düşünmüyorsa, yakınındakileri 
düşünsün…
Kural, kuraldır.
Kurala riayet etmekte bizim görevlerimiz 
arasındadır…

Oda Başkanları yayımladıkları 
ortak mesajda şu ifadelere yer 

verdiler. “Vakfıkebir'imizin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 103. 
yıldönümünü kutluyoruz. İlçemiz 22 
Temmuz 1916 yılında işgale uğradı. 
2 yıl düşman işgali andında kalındı. 
Kaçarken de etrafı yakıp yıktılar, 
yaşlı, kadın, çocuk demeden 
önlerine geleni katlettiler. Düşmanı 
bu topraklardan yok eden şanlı 
ordumuz 14 Şubat 1918 de 
Vakfıkebir'imize girdi ve bu tarihte 
ilçemiz düşman işgalinden kurtuldu. 
Bu tarih ilçe tarihimizin dönüm 
noktalarından birini teşkil etmektedir. 
Bölgemizdeki işgalin sona ermesi, 
milli mücadelenin kazanılması ve 
savaşın ilen sona ermesini 
sağlamıştır. Kurtuluş savaşımız, 
şartlar ne kadar zor olursa olsun, 
milletin topyekun iradesiyle girişilen 
mücadelelerin mutlaka başarıya 
ulaşacağını gösteren güzel bir 
örnektir. Bu vesileyle, Vakfıkebir'imizi 
ve tüm Anadolu'yu kanlarıyla bizlere 
ebedi yurt haline getiren 
şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan 
rahmet diliyoruz. Değerli 
Hemşerilerimizin, Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi milletimiz kendi 
iradesiyle kurtuluş savaşını vermiş, 
hakkını ve vatanını savunmayı 
kimseye bırakmadan kendisi 
yapmıştır. Ancak aradan geçen yıllar 
içerisinde milletimiz uzun yıllar 

boyunca vesayet altında tutulmaya 
çalışılmış, kendi iradesi, kendi inancı 
ve kendi görüşü sorulmadan baskı 
ve darbelerle yönetilmeye 
çalışılmıştır. Bu gidişe dur demek 
isteyen ve halkın iradesini her şeyin 
üstünde tutmaya çalışan insanlar ya 
idam edilmiş, ya görevden 
uzaklaştırılmış ya da çeşitli oyunlarla 

hapse atılmışlardır. Güzel ülkemizi 
vesayet altında yönetmek isteyenler 
halka rağmen kendi istek ve 
arzularını ön planda tutmaya 
çalışmışlardır. Dün manda ve 
himayeyi kabul edenler, bugün ise 
terörle mücadelede teröristlerle 
araya mesafe koymayıp şer odakları 
ile hareket edenlerin olduğunu 

unutmayalım. Bize düşen asıl görev 
ise vatanın bölünmez bütünlüğüne 
sahip çıkarak, anayasamızın ilk 4 
maddesinin var oluş mücadelemizin 
teminatı olduğunu unutmamamızdır. 
Kıymetli Vakfıkebirliler, Bugün 
milletimiz aynı kurtuluş savaşında 
olduğu gibi vesayetten kurtulmuş, 
kendi özgür iradesiyle kararlarını 
vermiş, ülkesini yönetmek isteyenleri 
kendi belirleme hakkını yeniden elde 
etmiştir. Ve halkın iradesiyle 
seçilenler de ülkemizi bugün 
geldiğimiz noktada dünyanın sayılı 
büyük ekonomileri arasına sokmayı 
başarmıştır. Bugün gerçek anlamda, 
Büyük önder Atatürk'ün söylediği gibi 
hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin 
olmuş ve ülkemiz hak ettiği yere 
gelmeye başlamıştır. Değerli 
Hemşerilerimiz, Türkiye, 
demokrasiden ekonomiye, insan 
haklarından çalışma hayatına kadar 
her alanda topyekün bir kalkınma 
mücadelesi vermektedir. Her ilin, her 
ilçenin, her beldenin kalkınması da 
bu mücadelenin önemli parçasını 
oluşturmaktadır. Bu zor pandemi 
döneminde biz de ilçemizin esnaf ve 
sanatkarını kalkındırmak için her 
türlü önlemi hayata geçirmenin 
gayreti içerisindeyiz. Biz Türkiye'yi 
ve ilçemizi gelecekte mutlu, huzurlu, 
müreffeh günlerin beklediğine 
inanıyoruz. Hepinize sevgi ve 
saygılarımızı sunuyoruz.”

Sağlıklı günlere kavuşmak 
için tüm tedbirlere 

uyulması çağrısında bulunan 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
Korona virüse karşı toplumsal 
bağışıklığı sağlamak için, 
aşılanması gereken 
vatandaşlarımız, Bilim Kurulu 
tarafından belirlenen program 
dahilinde kısa süre içerisinde 
aşılanacaklar. Bu kapsamda,  
kamu yöneticilerinin aşılanma-
sı sebebiyle ben de Covid-19 
aşısının birinci dozunu oldum. 
Sırası gelen tüm vatandaşları-
mızı çekinmeden aşılarını 
olmaya davet ediyorum. 
Korona virüse karşı mücadele 
etmek için aşımızı yaptırmanız 

ve maske, mesafe, temizlik 
kurallarına haryen dikkat 
etmemiz gerekiyor. Allah'ın 
izniyle bir an önce Covid-19 
salgınından kurtulmayı 
diliyorum.”
SIRASI GELEN BÜTÜN 
VATANDAŞLARIMIZI AŞI 
OLMAYA DAVET 
EDİYORUM
Pandemi döneminde 
özveriyle emek harcayan 
tüm sağlık çalışanlarımıza 
ve yetkililerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Korona virüse karşı aşının 
çok önemli olduğunu 
belirten Kaymakam Yakuta, 
“Devletimiz salgın sürecini 

çok güzel yönetti. Bu konuda sağlık 
çalışanlarımıza ve yetkililere 
teşekkür ediyorum. Bizde sıramız 
gelince aşımızı yaptırdık. Toplumun 
risk altında olan bütün kesimleri 
muhakkak aşılarını yaptırması 
gerekmektedir. Aşı koruyucu olma 
özelliği ile korona virüs tedavisinde 
çok önemli. Sırası gelen tüm 
vatandaşlarımızı aşı olmaya davet 
ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyalım. Herkese sağlıklı 
günler diliyorum” diye konuştu. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi çalışan-
larına kolaylıklar dileyen Kaymakam 
Mesut Yakuta, “Pandemi sürecinde 
cansiperane bir şekilde çalışan 
fedakar sağlık çalışanlarımızı tebrik 
ediyor ve kolaylıklar diliyorum dedi.”

KAYMAKAM YAKUTA COViT-19 AŞISI OLDU

Uzun mesajında 
Vakfıkebir'lilerin Kurtuluş 

savaşında yaşlısıyla, genciyle, 
kadınıyla işgale karşı 
kahramanca mücadele ettiğine 
dikkat çekerek “İlçemiz 20 
Temmuz 1916 tarihinde Rus 
Çarlığının işgaline uğramış ve 
14 Şubat 1918 tarihinde 
kahraman ordumuz tarafından 
düşman işgalinden kurtarılmış-
tır. Ogün bağımsızlık ve özgür-
lüğümüzün pekiştirildiği gün 
olmuştur. Vakfıkebir'imiz Ay 
Yıldızlı Bayrağın her şeyin üs-
tünde olduğunu vermiş oldukları 
onurlu mücadele ile göster-
miştir. Bugün bayrağımızın 
coşkuyla dalgalanacağı en 

güzel günlerden biridir. Bu 
şehrin insanları, ülkemiz işgal 
altındayken namusunu, topra-
ğını ve bayrağını savunmak için 
muhteşem bir direniş 
destanı yazan, unutulmaz 
kahramanlıklara imza 
atan bir millettir.  Bu 
duygu ve düşüncelerle 
Vakfıkebir'imizin düşman 
işgalinden kurtuluşunu en 
iyi dileklerimle kutluyor, bu 
cennet diyarı bizlere 
vatan kılan başta 
Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm 
aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi 

saygı, minnet ve rahmetle 
anıyorum. Vakfıkebirli 
hemşerilerimize selam ve 
saygılarımı sunuyorum” dedi.

İLÇE BAŞKANI AHMET UZUN, VAKFIKEBİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN 

KURTULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir'in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103. yıl dönümünü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
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Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)Trabzon İl Başkanı 

Bekir Sıtkı Tarım, beraberinde 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk ve yöneticilerle 
birlikte Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile 
gündeme dair konular hakkında 
bir süre sohbet ettiler. 
“MÜKEMMELDEN DE ÖTE 
DİYEBİLECEĞİM EKİP 
ARKADAŞLARIM VAR”
Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)Trabzon İl Başkanı Bekir 
Sıtkı Tarım ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi. Başkan Tarım, 
“Öncelikle şunu ifade etmek 
istiyorum. İlk kez gazeteniz 
Büyükliman Postası Gazetesine 
ziyaret gerçekleştiriyorum. 
Sıcak ilgi ve alakanızdan son 
derece mutlu oldum. Ayrıca ilçe 
başkanımız Orhan Burhan 
Baltürk'ten aldığım bilgilere 
göre ilçede partimizin yapmış 
olduğu bütün çalışmalarında 
gazetenizde haberlerimize yer 
verdiğinizi öğrendim. Bundan 
dolayı da mutlu olduğumu ifade 
etmek istiyor ve teşekkür 
ediyorum.  Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak gündemi boş 
bırakmamaya çalışıyoruz. 
Esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra 
yönetici arkadaşlarımızla bir 
araya gelerek toplantılar 
düzenleyerek gündeme dair 
değerlendirmelerde bulunuyo-
ruz. Pandemi dolayısı ile top-
lantılarımızı en asgari seviyede 
tutmaya çalışıyoruz. Bir arada 
fazla kalmamaya gayret göste-
riyoruz. Her ne koşulda olursa 
olsun kirlerimizi, projelerimizi 
ve yapacağımız faaliyetleri tüm 

ekip arkadaşlarımızla istişare 
ederek karar veriyoruz. Bu 
yönde mükemmel bir ekip ruhu 
ile sahada çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Kendimi bu 
yönden çok şanslı buluyorum. 
Çünkü mükemmelden de öte 
diyebileceğim ekip 
arkadaşlarım var. Mükemmel 
bir kadroya sahibim. Böyle bir 
kadroyu da yapmak cesaret 
ister. Çalışma arkadaşlarımın 
istekli, arzulu oluşları bana da 
heyecan ve zevkle çalışma 
azmi veriyor. Bu çalışma 
azimleri beni de yaptığım işe 
motive ediyor. İl yöneticilerim 
başta olmak üzere bütün ilçe 
başkanlarım ve yöneticileri ile 
uyum içerisinde özverili bir 
şekilde genel merkezimizin 
talimatları doğrulusunda çalış-
malar yaparken ayrıca Trabzon-
'umuzun kalkınması adına 
diyaloglarımızı da sürdürü-
yoruz. Bütün arkadaşlarımızdan 
Allah razı olsun dedi.” 
“MHP TEŞKİLATLARI 
OLARAK AK PARTİ 
TEŞKİLATLARIYLA HİÇBİR 
SIKINTIMIZ OLMADI”
Başkan Tarım, “Cumhur İttifakı 
kapsamında benim Genel 
Başkanım Sayın Dr. Devlet 
Bahçeli Bey Ankara da nasıl 
duruyorsa, bende Trabzon da 
aynı duruyorum. Cumhur İttifakı 
kapsamında Trabzon da ve ilçe 
teşkilatlarımızda MHP 
teşkilatları olarak AK Parti 
teşkilatlarıyla hiçbir sıkıntımız 
olmadı. Bizim koltuk sevdamız 
olmadığı için hiçbir sorunda 
yaşama şansımız yoktur. Bizim 
derdimiz Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin bekasını ve varlığını 
ilelebet sürdürülmesidir. Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile Genel 
Başkanımız Sayın Dr. Devlet 
Bahçeli'nin omuz omuza verip 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ayakta dimdik kalabilmesi için 
verdikleri mücadeleye bizimde 
destek çıkmaktan başka bir 
derdimiz olamaz. Cumhur 
ittifakı kapsamında da Trabzon 
AK Parti ve MHP teşkilatları 
olarak uyum açısından iki parti-
nin de Ankara'daki görüntüsü-
nün mükemmel olduğunu Genel 
Merkezden öğreniyoruz. AK 
Parti teşkilatından da aynı duru-
mun söylendiğini biliyoruz. Sa-
yın İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu ile görüşmelerimizde 
bizlere Trabzon'daki uyumun 
mükemmel olduğu aktarılıyor. 
Ayrıca AK Parti Trabzon Millet-
vekillerimiz Sayın Muhammet 
Balta, Sayın Salih Cora, Sayın 
Adnan Günnar ve Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'ndan bu uyum konu-
sunda mükemmel olduğumuzun 
bilgilerini alıyoruz.  AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz her 
zaman bizleri ziyaret ederek 
onurlandırıyorlar. MHP İl ve İlçe 
teşkilatları olarak sayın 
vekillerimizi aradığımızda 
telefonlarımıza çıkıyorlar ve 
yapılacak çalışmalarda bizlere 
her zaman yardımcı oluyorlar. 
Kendilerine teşkilatım adına 
teşekkür ediyorum.  AK Parti 
Trabzon Eski İl Başkanımız 
Sayın Haydar Revi Bey ile 
gayet uyumlu bir çalışma yürüt-
tük. Ben kendisinden razıyım. 
Kendisine teşekkür ediyorum. 
AK Partiyi yoran bir il başkanı 
olmadım. İlçelerde de aynı 
uyum devam etmektedir dedi.” 
“GENEL BAŞKANIMIZ VE 
GENEL MERKEZ ASLA 
TARTIŞILAMAZ”
Başkan Tarım; “Ben İl Başkanı 
seçildikten sonra bütün MHP il 
ve ilçe teşkilatlarında genel 
başkanın tartışılmasını yasakla-
dım. Genel Başkanımız ve 
Genel merkez asla tartışılamaz. 
Ben göreve seçildikten sonra 
geldiğimde parti içinde şöyle bir 
söylem vardı. Biz kendi içimizde 
genel başkanı da, genel 
merkezide tartışabiliriz. Hayır 

efendim. Buna kesinlikle müsa-
ade etmedim. Kendi içimizde 
tartışmak demek tne oluştur-
mak demektir. Arkadaşlarımız-
da bizim bu taleplerimize olum-
lu bakarak uyum gösterdiler. 
Bütün İlçe teşkilatlarımızla 
yaptığımız toplantılarda hep 
şunu ifade ettim. Bizim AK Parti 
ile olan birlikteliğimiz önce yö-
neticiler tarafından anlaşılacak. 
Yönetici arkadaşlarımız onun 
kıymetini bilecek. Bu birlikteliğin 
ne anlam taşıdığını anlayacak. 
Ona göre AK Partiye bakışını, 
talebini, isteklerini gözden 
geçirecek. Genel Başkanımız 
Ankara'da nasıl duruyorsa ben-
de Trabzon da aynı duruyorum. 
Ben Trabzon da nasıl duruyor-
sam ilçe başkanlarım ilçelerinde 
aynı duruyor. İşte bu duruş 
bütün ilçelerdeki ittifak ruhunu 
oturmuş oldu. Biz MHP Trabzon 
İl ve İlçe teşkilatları olarak 
Ankara da sevilip sayılıyorsak 
bunun bir tek anlamı vardır. 
Hiçbir sorun çıkartmadığımız ve 

Ankara'ya bir sorun taşımadığı-
mız içindir. Ankara'dan da aksi 
yönde hiçbir uyarı gelmemiştir. 
Buda Trabzon için mutluluk 
vericidir. Ben Trabzon MHP İl 
Başkanı olarak şunu çok ra-
hatlıkla söyleyebilirim ki! Benim 
Genel Başkanım Sayın Dr. 
Devlet Bahçeli Bey'in ayağını 
bastığı yere basarım. İşaret 
ettiği yere bakarım. Genel 

Başkanımızın bu vatan için ne-
ler yaptığını çok iyi bildiğimden 
dolayı ve 35 yıldır Genel 
Başkanımın satır aralarını çok 
iyi okuduğumdan dolayı hiçbir 
beklentimiz olmadan sonuna 
kadar Partimizin Lideri Genel 
Başkanımız Sayın Bahçeli'nin 
yanındayız dedi.” 
“SAYIN BALTA BAŞTA 
OLMAK ÜZERE, AK Parti, 
CHP, İYİ Parti'ye TEŞEKKÜR 
EDİYORUM” 
Başkan Tarım, “Merhum 
Başbuğ Alpaslan Türkeş Bey'in 
isminin ilçedeki bir caddeye 
verilmesi ile ilgili olarak MHP 
Vakfıkebir ilçe başkanlığı ve 
MHP meclis üyeleri tarafından 
Vakfıkebir Belediyesi 
Meclisinde gündeme getirilip bir 
önerge verilmiş. Belediye 
meclisteki oylamada bütün 
meclis üyeleri tarafından kabul 
oyu verilip Başbuğumuz 
partimizin kurucu lideri merhum 
Alpaslan Türkeş Bey'in isminin 
ilçedeki bir cadde de 

yaşatılacak olması bizleri son 
derece mutlu etmiştir. Bu 
anlamda ilçe başkanımız Orhan 
Burhan Baltürk'den aldığım 
bilgiler beni son derece mutlu 
etti. Başta Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
Bey olmak üzere AK Parti ve 
meclis üyelerinin, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve meclis 
üyelerinin,  İYİ Parti ve meclis 

üyelerinin bu konuda kabul oyu 
vermelerinden dolayı ayrı bir 
mutluluk duyduk. Partim adına 
hepsine teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu caddemizi 
yapacağımız organizasyonla 
Genel Başkanımız Sayın Dr. 
Devlet Bahçeli Bey'in de 
katılımları ile açmayı 
düşünüyoruz. Vakfıkebir 
İlçemize hayırlı uğurlu olsun. 
Emek harcayanlara tekrar 
teşekkür ediyorum dedi. 
“YEREL BASIN EKONOMİK 
ANLAMDA ZOR GÜNLER 
YAŞIYOR”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise, “Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Orhan Başkan ile 
hiçbir problem yaşamadık. 
Partinizin haberlerini yayınla-
maya gayret gösteriyoruz. 
Bütün siyasi partilere eşit 
mesafedeyiz. Tarafsız olup 
herkesin sesi olmaya 
çalışıyoruz. Fakat malumunuz 

olduğu üzere ekonomik 
anlamda yerel basın olarak zor 
günler yaşıyoruz. Yerel basının 
yaşaması için desteklenmesi 
gerekmektedir. İnşallah bu zor 
günleri atlatıp rahat bir nefes 
alacağımız günlere kavuşmak 
dileği ile bende nazik ziyaretiniz 
için sizlere teşekkür ediyor, 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum dedi.”

GENEL BAŞKANIMIZ VE GENEL MERKEZ ASLA TARTIŞILAMAZ

V
akfıkebir'deki kurtuluş 
töreni protokol üyelerinin 
katılımıyla Vakfıkebir 

Sivil Bando Takımın eşliğinde 
Kemaliye Mahallesi Okullar 
Kavşağı - Hükümet Konağı 
arasında kortej yürüyüşünün 
ardından Hükümet Konağı 
önündeki Atatürk Anıtı'na 
çelenklerin konulması, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. Daha 
sonra günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta yaptı. Başkan Balta, 
“İlçemizin Düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103. Yıldönümünü 
kutluyoruz. Vakfıkebir halkının 
bu onurlu günü kutlu olsun. 
Bugünlere ulaşmamızda emeği 
geçen canlarını ortaya koyarak 
mücadele verenleri şükranla 
anıyorum. Aramızdan ayrılmış 
olan gazilerimize ve vatan 
uğruna şehitlik mertebesine 
ulaşanlara Allah'tan rahmet 
diliyorum. İlçemiz 22 Temmuz 
1916 yılında işgal edilmiştir. 
Türk insanının mayasında var 
olan hürriyet ve bağımsızlık 

duygusu bir kez daha kendini 
göstermiş, Vakfıkebir'in 
kahraman insanlarının direnci, 
cesareti birlik ve beraberliği bu 

sıkıntılı günleri geride bırakma-
mızı sağlamıştır. 14 Şubat 1918 
tarihinde ilçemiz düşman 
işgalinden kurtarılmıştır. Bizde 

bu inanç ve ruh oldukça ilelebet 
hür ve bağımsız kalacağız. 
Sevgili Vakfıkebirliler; gerek 
ilçemizde gerekse yurdumuzda 

birlik ve beraberliğe her zaman-
kinden daha fazla ihtiyacımız 
vardır. Pandemiyle mücadele 
ettiğimiz bugünlerde gördük ki, 

biz birbirimize sıkıca kenetlenir-
sek her şeyin üstünden gelebi-
liriz.Atalarımızın bize emanet 
ettiği ilçemizi daha ileri taşımak 
için çok çalışacağız. Vakfıke-
bir'imizin düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103. yıldönümün-
de, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere kanlarıyla, 
canlarıyla bu güzel coğrafyayı 
bizlere vatan yapan tüm şehitle-
rimizi, gazilerimizi rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum. Daha 
nice zafer günlerini birlikte 
kutlama temennisiyle sizleri 
saygıyla selamlıyorum” dedi. 
103. Yıl etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen yarışmalarda 
dereceye girenlere ödüllerinin 
verilmesi, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi mehteran takımının 
konseriyle tören sona erdi. Tö-
rene Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Emniyet Müdürü 
Erdal Ergüven, İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Mert Oğuz-
tarhan, daire amirleri, siyasi 
parti ilçe başkanları ve sivil top-
lum örgütü temsilcileri katıldılar. 

VAKFIKEB�R'DE KURTULUŞ COŞKUSU
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Kasketliler modasına 
uyarak kurtuluş törenine 

damgasını vuran ilk sivil 
bando ekibi vatandaşlardan 
takdir kazandı. Kasketliler 
modasına ayak uyduran sivil 
bando ekibinin bu davranışını 
olumlu karşılayan vatandaşlar 
görüşlerini şu şekilde ifade 
ettiler; “Bu gün ilçemizin 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103. yılını 
kutluyoruz.  Tüm 
geçmişlerimizi rahmetle yad 
ediyoruz. Burada İlçemizde 
sivil bando takımı son 
dönemlerde Trabzonspor'un 
kasket akımına ayak uydurdu. 
Bu kasket akımı bize 
efsanelerden kaldı. Ahmet 
Suat Özyazıcı, merhum 

Özkan Sümer ki mekanı 
cennet olsun, Bunlar bize 
ecdatlarımızdan kaldı. Bu 
etkinlikler kapsamında 
Vakfıkebir sivil bando ekibi 
Trabzonspor'umuza destek 
olmak amacıyla kasketleri ile 
sahada yer aldılar. Hem 
Trabzonspor'a destek 
oldukları için hem de güzel bir 
anı yaratmak adına 
kasketleriyle beraber bu 
ambiyansı bizlere yaşattıkları 
için sivil bando ekibine 
teşekkür ediyoruz dediler.
İl sivil bandonun kurucusu 
inşaat mühendisi Anıl 
Sağlam, okul yıllarında bando 
da beraber görev yaptığımız 
arkadaşlarla bir araya gelerek 
böyle bir oluşum yapmıştık. İlk 

olarak Trabzonspor 
formalarıyla çalışmalara 
başladık ardından Türk 
Bayraklı formalarımızla 
bayram kutlamaklarına 
katıldık. Bu günde kurtuluş 
günü dolayısıyla gösteri 
yapalım istedik. Bilindiği gibi 
son zamanlarda 

Trabzonspor'umuzun “kasket” 
modası var. Bizde “kasketliler 
geri döndü”  diye bu gün bu 
şekilde gösteri yapalım dedik 
ve umarım beğenilmiştir dedi. 
Sivil bando ekibinden 
bankacı Doğuş Bulut; daha 
önceki yıllarda bando çalan 
arkadaşlarımızla beraber bir 

geleneğimizi devan ettirmeye 
çalışıyoruz. Bu gün 14 Şubat 
İlçemizin kurtuluşu bu 
toprakları bize yurt bırakan 
ecdadımıza teşekkür 
ediyoruz, şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bu gün daha 
önceki törenlerimizden daha 
farklım olarak kasket taktık. 

Son günlerde Trabzonspor'un 
yükselen grağine paralel 
olarak hocamızın başlattığı 
modaya daha önceki efsane 
teknik direktörümüzden 
esinlenerek bizde bu gün bu 
anlamlı günde kasket takarak 
destek veriyoruz. 
Sivil bando Şefi Erdal Yağcı, 
Vakfıkebir Sivil bando ekibi 
olarak Trabzonspor'un kasket 
modasına bizde ayak 
uydurduk. Sayın hocamız 
Abdullah Avcı'nın da söylediği 
gibi Ahmet Suat Özyazıcı'dan 
beri gelen kasket modasına 
bizde Vakfıkebir'imizin 
kurtuluş günü olan 103. Yılını 
kutlarken kasket modasıyla 
bizde Trabzonspor'a destek 
verelim istedik. 

KURTULUŞ TÖRENİNDE “KASKETLİLER” MODASI 

22 Ocak 2021 tarihinde 
başlayan yarıyıl tatili 

sona erdi. Türkiye'deki ve 
Vakfıkebir İlçemizdeki 
Fevziye, Deregözü, 
Çavuşlu köy okullarının 
tüm kademelerinde ve tüm 
bağımsız anaokullarında 
15 Şubat 2021 tarihi itibari 
ile ders zili çaldı. İlçemizde 
Çavuşlu İlk/Ortaokulu, 
Deregözü İlk/Ortaokulu, 
Fevziye İlk/Ortaokulu ve 
Cumhuriyet Anaokulu'nda 
yüz yüze eğitimle öğretmen 
ve öğrencilerin hasreti bitti. 
MEB'in takvimine göre 
okullar 1 Mart'tan sonra ise 
kademeli olarak açılıyor.  
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Samim Aksoy köy 
okullarını ziyaret ederek 
hayırlı olsun temennisinde 
bulundu. Müdür Aksoy,-
"Uzun bir aradan sonra 
öğrencilerimizle kavuştuk. 
Bugün Koronavirüs kuralla-
rına uyarak (Temizlik, 
Maske, Mesafe) İstiklal 
Marş'ımızı okuyarak okulla-
rın başlama törenimizi 
yaptık.  Yeni bir döneme 
başladık. İnşallah hayırlı ve 
sağlıklı bir dönem olur. 
İlçemizde Çavuşlu İlk/Orta-
okulu, Deregözü İlk/Orta-
okulu, Fevziye İlk/Orta-
okulu ve Cumhuriyet Ana-
okulu'nda yüz yüze eğitimle 
öğretmen ve öğrencilerimi-

zin hasreti bitti. Öğrencileri-
mizin tamamına olmasa da 
bir kısmına kavuştuğumuz 
için çok mutluyuz. İkinci 

yarıyılın tüm öğrencileri-
mize, öğretmenlerimize ve 
velilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi.

KÖY OKULLARIMIZIN TÜM KADEMELERİNDE DERS ZİLİ ÇALDI
Vakfıkebir İlçemizdeki Fevziye, Deregözü ve Çavuşlu köy okullarının tüm kademe-
lerinde ve Bağımsız Anaokulunda 15 Şubat 2021 tarihi itibari ile ders zili çaldı.    

Öğrencilerimize 
kavuştuğumuz için 

çok mutluyuz.
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iLÇEMiZiN KURTULUŞ
BAYRAMINI KUTLUYORUZ

Başkan Mehmet 
Keskin kutlama 

mesajında şu ifadelere 
yer verdi. Keskin, 
“İlçemiz 20 Temmuz 
1916'da Rus işgaline 
uğradı. Ancak bu işgal 
uzun sürmedi ve 14 
Şubat 1918 tarihinde 
düşman işgalinden 
kurtarıldı.  Bundan tam 
yüz üç yıl önce bu gün 
yürekleri vatan 
sevgisiyle dolu 
Vakfıkebir halkı ilçemizi ele 
geçirmek isteyen işgalci güçlere 
karşı kısıtlı olanaklarla, kanları 
canları pahasına savaşmışlar ve 
düşman kuvvetlerini bozguna 
uğratmışlardır.  Bu gün; 
Vakfıkebir halkının Büyük 

Atatürk önderliğinde kadın, 
erkek, genç, yaşlı, her kesiminin 
canını dişine takarak kanıyla 
yazıp tarihe armağan ettiği eşsiz 
kahramanlık destanıdır. Elde 
ettiğimiz büyük zaferin 103. 
yıldönümünü kutlamanın büyük 
gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 

Kazanılan büyük zaferle 
sadece vatan toprakları 
kurtarılmamış, milletçe 
kazandığımız bu zafer 
aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluş 
felsefesini oluşturma 
gücünü de 
kazandırmıştır. 
Halkımızın Kurtuluş 
Bayramını kutluyor, bu 
topraklarda hür ve kendi 
bayrağımız altında 
yaşamamızı kanları ve 

canları pahasına sağlayan başta 
Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi bir kere 
daha hürmet, minnet ve 
şükranla anıyorum dedi.”

BASIN OLARAK ÇOK ÜLVİ
BİR GÖREVİ ÜSLENİYORSUNUZ

Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti'ne gelişlerinde 

Başkan Aydın Gelleci, Başkan 
Yardımcısı Tuncay 
Hacıfettahoğlu ve Genel 
Sekreter Mehmet Bülent Alp 
tarafından karşılandılar. 
Ziyarete MHP İl Başkanı Bekir 
Sıtkı Tarım, Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk,  il ve ilçe yöneticileri 
eşlik ettiler.
“BASIN CAMİASI OLARAK 
EKONOMİK ANLAMDA ZOR 
GÜNLER YAŞIYORUZ”
Hikmet Aksoy Lokalinde 
Cemiyetin tarihçesi hakkında 
bilgiler veren Başkanı Aydın 
Gelleci, Pandemi dolaysıyla 
cemiyetin faaliyetlerinin 
aksadığını ve Türkiye 
genelinde Trabzon ve Giresun 
olmak üzere iki ili kapsayan 
tek cemiyet olduklarının altını 
çizdi. Başkan Gelleci,  Hem 
Trabzon hem de Giresun 
bürokrat ve siyasetçileriyle 
zaman zaman bir araya 
geliyoruz. Asıl hedemiz 
Büyükliman Bölgesinin 
sorunlarını dile getirmek ve 
çözüm yollarına odaklanmak. 
Bu anlamda bütün 
ilçelerimizde basılan 
gazetelerimiz var. Ayrıca yazılı 
basının haricinde her ilçede 
aktif olan internet sitelerimiz 
var. Pandemi dolayısıyla bütün 
ülkede olduğu gibi bizim 
bölgemizde zor günler 
yaşıyoruz ve ayakta kalmak 

için büyük bir 
mücadele 
veriyoruz. 
Ben hepsine 
teşekkür 
etmek 
istiyorum. 
Çünkü böyle 
bir zamanda 
ayakta 

durmak gerçekten çok zor ve 
bu sorunlarında bir an önce 
çözülmesi gerekiyor. Böyle-
sine bir ziyaret ve destekleriniz 
için MHP il ve ilçe teşkilatları-
na teşekkür ediyoruz.  Gerek 
yazılı ve gerek internet 
medyasında hizmet veren bu 
meslektaşlarımıza desteleriniz 
olursa da ayrıca memnun 
oluruz dedi.
"BASIN OLARAK ÇOK ÜLVİ 
BİR GÖREVİ 
ÜSLENİYORSUNUZ"
Misarperverliğiniz için ve 
basın olarak çok ülvi bir görevi 
üslendiğiniz için sizler 
teşekkür ediyoruz diyen İl 
Başkanı Tarım, çok zor şartlar 
altında bu işleri sürdürmenin 
ne olduğunu bilen bir kişi 
olarak uzun yıllar bu işlerin 
içerisinde oldum. Gerçekten 
gazeteleri yaşatmak kolay bir 
iş değildir ve başka desteklere 
de ihtiyaçlarınız vardır. Bizler 
ilçe Başkanımız Sayın 
Baltürk'e ziyarete geldik. Onun 
programı doğrultusunda da 
sizleri ziyaret ediyoruz. Parti-
mizde Pandemi dolayısıyla 
yapamadığımız toplantılar ve 
görüşmelerden dolayı diri 

tutmaya çalışıyoruz. Özellikle 
il başkanlığına geldiğimiz 
günden beri alandan hiç geri 
çekilmedik. Çok çalışmak 
azminde olan bir yönetimimiz, 
teşkilatlarımız var. 2023-2024 
çok uzun bir zaman gibi 
geliyor, bazen erken seçim 
diye tutturanlara söylemek 
lazım 3-4 sene erken seçim 

değimlidir. Alışmışlar 6 ayda 
bir veya her sene seçim 
yapmaya onun için 3-4 seneyi 
çok uzun zannediyorlar.  
Gezinmedik ve ye görüşmedik 
insan bırakmamaya gayret 
ettiklerine belirten Tarım, 
benim siyaset boyu 
hoşlanmadığım şey seçimler 
zamanı insanlara giderek 
“bunlar gene geldiler şimdiye 
kadar nerdeydiler” sözüne 
maruz kalmak benim çalışma 
reeksimi bozan bir olaydır. 
Milliyetçi Hareket Partisinin 
teşkilatları Şalpazarı'ndan 
Çaykara'sına seçimlerde 
alana çıktığı zaman şimdiye 
kadar neredeydiniz sözüne 
muhatap olmayacaklar. Ona 
göre bir çalışma içersindeyiz. 
Şu anda sistemli çalışıyoruz 
desek yalan olur. Şu an 
itibariyle yüzeysel olarak rutin 
olan olaylarla çalışıyoruz. Bu 
günkü ziyaretimizde rutin 
gelişmiştir. Biz her şeye varız 
ve çalışmaya çalışıyoruz. 
Okuyandan daha çok gezenin 
çok şey bildiğini düşünenler-
denim. Fakat öğrenmenin yaşı 
yok. Bunu ben bu gün bunu 
daha iyi anladım dedi.

MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, beraberinde Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk ve parti yöneticileri ile birlikte 
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiler.

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, Vakfıkebir'in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 103. Yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. 

Başkan Muhammet Balta 
incelemelerin ardından 

yaptığı açıklamada, “Vakfıkebir 
Ekmek Temalı Millet Bahçemiz 
tamamlanıyor.  Bugün de 85 
araçlık otopark alanını 
asfaltlanıyor. Otopark alanındaki 
asfaltlama çalışmalarına destek 
veren Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'na ve Ortahisar 
Belediye Başkanımız Sayın 
Ahmet Metin Genç'e, ilçem ve 

şahsım adına 
teşekkür ediyorum” 
dedi. Çevre Şehircilik 
Bakanlığı Toplu 
Konut İdaresi 
tarafından 
21.10.2019 tarihinde ihale 
edilen 30.10.2019 tarihinde 
yapımına başlanan 11.777.000 
bin ihale bedelli Vakfıkebir Millet 
Bahçesi toplam 32.721 
metrekare alanda yapıldı. 
Vakfıkebir Ekmeğinin ana tema 

oluşturduğu Millet Bahçesinde;  
1 adet 637.31 m2 ekmek 
müzesi, 1adet 500m2, millet 
kıraathanesi, bay bayan 
148.50 m2 mescidi, yürüyüş 
yolları, 2.200 m2 bisiklet yolu,  
632m2 çocuk oyun alanı, 
3adet pergole,  9 adet 
kamelya, 1adet serender , 

15.626 m2 yeşil alanları, 85 
araçlık otopark bulunmaktadır. 
Vakfıkebir Ekmek Temalı Millet 
Bahçesi halkın rahatça nefes 
alacağı, spor yapacağı, çocukla-
rın vakit geçireceği, ayrıca olası 
bir afet durumunda toplanma 
merkezi niteliği taşımaktadır.

VAKFIKEBİR MİLLET BAHÇESİNDE SONA DOĞRU
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, asfaltlama çalışmaları yapılan 
Vakfıkebir Ekmek Temalı Millet Bahçesi otopark alanında incelemelerde bulundu. 
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TBMM ÇEVRE KOM�SYONU BAŞKANI VE AK PART� M�LLETVEK�L� 
MUHAMMET BALTA'DAN REGA�P KAND�L� MESAJI!
T

ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Regaip 
Kandili dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Balta mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir Gecesi 
ile taçlanan, ramazanla 
bayrama dönüşen mübarek üç 
aylara kavuşmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. "Regaip” bir şeyi 
istemek, arzulamak, ona karşı 
meyletmek ve onu elde etmek 
için çaba sarf etmek anlamına 
geliyor. Regaip Kandilinin 
adından da anlaşılacağı gibi 
Allah-u Teâlâ'nın kullarına 
birçok lütuf ve ihsanda 
bulunduğu, ibadetlerine çok 
sevap verdiği, kıymeti ve değeri 
büyük, rağbet edilmesi gereken 

bir mağret ve rahmet 
gecesidir. Bu gibi mübarek gün 
ve gecelerin değerlendirilebil-
diği sürece, güzel amellerle içi 
doldurduğu, yanlışların farkına 
varılıp doğru istikamete yönel 
indiği ölçüde kişi için bereketli 

ve kazançlı zaman dilimleri 
olacaktır. Temennim, milletçe 
birbirimize olan muhabbeti-
mizin, yardımlaşma, dayanış-
ma hissiyatımızın en güzel 
şekilde yaşanacağına inandı-
ğımız bu günlerin, huzur ve 
ayetimizi daha da güçlen-
dirmesidir. Rabbim bu bereketli 
gün ve geceyi hepimize 
mübarek kılsın. Bu mübarek 
gecenin başta salgın hastalık 
olmak üzere dertlere derman, 
hastalara şifâ ve tüm insanlığa 
barış huzur getirmesini 
diliyorum. Üç aylara ulaşmanın 
hazzı ile mübarek Regaip 
Kandilini kutlar, Trabzonlu 
hemşerilerimizin, milletimizin ve 
tüm İslam âleminin birlik ve 
beraberliğine, barış ve huzuru-
na vesile olmasını Cenab-ı 
Allah'tan niyaz ederim."

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/13 SATIŞ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1315377

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon, Vakfıkebir, Çarşı Mahallesi Tonya Yolu Altı mevkii 288 Ada, 1 Parsel, Satışa 
konu taşınmaz tapuda ARSA olarak kayıtlıdır. Şehir merkezine yakın olup, her türlü belediye 
imkanlarından faydalanmaktadır, çarşı pazar yerlerine yakındır. Parsel düz ve sağlam zemine sahip, 
parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Arsa üzerinde otlar mevcut olup toprak 
işlendiğinde ve imar edildiğinde sebze yetiştiriciliğine uygun hale gelecektir.
Adresi  : Çarşı Mahallesi Tonya Yolu Altı Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 182,69 m2  
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/5000 ölçekli nazım imar planında kentsel dönüşüm alanında 
kalmakta olup, mahkeme kararınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı iptal edilmiştir. 
Kıymeti  : 274.858,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 13/04/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/05/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları  : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

BALTA AiLESiNE GEÇMiÞ OLSUN
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta'nın annesi Fatime Balta(91), gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta'nın 
annesi Fatime Balta(91) , 
16.02.2021 Salı günün 
gecesi aniden rahatsızlana-
rak, Ankara Şehir 
Hastanesine kaldırıldı. 
Hastanede yapılan 

müdahalelerin ardından 
genel sağlık durumunun iyi 
olduğu bilgisine ulaştık. 
Fatime Balta teyzemize, 
oğulları TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ve Adil 
Balta'ya geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.

V
akfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi Gülbahar 
Hatun Caddesi PTT 

Karşısında Nermin Köse 
tarafından hizmete sunulan 
“Mısır Çarşısı ve Çiğ Köfte” 
Salonunun açılışını Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem 
Sağlam, Esnaf 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati 
Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu ve 
vatandaşlar katıldı.  
Kurtula kesiminde 

açılış konuşması yapan 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta; “Vakfıkebir'in gelişmesi 
açısından yeni bir işyerinin 
açılışını gerçekleştirmenin 
memnuniyet verici olduğunu 
ifade eden Başkan Balta,  
Vakfıkebir her alanda 
büyüdükçe, yeni işyerleri 

açılıyor, esnafı-
mızın kazancı 
artıyor. İlçemizde 
böylesine işyer-
lerinin çoğalmasını 
temenni ediyorum. 
Ekonomik anlamda 
zor günler yaşayan 
esnaf ve 
sanatkarımız her 
zaman ahilik kültürü 
bilinci ile hayatlarını 
sürdürmektedirler. 
Pandemi nedeni ile 
zor bir süreçten 
geçilmesine 

rağmen bayan kardeşimizin 
cesaret örneği gösterip bu güzel 
işyerini açması mutluluk verici. 
Örnek alınacak bir davranış. 
Ayrıca birçok kişiye iş istihdamı 
sağlayacak olan bu 
işletmelerimizin sahiplerine ve 
çalışanlarına hayırlı ve bol 

bereketli kazançlar 
getirmesini diliyorum” 
dedi.” Başkan 
Muhammet Balta, STK 
temsilcileri, işyeri 
sahipleri ve 
vatandaşlarla beraber 
açılışı yaparak işyerini 
gezdi. İş yerinin halka 
sunacağı hizmetler ile 
ilgili bilgiler aldı.

MISIR ÇARŞISI VE ÇİĞ KÖFTE SALONU AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi PTT Karşısında 
Nermin Köse tarafından “Mısır Çarşısı ve Çiğ Köfteci” açıldı. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan ayının 
müjdecisi olan Regaip Kandiliniidrak etmenin sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. 

İNSANLIĞIN HUZURU İÇİN DUA EDELİM 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Regaip Kandili dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan Muhammet Balta mesajında şunları söyledi;  

İ
çerisinde Regaip, Mirac, 
Berat ve Kadir gecelerini 
bulunduran mübarek üç 

ayların müjdecisi olan Regaip 
Kandili'ne kavuşmanın 
huzurunu yaşıyoruz. Bizleri bu 
mübarek günlere kavuşturan 
Rabbimize hamdolsun. Üç 
aylar ve kandil gecelerinde, 
manevi duygular yoğunluk 
kazanır, merhamet, 
yardımlaşma ve dayanışma 
hisleri doruk noktaya ulaşarak 
iyilikler artar. Rahmet ve 
merhamet kapılarının açıldığı 
mübarek aylarda; bu manevi 
iklimi fırsat bilerek, sevgi, saygı 
ve hoşgörü ortamının artması, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik 
duygularımızın daha da 
güçlenebilmesi için gayret 
gösterelim. Anne, babamıza, 
akrabalarımıza, büyüklerimize, 
çevremize sevgiyle ve iyilikle 
yaklaşalım. Yüce Allah'a daha 
derin bir şükür imkânı 
bulacağımız bu özel gecede, 

tüm Dünya'da kardeşlik ve 
huzurun hakim olması 
yaşadığımız pandemi sürecinin 
sona ermesi, hastalarımızın 
şifa bulması, dünyanın çeşitli 
yerlerinde çekilen acıların biran 
evvel durması, ülkemizde 
yaşanan terör olaylarının son 
bulması için dua edelim. Bu 
duygularla, bu mübarek 

gecenin insanlığın yaşadığı 
sıkıntıların sona ermesine 
vesile olmasını temenni ediyor; 
hemşerilerimizin ve tüm İslam 
Aleminin mübarek üç aylarını 
ve Regaip Kandili'ni tebrik 
ediyorum. Vatanımızın 
savunması için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimize rahmet 
diliyorum. 

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI

AHMET UZUN'DAN REGAiP KANDiLi MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Ramazan ayının müjdecisi 
olan Regaip Kandilinin Müslümanlara huzur ve bereket getirmesini diledi. 

A
K Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 
Regaip Kandili nedeniyle 

bir mesaj yayınladı. Başkan 
Uzun mesajında şu ifadelere 
yer verdi:  “Rahmet ve 
merhamet kapılarının ardına 
kadar açıl dığı, günahların 
bağışlanması için dua 
edenlerin, dualarının kabul 
olduğu bir Regaip Kandiline 
daha kavuşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu mübarek günler 
vesilesiyle birbirimize kenetlen-
meli, birlik ve beraberliğimizi 
daha da pekiştirmeliyiz. Dünya 
mazlumlarının güvenli sığınağı, 
yeryüzünde insanlık ve adaletin 
yegâne savunucusu ve 
temsilcisi ülkemizin 

ilerlemesinin önüne çıkarılan 
tüm engelleri aşarak, tarihi 
sorumluluğumuzu en iyi şekilde 
yerine getirebilmek için bugün 

birlik beraberliğe her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyuyoruz. Kardeşlik ve 
beraberliğimizin güçlenmesi için 
bir arada olalım. Salgınla 
mücadele ettiğimiz bu süreçte 
idrak edeceğimiz mübarek 
Regaip Gecesi'nde ülkemizi ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan 
salgından kurtulmak için 
dualarımızı eksik etmeyelim. 
Mevla'm bu gecenin yüzü suyu 
hürmetine salgın nedeniyle 
hastalananlara şifa verir. Bu 
duygularla tüm hemşerilerimin 
ve tüm İslâm dünyasının 
mübarek üç aylarını ve Regaip 
Kandilini tebrik ediyor, bu 
anlamlı gecenin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.”

TRABZON COViD-19 DA ALARM VERiYOR
Buna göre, Doğu 
Karadeniz'deki beş il, 
nüfusa oranla vaka 
sayıları ile öne çıkıyor. 
Türkiye salgınla 
mücadelede, bölgesel 
önlemleri hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. 
Bu kapsamda ilk kez, il 
bazında 7 günlük vaka 
sayıları açıklandı.
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SİYASİ DÜŞÜNCEMİZ NE OLURSA OLSUN, ORTAK PAYDAMIZ VAKFIKEBİR'DİR
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Mehmet Keskin yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek, ilçe için eksik 
gördükleri ve yapılması gereken 
yatırımlar hakkında kir alışve-
rişinde bulundular. Güzel bir 
sohbet ortamında gerçekleşen 
ziyarette CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin yaptığı konuş-
masında şu ifadelere yer verdi.
“YAPTIĞINIZ BAŞARILI 
ÇALIŞMALARDAN DOLAYI 
SİZLERE TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”
Başkan Mehmet Keskin, 
“Öncelikle şunu belirtmek 
isterim ki! Organize Sanayi 
Bölgesi ile ilgili biz 
bulunduğumuz konum itibari ile 
sürekli dile getirdik. Gelinen 
nokta itibari ile memnunuz. Sizin 
Belediye Başkanlığınız 
döneminde yaptığınız bu 
çalışmaları taktirle karşılıyor 
teşekkür ediyoruz. Fakat bizleri 
korkutan bir noktayı da sizinle 
paylaşmak istiyorum. İsteğimiz 
otur ki! Daha önceki gibi yavaş 
hareket ediliyor olmasın. Hızlı 
bir şekilde devam ederek 
tamamlansın. Bir diğer konuda 
da size teşekkür etmek 
istiyoruz. Biz emeği çok 
önemsiyoruz. Geçen günlerde 
çalışanlarınızla imzaladığınız 
maaş anlaşmasında taban ücret 
olarak 3 bin 900 TL. gibi bir 
maaş ödemesi yapmanızı çok 
olumlu olarak karşıladığımızı 
belirtmek istiyorum.  Her 
defasında şehir merkezimizin bir 
imaj oluşturulması açısından 
çok önemli olduğunu 
söylüyorduk. Sizlerin başlattığı 
14 Şubat Kurtuluş caddesindeki 
çalışmanın da memnuniyet 
verici olduğunu belirtmek 
istiyorum. Bu çalışmalarınıza 
sahil bölgemizde bulunun 
harabe yapıları da dahil 
ederseniz, Vakfıkebir ilçemizin 
sahilden görünümü de o kadar 
güzel olacaktır düşüncesi 
içerisindeyiz. Tarım konusunda 
da yerel yönetimlerin yatırımlar 
yapmasını düşünüyoruz. 
“BİZLER İÇİN ASIL OLAN 
VAKFIKEBİR İLÇEMİZİN 
ÇIKARLARIDIR”
Biz CHP Vakfıkebir İlçe örgütü 
olarak siyasi anlamda Ankara'da 
yaşanan siyasi düşünceleri yerel 
anlamda bir kenara bırakılması 
taraftarıyız. Eğer konu 
Vakfıkebir ise genel siyasi 
düşüncelerimizin bir öneminin 
olmadığı düşüncesindeyiz. 
Bizler için asıl olan Vakfıkebir 
ilçemizin çıkarlarıdır. Siyasi 
düşüncemizi bir kenara 
bıraktığımız zaman yerelde 
şahsınızla da Sayın Vekilimiz 
Muhammet Bey ile de insani 
anlamda hiçbir sorunumuz yok. 
İnsani ilişkiler açısından biz 
sizlerden memnunuz.   Fakat 
siyasi anlamda bu kadar güçlü 
olduğumuz bir dönemde 
ilçemize daha çok yatırım 
kazandırılması gerektiği 
düşüncesindeyiz.  İlçemizde en 
önemli hizmet ise istihdam 
sağlanmasıdır. Bizim de bu 
konuda en önemli yatırım olarak 
gördüğümüz bir FAKÜLTE'NİN 
ilçemize kazandırılması 
gerektiğini düşünüyoruz. 
Vakfıkebir'in Büyükliman 
havzasındaki ilçeler arasında 
bunu konum itibari ile hak eden 
bir ilçe olduğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca sahil dolgu alanlarının 
değerlendirilmesi noktasında da 
iktidar olmanız itibari ile güçlü 
olduğunuzu düşünüyor ve bu 
alanlarında bir an önce 
değerlendirilmesini istiyoruz.  
Yeni Pazar yeri konusunda 
adımların atıldığını takip 
ediyoruz.  Kangren haline dönen 
bu konunun da ivedilikle bir an 
önce yapılması noktasında 
sonlandırılmasını istiyoruz. 
Petromita kilisesi tabiat kültür 
varlıkları kapsamında koruma 
altına alındı. Bu gelişmeden 
dolayı mutlu olduk. Bu konu ile 

ilgili olarak Milletvekilimiz Sayın 
Ahmet Kaya Bey ile 
Milletvekilimiz Sayın Muhammet 
Balta Bey mecliste neler 
yapılabilir anlamında bir 
görüşme yaptılar. Zaten bunlar 
siyaset üstü çalışma yapılacak 
konulardır. İlçe menfaatleri 
doğrultusunda bu tür 
çalışmaların bir siyasi ayrımı 
olamaz. Bu alanlarda yapılacak 
yatırımların hızlandırılması 
noktasında sizlerden 
beklentilerimiz var. İlçemizdeki 
üniversite öğrencilerinin kaldığı 
yurt yolunun güvenli olmadığı, 
aydınlatma ve yol güzergâhının 
bozuk olduğu noktasında hem 
öğrencilerden hem de 
halkımızdan tepkiler geldiğini 
gözlemledik. Bu konuda 
şikâyetlerin olduğunu sizinle 
paylaşmak istiyoruz. Bu alanla 
ilgili bir çalışma yapılırsa bu 
şikayetlerin ortadan kalkacağı 
düşüncesindeyiz. Bir diğer 
önemli konu ise OSB ile ilgili 
yapılan çalışmaları taktir 
ederken yol güzergahı 
noktasında vatandaşların 
mağdur oldukları noktasında 
ciddi anlamda halkımızdan tepki 
olduğunu gözlemledik. 
Halkımızın arazileri noktasında 
sıkıntıları var. Bu konuda bir 
düzenleme olabilir mi? Ayrıca 
Vakfıkebir İlçemiz için İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu beyden ilçemizde bir 
yaşlı bakım evi yaptırması 
noktasında talebimiz oldu. Oda 
bunu olumlu buldu ve kabul etti. 
Sizde uygun bulursanız belediye 
meclisinde görüşülerek uygun 
olan bir noktaya bu binanın 
yapılması noktasında yardımcı 
olabiliriz. Fakat illa bu yaşlı 
bakım evi değil. İlçemizin başka 
bir ihtiyacı noktasında kir 
alışverişinde bulunarak başka 
bir yatırımı ilçemize 
kazandırabiliriz. Bununla ilgili 
olarak bizler sizlere yardımcı 
olmak için hazırız. Bizlere 
zaman ayırıp sabırla dinlediğiniz 
için sizlere heyetim adına 
teşekkür ediyorum dedi.” 
“BİZİMDE ÖZELLİKLE 
ÖZLEDİĞİMİZ BU BİRLİK 
BERABERLİK ÇOK ÖNEMLİ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Nazik 
ziyaretinizden dolayı öncelikle 
teşekkür ediyorum.  Bizimde 
özellikle özlediğimiz bu birlik 
beraberlik çok önemli. Sizlerinde 
bahsettiği gibi genel siyasetin 
yereldeki siyasete hakim 
olmaması bizimde 
önemsediğimiz bir konuydu. 
Hem İl Genel Meclisi üyeliğim 
döneminde hem de 7 yıllık 
Belediye Başkanlığı döneminde 
şehirde tansiyonu çıkartacak, 
gündem değiştirecek ya da 
gündemi farklı noktalara 
getirecek rizit siyasi söylem dilini 
hiç kullanmadım. Vakfıkebir 
ilçemizin hem kültürel hem de 
sosyal hem de siyasi başarısına 
katkı sağlayacak dil kullanmaya 
özellikle dikkat ettim. Bu 
davranışlarımın sizler tarafından 
dikkat çekmesi takdir edilmesi 
sevindirici ve mutluluk vericidir. 
Ben aynı şeyi sizlerden de 
gördüm. Diğer siyasi partilerimiz 
de aynı şekilde davrandılar. Bu 
gerçekten hem bizim için hem 
de ilçemiz için önemliydi. 
Vakfıkebir'in bir kaynaşmaya bir 
huzura, barışa ihtiyacı vardı. Biz 
kalkınmanın ve ilerlemenin 
ancak bu şekilde olacağına 
inananlardanız. Bu konuda 
mutluyuz ve memnunuz. Haliyle 
zaman zaman herkes bağlı 
bulunduğu siyasi partilerin 
düşüncelerini, görüşlerini, 
söylemlerini, söylemek ve 
aktarmak suretiyle demeçler 
vermek hakkıdır fakat bu yerel-
de birbirimizi rencide edecek 
boyutta olmaması bizimde 
hassasiyet gösterdiğimiz ve 
sizlerinde buna hassasiyet 
gösterdiğinizi memnuniyetle 
görüyorum. Bu anlamda bizde 
sizlere teşekkür ediyoruz dedi.”

“OSB YOLU VAKFIKEBİR 
İLÇEMİZE ÇOK DEĞER 
KATACAK”
Başkan Muhammet Balta;  
“OSB bölgesi uzun süre 
Vakfıkebir ilçemizin gündemini 
meşgul etti. Çok uzun hikayesi 
var. Belediye Başkanı olduktan 
sonra konuyu daha yakın ve sık 
takibe aldım. %40 valilik, %30 
Vakfıkebir Belediyesi, %30'da 
Sanayi Odasının ortağı olduğu 
bir sanayi bölgesinden 
bahsediyoruz.  Duygu Sağlam 

hanımefendiyi de OSB Müdürü 
olarak tayin ettik. Çok isabetli bir 
karar verdiğimizi Duygu 
Hanım'ın çalışmalarından 
anlamış durumdayız. Alt yapı 
ihalesi yapılmış, yol ihalesi 
yapılmış Sayın vekilimiz 
Muhammet Bey ödeneğini 
çıkarttığı elektrik ihalesi 
hazırlandı. 2021 yılının sonuna 
kadar OSB'nin tamamlanması 
noktasında müteahhide talimat 
verildi. Ödenek sorunumuz 
yoktur. Bu zor zamanda ödenek 
sağlayıp bu işin sonlandırılması 
için hızlı bir şekilde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yol işine sıra gelince bazı sosyal 
medya organlarında bir şeyler 
yazılıyor. 4 şeritli yola ne gerek 
vardı. Bunda bir rand var gibi 
söylemler oluşuyor. Bizim 
önerimiz daha virajsız bir yoldu. 
Fakat uygulama sahaya inince 
eğimlerin kurtarmadığı ortaya 
çıktı. Eğilimler ortaya çıkınca 
farklı alternatier ortaya çıktı. 
Bütün ortaya atılan kirler 
değerlendirilerek çalışıldı. Eğim 
açısından en uygun yer 
güzergâhı burası tespit edildi. 
Maliyet açısından bu güzergâh 
devletimize de yüklü bir meblağ 
oldu. Taşımacılık açısından, 
yüklü araçların inip çıkması 
açısından, kara yolları açısından 
kabul edilebilir bir eğime ancak 
indirilebildi. Arazi sahiplerinin 
duygusal yaklaşımlarını 
anlayışla karşılıyorum. Herkesin 
yeri değerlidir. Herkesin yeriyle 
ilgili duygusal bağları vardır. 
Tünel dahi düşünülmesine 
rağmen başka bir alternatif yol 
güzergahı ortaya çıkmadı. 
Sanayi bölgesini değerli kılacak 
en önemli yer ise bu yoldur. Bu 
yol Vakfıkebir ilçemize çok 
değer katacak. Belki bize nasip 
olmayacak fakat Esentepe, 
Karatepe, Kozluca'dan bu yolun 
devamını Tonya ilçesine bağla-
mak çok daha kolay olacak. 
Uzun vadeli düşünmek lazım. 
Biz bu konuda şeffaf davrana-
rak bütün teklieri değerlen-
dirdik. Hiçbir vatandaşımızın 
mağdur olmaması için hassas 
davrandık.
“ÇALIŞANLARIMIZI 
ÖNEMSİYORUZ”
Çalışanlarımıza maaş ödemesi 
noktasında Belediye'nin bütün 
zorluklarına rağmen çalışanları-
mıza bir nefes aldırmak istedik. 
Onların mutlu olmasından dolayı 
bizde mutlu olduk. 
“14 ŞUBAT KURTULUŞ 
CADDEMİZİ MODERN BİR 
GÖRÜNÜME 
KAVUŞTURUYORUZ”
14 Şubat Kurtuluş Caddesindeki 
çalışmalarımızın sadece 
Kemaliye tarafındaki bölümünün 
çalışmasını yürütüyoruz. Çarşı 
merkezinde bu çalışmalara 
devam etmeyeceğiz. Bu 

kesimde kentsel dönüşümle 
alakalı bir çalışmamız var. Sahil 
güzergahI üzerindeki eski 
yapılarla ile ilgili olarak bizimde 
planlamamız var. Eski çürümüş 
olan binalarla alakalı çalışmala-
rımız var. Bu binalarla ilgili ola-
rak hukuki prosedürleri hazırlı-
yoruz. Bunları da tamamlayıp 
yenileme çalışmaları yapacağız.
“TARIM KONUSUNDA 
ÇİFTÇİLERİMİZE 
DESTEKLERİMİZ SÜRÜYOR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

olduktan sonra tarım konusunda 
çiftçilerimize desteklerimizi 
sürdürmeye devam ediyoruz. 
Kadınlar üretiyor Vakfıkebir 
kazanıyor projesine olan 
desteğimizin haricinde ziraat 
odamızla birlikte yürüttüğümüz 
ve bizim desteklediğimiz fındık 
bahçelerimizin bakım, onarım, 
budama, gübreleme masraa-
rını karşılıyoruz. Bu tarım konu-
sunu önemsiyoruz. Özellikle 
yapılacak olan Pazar yeri proje-
mizle de organik ürün pazarı 
oluşturmayı düşünüyoruz. Hafta 
da 2 gün pazartesi, cuma gün-
leri açılacak şekilde planlıyoruz. 
Bu organik pazarda amaç 
çiftçilerimizin sadece kendi 
ürettikleri ürünleri satacaklar. 
“YENİ PAZAR YERİ ALTINDA 
KAPALI OTO PARKI OLAN 
GÜZEL BİR PROJE”
Yeni Pazar yeri ile ilgili olarak bu 
konu hep gündemle kalan bir 
proje. İlçemiz için önemli bir 
eksiklik. Şuan ki mevcut Pazar 
yerinin 1.250 metre karesi 
Vakfıkebir Belediyesinin, 13 bin 
500 metrekaresi ise 400'ün 
üzerinde çeşitli hissedarların 
sahip olduğu bir yer. Şuan ki 
Pazar yerinin bir kısmında da fol 
deresinin şehir içi geçişi ile ilgili 
ıslahla alakalı bir kamulaştırma 
çalışması var. Yüzme havuzu ile 
ilgili projemiz hayata geçtiğinde 
fol deresindeki çalışmayı da 
başlatacağız. Pazar yeri 
değişirse ilçenin merkezi 
değişirmi diye bir soru gelebilir 
aklınıza. Kesinlikle değişmez. 
Neden derseniz; ticaret daha 
çok yayaların yoğunlaştığı yerde 
olur. Mevcut Pazar yeri burada 
olduğu sürece yoğun bir araç 
traği söz konusu oluyor. Yeni 
Emniyet binası Hacıköy 
Mahallesinde. Şehrin dışı gibi 
gözüküyor. Yeni Adliye Sarayını 
Jandarmanın yanına götürmekle 
birlikte ve ayrıca şuan ki 
Kaymakamlık binasını ve 
Emniyet Müdürlüğü binasını 
kentsel dönüşümle birlikte Pazar 
yerine alırsak ilçeyi doğu, batıya 
ve güneye yaymış olacağız. 
İlçeyi sıkışıklıktan kurtarıp daha 
randabil hale getiriyoruz.  Yeni 
Pazar yerinde insanlar 
alışverişini yaptıktan sonra diğer 
alışverişlerinden vazgeçecekler 
mi? tabii ki hayır. Aslında çok 
daha rahat olacak. Kemaliye 
Mahallesi Yavuz Selim Camiinin 
arkasından doğuya doğru 
Gençlik Merkezine kadar altında 
kapalı otoparkı olan güzel bir 
proje. Vatandaşlarımızın araçları 
ile birlikte çok rahat gidip 
alışveriş yapma imkanı bulacağı 
bir yer olacak. Hemen yanında 
bir balıkhanede yapmayı 
düşünüyoruz. Etrafını da 
düzenleyerek çok güzel bir 
yaşam alanı planlıyoruz. Haliyle 
halkımızın bazı alışkanlıkları 

var. Bu alışkanlıklarımızdan 
vazgeçmemiz kolay olmuyor. 
Yeni Pazar yeri ilçemizin 
değerini artıracaktır. Buna 
inanıyoruz.
“FAKÜLTE İÇİN 52 DÖNÜM 
ARAZİMİZ HAZIR”
Fakülte konusu, Vakfıkebir ve 
Büyükliman Havzası için çok 
önemli. Belediye olarak fakülte 
için hazırlığımızı yaptık. Şuanda 
KYK Yurt binasının arkasında 
52 dönüm bir arazimiz var. 
Orman arazisi olan bu alanı 2B 

üzerinde Sayın Vekilimiz 
Muhammet Bey'in çabaları ile 
580 bin liraya Vakfıkebir 
Belediyesine kazandırdık. 
Şuanda orada bir vatandaşı-
mıza ait 11 bin 500 metrekare 
bir arazinin kamulaştırılması 
kaldı. 10 dönümde büyükşehir 
belediyesinin arazisi var. 
Zeminle birlikte 50 dönüm bir 
araziyi imar planında belediye-
nin hizmet alanı olarak göster-
dik. Görüşmelerimizi yapıyoruz. 
Her platforma dile getiriyoruz. 
Niyetimiz herhangi bir fakülte 
olmak değil. Birbirini tetikleyen 
birkaç fakültenin birlikte 
kurulabileceği bir yerleşke olsun 
istiyoruz. O bölgeyi seçmemizin 
amacı ise orada bir yüzme 
havuzu yapıyoruz. Orada bir 
kapalı spor salonu var. KYK 
öğrenci yurdu orada var. 
Fakülteden beklentimiz ise 
şehrin yaşamına, sosyal 
hayatına, kültürel hayatına bir 
değer katmasıdır. Ekonomiye bir 
katkı sunmasıdır. Onun için yer 
seçimini o bölgede yaptık. Yol 
güzergahında da düzenleme 
yapmayı planlıyoruz. 10 metrelik 
yolu açarak aydınlatması ve 
kaldırımları ile güzel bir yaşam-
sal alan oluşturmak hedemiz. 
Fakat burada mülkiyetle alakalı 
sorunlarımız var. Birkaç 
vatandaşımızı bu konuda 
aşamadık. Bu görüşmeleri 
yürütüyoruz. Gönüllü olsunlar 
istiyoruz. İmar uygulaması 
olmadan vatandaşımızın rızası 
ile olursa hemen o bölgede 
çalışmalarımıza başlayacağız. 
“DOLGU ALANLARI İLE İLGİLİ 
PROJEMİZ HAZIR”
Sahil dolgu alanlarında yöresel 
satışların yapılması noktasında, 
özellikle sahil yolu geçtikten 
sonra Vakfıkebir ilçemizin 
denizle olan bağlantısı kopmuş 
durumda. Göreve geldiğimizde 
sahil dolgu alanlarının imar planı 
yoktu. Daha sonra büyükşehir 
olduktan sonra dolgu imar planı 
yetkisi büyükşehir belediyesine 
geçti. Bizim belediyemizde yetki 
olmamasına rağmen ben o gün 
ki Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlundan yapılması 
noktasında ısrarcı olunca biz 
şuan yapamayız dedi. Bende 
ben yapayım dedim. Yetki 
onlarda düzenleme bizde olarak 
yaptık. Bu dolgu imar planının 
tüm masraarını Vakfıkebir 
Belediyesi ödedi. 2019 yılında 
biz dolgu imar planını onadık. 
Bu dolgu alanının haricinde 
tekrardan 550 dönüm yeni bir 
dolgu alanı projeye ekledik. 
Yarma kaya bölgesinden 
başlayan karavan park, balıkçı 
barınağı, spor tesislerinin 
olduğu ve şehir merkezinde de 
olan kısmında da terminal ve 
fuar alanı dediğimiz yani bütün 

yöresel ürünlerin satıldığı 
ticaretin döneceği bir alan olarak 
düşündük ve planladık. Uzun 
vadeli bir planlama oldu. Çamlık 
sahil mahallesinde yaptığımız 
yürüyüş yolunu bu dolgu alanı 
projesi ile millet bahçesine 
birleştirmeyi düşünüyoruz.
“TURİZM İLÇEMİZİN ÖNEMLİ 
YATIRIMLARI ARASINDADIR”
Turizm bizim acımızdan da çok 
önemli. Vakfıkebir ilçemizde 
şuanda 32 adet tescilli kültür ve 
tabiat varlığımız var. Petromita 
Kilisesi başta olmak üzere evle-
rimiz, çeşmelerimiz, camilerimiz, 
mezarlıklarımız, şadırvanlarımız 
kültür ve tabiat varlıklarının 
koruması kapsamında. 
Petromita kilisesi ile ilgili olarak 
sayın Bakanımızla da görüştük. 
Kilisenin olduğu arazi ile ilgili 
mülkiyet problemleri var. Kilis-
enin bir kısmı vatandaşın tapulu 
arazisi içerisinde bulunuyor. 
Bununla ilgili çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Turizmle 
bağlantılı olarak otelimizi 
yeniledik.  Yine aynı şekilde 
Uygulama Otelimiz sunduğu 
konfor ve hizmetle gelen 
misarlerimizi ağırlayacağımız 
alternatif otellerimizden bir 
tanesi durumunda. Dışarıdan 
gelen misarleri ve turistleri 
akşam konakladıktan sonra 
ertesi gün bu bölgede nasıl 
tutabiliriz. Bununla ilgili olarak 
turizmci arkadaşlarla istişare 
içerisindeyiz. 
“VAKFIKEBİR İLÇEMİZE 
YATIRIM YAPAN KAYBETME-
YECEK. GEÇ KALAN ÇOK 
ŞEY KAYBEDECEK”
Belediyelerle işbirliği konusunda 
ise, Bu olay sadece İstanbul 
Belediyesi ile ilgili değil diğer 
belediyelerle de kardeş şehirler 
üzerinden çalışmalarımız oluyor. 
Yaptığınız öneri çok değerli bir 
öneridir. Konuşur paylaşırız. 
Uygun bir kurum ilçemize 
kazandırmak için yardımcı 
oluruz. Biz bu tekliere her 
zaman açığız. İlçemize gelecek 
olan her yatırım ilçemizin 
değerini artırır. İlçemizin için ne 
gerekiyorsa her türlü kre, 
görüşe, düşünceye açık bir 
yönetim anlayışımız var. Bunun 
şahidi de sizlersiniz. Çünkü her 
şey Vakfıkebir için. Bizler ömür 
boyu bu koltuklarda 
kalmayacağız. Yarın bir başka 
arkadaşımıza devredeceğiz 
görevimizi. En çok önem 
gösterdiğim konuların başında 
ise belediye başkanlığını 
benden sonra devredeceğim 
arkadaşa, şehir planını yapmış, 
dolgu imar planını yapmış, 
kentsel dönüşüm planlarını 
hazırlamış, turizm ve mastır 
planlarını yapmış, çevresel 
sorunları ile ilgili planlamaları 
yapmış bir şehir teslim etmek 
istiyorum. Elbette gelen 
arkadaşımız bir şeylere 
dokunacaktır. Fakat rotası belli 
olan bir şehir olsun istiyorum. 
Eksikliklerine rağmen bu ilçe 
hepimizin. Güzellikleri ile de 
hepimizin. Eksiklikleri de 
hepimizin. Bölgenin abisi 
konumunda bir ilçeyiz. Diğer 
ilçelerle birlikte istişare 
içerisinde Büyükliman bölgesini 
kalkındırmak zorundayız. 
Vakfıkebir ilçemizin geleceği çak 
parlak. Her zaman söylüyorum.  
Vakfıkebir ilçemize yatırım 
yapan kaybetmeyecek. Geç 
kalan çok şey kaybedecek. Bu 
duygulara bir belediye başkanı 
olarak inanıyorum. Bundan önce 
burada yaşıyordum. Belediye 
Başkanlığından sonrada bu 
ilçede yaşamaya devam edece-
ğim. İlçemizde yapılanların 
sizler tarafından taktir edilmesi 
bizleri mutlu ediyor. Yapılanları 
taktir etmek ve eksiklikleri de 
ortaya koymak lazım. Bu hare-
ketiniz değerli bir düşünce ve 
harekettir. Bunları önemsiyoruz. 
Bunları bizimle paylaştığınız için 
ve bizlere de size ve kamuoyu-
na bilgi verme fırsatını tanıdığı-
nız için teşekkür ediyorum 
diyerek sözlerini tamamladı.



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

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

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

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

KAYMAKAM YAKUTA COViT-19 AŞISI OLDU MiLLETiMiZ KENDi iRADESiYLE 
KURTULUS SAVASINI VERMiSTiR

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

> Abdulkadir Aynaci 2'de > Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Devlet hastanesinde Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, İlçemizin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü dolayısı ile ortak bir mesaj yayımladılar. 


