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ÇAVUŞLU'DA ÜRETİLEN EKMEK
VAKFIKEBİR EKMEĞİDİR

> Sadık Aydın 5'de

VAKFIKEBiR'DE VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

AKŞENER'E EKMEKLi KARŞILAMA

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Haziran ayı başında korona virüs tedbirlerinde yumuşamaya gidilmesinin 
ardından Vakfıkebir de vaka sayısı hızla yükselmeye başladı. İlçede 1500'ün 
üstünde vaka olduğu öğrenilirken, hasta sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Vakfıkebir İYİ Parti 
İlçe Başkanı Alpaslan 

Beşli, üzerinde 
Genel Başkan Meral 

Akşener'in isminin 
yazılı olduğu Meşhur 
Vakfıkebir Ekmeğini 

Akşener'e hediye 
ederek hoş 

geldiniz dedi. 

AİLE BÜYÜĞÜMÜZ 

Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan aile 
büyüğümüz Av. Mustafa Kamburoğlu'nu ebediyete uğurladık. Öğretmen, 
Siyaset ve Hukuk adamı olan Av. Mustafa Kamburoğlu Trabzon'un ve 
Vakfıkebir ilçemizin 90 yılına damga vuran çok önemli bir şahsiyetti.

AV. MUSTAFA KAMBUROĞLU VEFAT ETTİ

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Sadık Aydın 4'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ACIMIZ BÜYÜK”

AİLE BÜYÜĞÜMÜZ 
AV. MUSTAFA KAMBUROĞLU VEFAT ETTİ

Bu illet virüs bizden de bir can aldı…

Ailemizin en büyüğü olan dedem Avukat 

Mustafa Kamburoğlu, hakkın rahmetine 

kavuştu.

Açımız büyük ama her şey Allah'tan 

olduğunu biliyoruz.

Babaannemi 2014 yılında, babamı 2017 

yılında şimdi ise dedemi 2020 yılında 

kaybettik.

Ailemizin büyüklerini son yolculuklarına 

uğurladık…

Dedem, Vakfıkebir'de öğretmenlik yaptı. 

Öğretmenlik yaparken okudu Avukat oldu, 

sonrasında siyasetin içinde yer aldı ve 

Vakfıkebir'de birçok işlere imza attı. 

Yıllardır Trabzon ve Vakfıkebir ilçemizde 

Avukat olarak mesleğini sürdürdü…

Bu illet virüs onu bizlerden kopardı.

Diyecek ve söylenecek hiçbir şey yok.

Allah onlardan razı olsun, mekanları 

cennet olur inşallah…

Anlatılması, yazılması gereken o kadar çok 

şeyler var ki, bu satırlar o yazılacakları ve 

söylenecekleri almaz…

2020 Araklık ayının ilk gününün saat: 11.30 

gösterirken vefat haberi geldi. O gün saat: 

14.30' da aile mezarlığımız olan Tarlacık 

Mahallesine defnettik…

Sözün bittiği yer…

Bizleri arayarak taziyelerini bildiren başta 

eski Milletvekilimiz Yusuf Bahadır'a, 

Milletvekillerimiz Muhammet Balta'ya, 

Hüseyin Örs'e, Salih Cora'ya, Ahmet 

Kaya'ya ve Bahar Ayvazoğlu'na bir kez 

daha teşekkür ediyorum.

Sonrasında Kaymakamımız Mesut 

Yakuta'ya, Belediye Başkanımız 

Muhammet Balta'ya, sivil toplum 

kuruluşlarımıza ve siyasi parti 

temsilcilerimize teşekkür ediyorum.

İşyerimizde bizleri ziyaret eden, telefon ile 

bizlere ulaşan ve mesaj gönderen, sosyal 

medya hesaplarımızdan bizlerin yanında 

olduğunu hissettiren esnaarımız, 

işadamlarımız, eş, dost, akrabalarımızdan 

Allah Razı olsun…

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

Her gün birileri vefat edip gidiyor…

Halen daha maske, mesafe ve temizlik 

kurallarına uymayanlarımız var. Halen 

daha bu virüse inanmayanlarımız varken 

daha ne bekliyor…

O inanmayanlar çok yakınlarını 

kaybedince anlayacaklar, ne olduğunu…

Adam pozitif, dışarıda dolaşıyor…

Adamda bu virüsün belirtileri var, yine 

sokakta. Neymiş efendim; ben 10-14 gün 

nasıl kalacakmışım evde…

Ya arkadaş kendini düşünmüyorsan, aileni, 

arkadaşlarını ve çevrendeki insanları 

düşün. Nedir bu inatlık…

Maske, mesafe ve temizlik bu üç kural 

uygulanması gerekler…

Selamlaşmak, tokalaşmak yasak, gönül 

selamı ile selamlaşmak bizi koruyacaktır…

Trabzon ve çevre ilçelerde vaka 

sayılarımız her geçen gün artış 

göstermekte, her gün yakın çevremizden 

birileri vefat edip gidiyor…

Acaba ders alabiliyoruz mu?

Hayır…

İnsanların daha dikkatli olması ve kurallara 

uymayanları uyarması veya kolluk 

kuvvetlerine bildirmesi, vatandaşlık 

görevleri arasında oldu…

Vakfıkebir İlçemizin Kıranköy 
Mahallesinde 1932 yılında 

dünyaya gelen Av. Mustafa 
Kamburoğlu, ailesinin en küçük 
çocuğu idi. İki ağabeyi 1. Dünya 
Savaşında şehit düşen 
Kamburoğlu'nun diğer ağabeyi ise 
Demokrat Parti ve Adalet Partisinin 
Vakfıkebir İlçe Başkanlığını yapmış, 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperati kurucu 
başkanlığını yapan merhum Ahmet 
Kamburoğlu idi. Av. Mustafa 
Kamburoğlu, Vakfıkebir ilçemizde 
ilkokul öğretmenliği ile başladığı 

meslek hayatına 15 yıl boyunca 
devam etti. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini kazandığı 
dönemde ise tayinini Ankara'ya 
alarak hem öğretmenlik hem de 
hukuk fakültesinde öğrencilik yaptı. 
Hukuk Fakültesinden mezun 
olduktan sonra hiç zaman 
kaybetmeden memleketi olan 
Vakfıkebir'e dönerek burada 
Avukatlık yapmaya başladı. Kısa 
zamanda çok meşhur, tuttuğunu 
koparan ve tanınan bir avukat oldu. 
“SİYASETÇİLER KENDİSİNİ 
BIRAKMADI”
Av. Mustafa Kamburoğlu'nun 
siyasetçiler yakasını bırakmadı. Bir 
zamanların önemli siyasetçilerinden 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
kendisini Adalet Partisi Trabzon İl 
Başkanlığı görevine getirdi. Ardından 
Trabzon Demokrat Parti İl Başkanlığı 
ve daha sonradan Doğru Yol Partisi 
İl ve İlçe Başkanlıkları görevlerinde 
bulundu. Yaptığı başarılı çalışmalar 
ile merhum Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in Trabzon'daki 
sağ kolu oldu. Av. Mustafa 
Kamburoğlu'na defalarca Ankara'da 
Adalet Bakanlığında, Sayıştay'da, 
Danıştay'da ve birçok bakanlıkta 
görev teklif eden Merhum 
Cumhurbaşkanı Demirel'e her 
defasında hayır diyerek kabul 
etmedi. Trabzon için Vakfıkebir için 

yapılacak çok işimiz var deyip bütün 
teklieri geri çevirdi. Karadeniz Ziraat 
Odaları Birliği ve Trabzon Ziraat 
Odası ve Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanlığı görevlerini de yıllarca 
başarılı bir şekilde yürüttü. 
“AİLE BÜYÜĞÜMÜZÜ 
KAYBETMENİN DERİN 
ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ”
Siyasette bulunduğu süre içerisinde 
Trabzon, Vakfıkebir ve Büyükliman 
havzasındaki ilçelere önemli 
yatırımlar kazandırdı. Herkesin işine 
koşan, herkese yardım etmeyi 
kendine görev sayan, babacan 
tavırları ile tüm insanların gönlünde 
taht kuran alçak gönüllü, hoş görülü, 
dik duruşlu, yiğit bir insanı 
kaybetmenin derin üzüntüsünü 

yaşıyoruz. Aile büyüğümüz Av. 
Mustafa Kamburoğlu 88 yaşında 
yakalandığı COVİD-19 hastalığına 
yenik düştü. 01 Aralık 2020 Salı 
günü Vakfıkebir İlçesi Tarlacık 
Mahallesi Aşağı Camii yanında 
kılınan cenaze namazının ardından 
aynı yerdeki aile kabristanlığına aile 
büyüğümüzü derin bir üzüntü 
içerisinde defnettik. İlçemizin duayen 
siyasetçilerinden ve avukatlarından 
olan aile büyüğümüzün cenazesi ve 
hastalığı süresi içerisinde bizleri 
arayarak, mesaj atarak, sosyal 
medya hesaplarından paylaşım 
yaparak acımıza ortak olan tüm eş, 
dost, akraba, arkadaş, işadamı, 
esnaf, siyasetçi ve gönül 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Türkiye genelinde bazı illerde 
yeni tip koronavirüs vakalarında 

düşüş görülmesine rağmen, 
Trabzon ve bilhassa Vakfıkebir 
ilçemizde pozitif vaka sayıları 
artıyor. Haziran ayı sonunda İlçe 
genelinde azalmaya başlayan pozit-
if vakalar 20'lere kadar gerilemişti. 
Haziran ayından sonra vaka sayısı 
yeniden artmaya başladı. İlçede 
pozitif vaka sayıları 1500'ü geçti. 
Günden güne artan yeni vakalar 
nedeniyle Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde yoğunluk hat safhaya 
ulaştı. Tespit edilen yeni Covid-19 
vakaları ise yakın ilçelerdeki 
hastanelere yönlendiriliyor. Eğer bu 
şekilde vaka sayılarında artış 
devam ederse maalesef ki 
ilçemizde önümüzdeki günlerde 
karantina tedbirleri gelebilir. 
“KURALLARA UYAN 
SAYIMIZ AZ”
Korona virüsle mücadele 
kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 
denetimleri sıklaştırdılar. Güvenlik 
güçleri, ilçenin işlek cadde ve 
sokaklarında vatandaşların maske 
takıp takmadığını ve sosyal mesafe 
kuralına uyup uymadığını, sigara 
içilmesi yasak olan caddelerde 
kontroller yapıyorlar. “Bu günlerde 
maske takmanın Vatandaşlık görevi 
olduğunu unutmayalım. İnsanlar 

bana bir şey olmaz diye 
düşünüyorlar. Devlet insanların 
sağlığı için çalışıyor. Halkımızın bu 
kadar vurdumduymaz olmasına 
hayret ediyoruz. Halkımızın daha 
tedbirli hareket etmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Maskesiz sokağa 
çıkılmaması ve dezenfeksiyona 
dikkat edilmesi gerekiyor. Maske, 
Sosyal mesafe ve temizlik çok 
önemli. Sağlık bakanımız da bu 
konuda gayet iyi bir çalışma 
yürütüyor. Sağlık Kurulu ve ilçe 
Hıfzıssıhha kurulunun söylemlerine 
dikkat edelim. Vakfıkebir'deki vaka 

artışlarının, vatandaşların kurallara 
uymaması nedeniyle olduğunu 
maalesef söylemek zorundayız. 
İnsanlarımız mecbur kalmadıkça 
evden çıkmayacak. Bizim insanımız 
fazla kurallara uyan bir yapıda 
olmadığı için vaka sayıları hızla 
artıyor. Kurallara uyan insan sayısı 
az. Bizler kurallara uymadığımız 
sürece, karantina tedbirleri de 
ilçemizde uygulanmaya 
başlayacaktır. Her birimiz bizde ve 
karşımızdakinde virüs varmış gibi 
tedbirli davranmamız şart. Lütfen 
kurallara uyalım, uymayanları 
uyaralım.” 

VAKFIKEBiR'DE VAKA SAYISI
HIZLA ARTIYOR
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KAMBUROĞLU AİLESİ

Değerli aile büyüğümüz merhum 

Av. Mustafa Kamburoğlu'nun
yoğun bakım süreci içerisinde ve cenazesi 

dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, 
her türlü riski göze alarak yanımızda 
olan, telefonla arayan, mesaj atan, 
sosyal medya hesabından acımızı 
paylaşan ve bizlerin acısına ortak 

olmak için çaba gösteren bütün aile 
dostlarımıza, eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor 

saygılar sunuyoruz.

VEFAT ve TEŞEKKÜR 
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T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/18 SATIŞ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN01270490

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 143 Ada, 1 Parsel, SOĞUKSU Mahalle/Köy, Ev Bahçesi 
Mevkii, Ağaçlık Satışa konu taşınmaz tapuda ağaçlık olarak kayıtlıdır. %35-40 meyilli, killi, tınlı toprak 
yapısına sahiptir. Şehir merkezine 8-9km mesafededir. Ortalama 400-500m rakımdadır.
Adresi  : Soğuksu Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.888,16 m2  
Kıymeti  : 56.490,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/02/2021 günü 14:00 - 14:05 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 2019/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 
Karayolları Trak Kanunu gereği yolcu ve 

eşya taşımalarında kullanılan araçların kış 
lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına 
göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. 
Kurala uymayan araç sürücülerine 776 lira 
ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, 
1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.
ÇOBANOĞLU, KIŞ LASTİĞİ 
UYGULAMASININ CAN VE MAL 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ 
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu yaptığı 
açıklamada, "Ulaştırma ve Alt Yapı 
Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma 
Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliği ile ülkemizde tescil edilmiş olsun veya 
olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve 
eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her 
yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan 
tarihleri arasında kış lastiği kullanılması 
zorunluluğu getirilmiş olup, İlimiz sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya 
taşınmasında kullanılan ticari araçlarda da 
1 Aralık 2020- 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 
kış lastiği uygulaması yapılacaktır. Sürücülerin 
can ve mal güvenliği açısından kış lastiği 
kullanmaya hassasiyet göstermeleri çok 
önemlidir. Ayrıca yapılacak denetimlerde ticari 
araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 766 lira 
para cezası kesileceğini de hatırlatmak 
isterim" dedi. Çobanoğlu "Yük ve Yolcu 
taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar 
için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal 
güvenliği açısından güvenli seyahat için kış 
şartlarında tüm araçlarda kış lastiği 
kullanılması gerekir. Kış şartlarına uygun 
önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçlar 
yolu kapatmak, kazalara sebebiyet vermek 
gibi olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Kış 
Lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, 
ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz 
lastiklerine oranla çok daha iyi yol tutuşu ve 
yol güvenliği sağlar" şeklinde konuştu.

"ARAÇLARIN KIŞ BAKIMLARI DA 
ÖNEMLİDİR"
Sürücülere yaklaşan kış öncesi araç 
bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda 
da hatırlatmalarda bulunan Vakfıkebir Şoförler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
şunları söyledi:
Antifrizi mutlaka ölçtürün. Radyatör 
sistemindeki suyun donmaması için antiriz 
kullanılmalıdır. Soğutma sistemini korozyona 
karşı korumak için yaz-kış kullanılması 
gereken antifriz, kışın soğutma sisteminin 
donmasını önler.
Hava filtresine bakın. Kış mevsimi önceden 
hava ltresini kontrol etmek, temizlemek veya 
kullanılmayacak durumdaysa değiştirmek 
gerekir.
Silecekleri kontrol edin. Ön cam 
sileceklerinin kış ayarlarının zorlu koşullarında 
iyi performans göstermesi için aşınmışsa 
değiştirilmesi gerekir. Yazın bunaltıcı 
sıcaklarında silecekler çabuk aşınmış olabilir. 
Silecekleriniz aşınmışsa, kendinizden kolayca 
değiştirebilirsiniz. Böylece yağmurlu ve karlı 
havalarda görüşünüz önemli ölçüde artar.
Silecek suyunu ihmal etmeyin. Alkol 
içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı, cam 
yıkama sistemini sıfır dereceye kadar, 
donmaktan koruyabilir. Buzlu havalarda 
camınızı temizlemek istiyorsanız dikkat.
Lastiklerin dış deliklerini kontrol edin. 
Otomobilin yola tutunmasını sağlayan 
lastiklerin ideal diş derinliğinin 3 mm olması 
gerekir. Eğer kışın karlı yollarda kaymak 
istemiyorsanız, mutlaka lastiklerinizi kontrol 
ettirin.
Elektrik sistemini gözden geçirin. Kışın 
havadaki nem ortamının artmasıyla, buji 
kabloları ve distribütör kapağındaki çatlaktan 
nem girip otomobil çalışmayabilir. Onun için 
elektrik sistemini kontrol edin.
Periyodik bakıma rağmen yağa sık sık 
bakın. Periyodik bakımların dışında kışa 
girmeden önce motor yağının mutlaka kontrol 
edilmesi gerekir. Uzun süre kullanılan yağ, 
motoru koruma özelliğini kaybeder.
Kışın rezistansa ihtiyacınız daha fazla. Arka 
camdaki buharlaşmayı önleyen rezistansın 
kontrol edilmesi, eğer herhangi bir problem 
varsa onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
Üşümemek için kalorifere baktırın. Kış 
mevsimi öncesinde kalorifer ve klima 
bakımının mutlaka yapılması gerekir. Klimalı 
otomobillerde polen ltresi değiştirilir. Kalorifer 
hortumları kontrol edilir.

BAŞKAN ÇOBANOĞLU'NDAN

æİyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir 
dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği 

Trabzon da önce ilçe ziyaretlerinde bulundu. 
Akşener, Beşikdüzü Belediyesini ziyareti 
öncesinde Vakfıkebir İYİ Parti İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli tarafından üzerinde genel 
başkanın isminin yazılı olduğu meşhur 
Vakfıkebir ekmeğini kendisine takdim ederek 
hoş geldiniz dedi. İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli yaptığı açıklamada; 
“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 
hanımefendiyi Beşikdüzü ilçemizde karşıladık. 
Kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu 
Vakfıkebir ilçemizin sembolü olan dünyaca 
ünlü meşhur Vakfıkebir Ekmeğimizi takdim 
ettik. Kendilerini bir sonraki Trabzon ziyaretleri 
sırasında muhakkak Vakfıkebir ilçemizde 

görmek ve ilçemizde ağırlamak 
istediğimizi kendisine ilettik 
dedi.  Başkan Beşli, Genel 
Başkanımız Sayın Merak 
Akşener hanımefendi ile yaptı-
ğımız kısa sohbette kendisine 
esnafımızın sorunlarından da 
bahsetme fırsatı bulduk dedi. 
Beşli, “Esnaarımız yaklaşık 
olarak 9 aydır bandemi ile 
mücadele ediyor. Esnafımız 
ödemeleri noktasında zor 
günle geçiriyor. İktidar esnafını 
unuttu. Esnaf en fazla istihdam 
oluşturan alandır. Sanayicinin 
ürettiğini tüketiciye sunan 
insandır ve esnaf bir ülkenin 
gerçeğidir. Bir ülkenin bel 
kemiğidir ve bütün iktidarlar da 

esnafa önem verirler. Uzun bir zamandır 
kutuplaşma üzerinden oy alındığı için insanları 
birbirinin karşısına dikerek, çelişkiler üzerin-
den kavga edilerek oy alındığı için bunun kim-
seye faydası olmadığını kanaat getirdiklerini 
belirttik dedi.” Başkan Alpaslan Beşli, Genel 
Başkanımızın bizim istek ve taleplerimizin 
karşısında bizlere verdiği yanıt ise, Amacımız 
sizlerin ayağına gelerek sorunlarınızı yakından 
dinleyip bunları ülke gündemine taşıyabilmek.  
Önceden seçmenin bir albenisi vardı. Şimdi 
seçmenin hiçbir kıymeti yok. Bizim buralara 
gelip gitmemiz, umarım mevcut iktidar millet-
vekillerinin de ilgisini çeker de sorunlarınızla 
seçimden seçime değil yakından ilgilenirler” 
ifadelerini kullandığını belirtti.

AKŞENER'E EKMEKL� KARŞILAMA

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

M
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk, Başbuğ 

Alparslan Türkeş'in 103.Doğum 
Günü dolayısı ile yaptığı 
açıklamada; “Başbuğumuz 
Merhum Alparslan Türkeş bey; 
hiçbir güçlüğe teslim olmadan, 
azim ve kararlılıkla yürüttüğü 
kutsal dava neticesinde 
hareketimizi üç hilalli 
sembolüne kavuşturmuştur. 
Ülkücü ve Milliyetçi Hareket 
onun liderliği vasıtası ile zorlu 
süreçleri aşarak günümüze 
ulaşmıştır. Kalbi vatan ve millet 
aşkı ile çarpan Başbuğumuzun 
önderliğinde başlatılan bu 
mukaddes yürüyüş, zaman 
içerisinde köklenerek bugün 
vazgeçilmez bir siyasi hareket, 
devletimizin bekasına teminat 
vazifesine haiz bir güç haline 
gelmiştir. Başkan Baltürk: 
Başbuğumuzun liderliği ile 
geçen zorlu yıllarda ülkemiz için 
çekilen çile ve yaşanan 
meşakkat; onurlu bir mücadele-
ye dönüşmüştür. Türk milliyetçi-
liği yine Başbuğumuzun 
öngörüleri ile siyasallaşmaya 
başlamış; milletimizin tertemiz 
vicdanında hayat bulmuştur. 
Başbuğumuz, yürekten 
bağlandığı Türklük sevdası 
uğruna, her türlü meşakkati 
göze alan ve yaşayan, çelikten 

iradesi ve sarsılmaz azmi ile 
hiçbir tereddüt belirtisi 
göstermeyen tam bir inanç 
timsalidir. Ülkemizin milli 
menfaatleri söz konusu olduğu 
takdirde; siyaset üstü düşünme 
yetisini ortaya koymuş ve hiçbir 
fedakarlıktan çekinmemiştir. 
Merhum Türkeş beyin, devlet 
adamı vasfı tarih önünde 
memleketimizin her yaşadığı 
zorluk karşısında teyit ve tescil 
edilmiştir. Sınırları aşan bir 
zihniyet, siyasal hareketimize 
yön vermiş, yol tayin etmiştir. 

Kıbrıs'da zulme karşı mücade-
lemizde, Azerbaycan'da milli 
kahramanlık ruhunda onun 
öngörü ve Türklük kriyatının 
aziz duruşu var. Kapalı Maraş'ın 
açılması, Dağlık Karabağ zaferi; 
hasseten milli bir duruşu dimdik 
sergilemenin asla vazgeçmenin 
şerei sonuçları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Merhum 
Başbuğumuz Alparslan Türkeş 
beyi doğumunun 103.Yıl 
dönümünde minnet, şükran ve 
rahmetle anıyorum. Ad Günün 
Kutlu Olsun Başbuğum.

ONUN KARLI VE D�K DURUŞU �LE KUTSAL DAVAMIZ
ÜÇ HİLALLİ SEMBOLÜNE KAVUŞTURMUŞTUR
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan, Başbuğ Alparslan 
Türkeş'in 103.Doğum Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
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Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın 

düzenlediği basın toplantısına 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Fırıncılar Derneği 
Başkanı Davut Kutoğlu, 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
Davut Kutoğlu, Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
Siyasi Partilerin temsilcileri ve 
fırıncı esnaarı 
katıldı.Vakfıkebir Ekmeğinin 
Coğra İşaret alma sürecini 
anlatarak konuşmasını 
başlayan, Başkan Muhammet 
Balta, “Vakfıkebir Ekmeğimizin 
Coğra İşaretinin alınabilmesi 
için daha önce çalışmalar 
başlatılmıştı. Ancak çeşitli 
nedenlerle bu başvurular 
sonuçlandırılamadı. 
TARİHİ BELGELERLE 
KANITLADIK 
Göreve geldikten sonra yeni bir 
çalışma başlattık ve Vakfıkebir 
Ekmeğimizin ilçemizle olan 
tarihsel bağlarını ispat edecek 
çok önemli belgelere ulaştık. 
Örneğin; Enderun Kitapevi 
tarafından basılan Osmanlı 
Araştırmaları XXI (The Journal 
Of Ottoman ;XXI) 'Yüzyılda 
Reform İhtiyacının Taşradaki 
Yansımaları' isimli eserde bir 
dava konusunda ilçemizde 
1825 yılında fırın yapıldığını ve 
Vakfıkebir Ekmeği üretildiği 
belgeleriyle ispat ettik.  Bunun 
yanı sıra Trabzon Vilayet 
Salnamesinden 1903-1904 
yıllarından de fırıncılık ve 
Vakfıkebir Ekmeği ile ilgili 
Osmanlıca tarihsel belgeleri, 
Türk Halk Kültürünü Araştırma 
ve Tanıtma Vakfı Yayınlarından 
çıkan, 'Türk Mutfak Kültürü' 
kitabından Vahide 
Kalyoncu'nun Vakfıkebir 
Ekmeği ile ilgili yaptığı 
araştırmasını, Vakfıkebir 
Ekmeğinin bayatlamama 
özelliğiyle alakalı Atatürk 
Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsünde hazırlanan 

Yüksek Lisans Tezini, 
rahmetli Tuğrul Şavkay 
gibi gazetecilerin 
Vakfıkebir Ekmeği ile 
ilgili yazdığı yazı ve 
haberleri ekleyerek 
bir başvuru dosyası 

hazırladık. 30.11.2017 tarihinde 
başvurumuzu yaptık. Bu 
vesileyle bu belgelere 
ulaşmamızı sağlayan 
Araştırmacı - Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu abimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum.  
EKMEĞİMİZİN COĞRAFİ 
İŞARETİNİ ALDIK 
Yaptığımız başvuru Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından 
03.08.2018 tarihinde tescil 
edilerek Vakfıkebir Ekmek 
Festivalimizde düzenlediğimiz 
bir törenle Coğra İşaret 
Belgemizi aldık. Daha sonra ki 
süreçte de tüm Coğra 
İşaretli Ürünlere örnek 
teşkil edecek bir 
şekilde 

denetlemelerimizi 
gerçekleştirerek hiçbir uyarı 
almadan zamanında Türk 
Patent ve Marka Kurumuna 
gönderdik.
GÖRELE BELEDİYESİNİN 
BAŞVURUSUNA 
İTİRAZ ETTİK 
Görele Belediyesi, 20.04.2018 
tarihinde Çavuşlu Ekmeği adı 
altında bir Coğra İşaret 
Başvurusunda bulundu. 
Başvuru tarihinden itibaren 
süreci takip etmeye başladık. 

Sürece bağlı olarak Türk Patent 
ve Marka Kurumu bize itiraz 
hakkı tanınması ile birlikte 
03.07.2020 tarihinde itirazımız 
gerçekleştirdik ve kısaca 
özetlersek; tarihi belgelerle de 
ispat ettiğimiz gibi ekmeğimizin 
Vakfıkebir'e ait olduğunu 
belirttik. Çavuşlu'da üretilerek 
coğra işaret başvurusu yapılan 
ekmeğin yurdumuzun pek çok 
köşesinde olduğu gibi 
Vakfıkebir'de mesleği 
öğrenerek ülkemize çeşitli 
köşelerine dağılan ustalar 
tarafından yapıldığını, 
Vakfıkebir Ekmeği ile tamamen 
aynı özellikleri taşıdığını 
belirttik. Çok açık bir şekilde 
başvurunun 6769 sayılı Sinai 
Mülki

ye Kanununa aykırılık teşkil etti-
ğini ifade ederek reddini istedik. 
İtirazımız işleme konularak bize 
uyuşma kuruluna sevk edildiği-
mize dair bir bildirim yapıldı. 
Belirlenen süreçte uyuşma 
gerçekleşmeyince Türk Patent 
ve Marka Kurumundan Çavuşlu 
Ekmeği, Çavuşlu ile özdeş hale 
geldiğine dair cevaben bir yazı 
gönderildi. Ayrıca bizimle 
birlikte Çavuşlu Ekmeği adı 
altında yapılan başvuruya 
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda 

ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nün de itirazının 
olduğunu ifade edelim.
ÇAVUŞLU İLE İLGİLİ ALINAN 
BİR COĞRAFİ İŞARET YOK 
Süreç devam ediyor ve 
hepimizin Türk Patent ve Marka 
Kurumunun resmi internet site-
sinden kolaylıkla takip edebile-
ceği üzere bugün itibariyle 
söylüyorum Çavuşlu Ekmeği ile 
alakalı alınan bir coğra işaret 
yoktur. İlerleyen günlerde tescil 
yapılsa dahi kanunlar 
çerçevesinde sonuna kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 
USTALARIMIZIN ÜLKEMİZİN 
HER KÖŞESİNDE 
EKMEĞİMİZİ ÜRETİYOR 
Gelelim yapılan başvurunun 
neden kabul edilemez 
olduğuna. Vakfıkebir Ekmeği 
1800'lü yıllarda bayatlamama 
özelliği nedeniyle yaylacılıkta 
kullanılmak amacıyla 
üretilmeye başlanılmış, daha 
sonraki yıllar içerisinde 
Vakfıkebir Ekmeği üreten 
ustalarımız; Çavuşlu'da olduğu 
gibi ülkemizin dört bir yanına 
dağılarak ekmeğimizi üretmeye 
başlamış ve günümüzde de 
devam etmektedir.  Vakfıkebir 
Ekmeğinin en önemli özelliği 
ekşi maya ile yapılması 
dolayısıyla uzun süre 
bayatlamamasıdır, diğeri de 
aynıdır. Her iki ekmeğin şekli ve 
görünümü birebir aynıdır. İki 
ekmekte taş fırında 
pişirilmektedir. İki ekmeğin fırın 
yakıtı olarak kullanılan ağaçlar 
aynıdır.  Ekmeğin kullanılan un 
ve diğer malzemeler ile 
hamurunun hazırlanması, 
pişirilmesi de tamamen aynıdır. 
Kısacası Çavuşlu Ekmeği diye 
dillendirilen ekmeği Vakfıkebir 
Ekmeğinden ayırt eden tek bir 

özellik dahi bulunmamaktadır.
Küçük değişiklikler yaparak 
Çavuşlu'da üretilen ekmeğin 
Vakfıkebir Ekmeği olmadığını 
iddia etmek inandırıcı değildir. 
VAKFIKEBİR EKMEĞİ 
ÜRETMEYİN DEMİYORUZ
Çavuşlu'da ekmek üretimi 
yapan fırınlar Vakfıkebir 
Ekmeğinin ününden faydala-
narak ticaret yapmaktadırlar. 
Biz başka yerlerde Vakfıkebir 
Ekmeği üretilmesine karşı 
değiliz. Ekmeğimizi üretmeyin 
de demiyoruz. Bunun için 
ülkenin her yerinde üretilesin 
diye ürünün çıktığı yeri ifade 
eden mahreç işaret aldık. 
Diyoruz ki; Vakfıkebir Ekmeği 
üretiliyorsa, başka bir isimle 
değil Vakfıkebir Ekmeği adı 
altında üretim yapılsın. 
VAKFIKEBİR DONDURMASI 
BAŞVURUSU YAPSAK 
ONAYLANIR MI? 
Yapılan bu başvuru hem 
kanuna, hem akla ve vicdana 
aykırıdır. Örnek verecek 
olursak; Antep Baklavasına, 
Akçaabat Köftesine, Görele 

Dondurmasına, Giresun 
Fındığına benzer üretimler 
ilçemizde de yapılmaktadır. Biz 
bunların gramajlarında 
değişiklikler yaparak Vakfıkebir 
Baklavası, Vakfıkebir Köftesi, 
Vakfıkebir Dondurması veya 
Vakfıkebir Fındığı adı altında 
coğra işaret başvurusu yapar-
sak bu ürünler onay alabilir mi? 
Vakfıkebir Ekmeği 'ne Çavuşlu 
Ekmeği diyerek başvuru yapıl-
ması da bu örneklerde olduğu 
gibidir ve kabul edilemez. Bu 
durum Coğra İşaretin asıl 
hedef olan ürünün koruma 
altına alınması mantığına da 
tamamen aykırıdır. 
HAKLI DAVAMIZI İÇİN TÜM 
HUKUKİ ADIMLARI 
ATACAĞIZ 
Bizler her zaman yöre 
halklarının kaynaşması ve birlik 
beraberlik içerisinde olması için 
çalışıyoruz. Bu konuların 
insanlarımız ve kurumlarımız 
arasında tartışma konusu 
olmasını ve bir ayrışmanın 
meydana gelmesini asla 
istemiyoruz. Davamızda haklı 
olduğumuza inanıyoruz. 
1800'lü yıllardan beri Vakfıkebir 
Ekmeğimizi üreterek günümü-
ze kadar gelmesini, ilçemizin 
markası olmasını sağlayan 
ecdadımızın ve esnaarımızın 
hakkını savu-nuyoruz. Türk 
Patent ve Marka Kurumundan 
Vakfıkebir Ekmeğimizin coğra 
işaretini aldık. Coğra İşareti ve 
Vakfıkebir Ekmeğimizi korumak 
için atılması gereken tüm 
hukuki adımları kararlılıkla 
atacağız.

ÇAVUŞLU'DA ÜRETİLEN EKMEK 
VAKFIKEBİR EKMEĞİDİR

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi 
parti temsilcileri ve Vakfıkebir Ekmeği üreten fırıncıların katılımıyla düzenlediği 
basın toplantısında Görele Belediyesinin Çavuşlu'da üretilen ekmeğin coğrafi 
işaretini almak için yaptığı başvuru ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

VAKFIKEB�R AK PART� KADIN KOLLARI ARI G�B�
æİl Kadın Kolları Başkanı 

Meryem Sürmen, 
Vakfıkebir Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu, İlçe 
Koordinatörlerinden oluşan 
Üyelik Ekipleri'nin katılımıyla 
başlatılan çalışmaya Vakfıke-
birliler yoğun ilgi gösterdi. AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Kadın 
Kolları arı gibi çalışıyor.
AK PARTİ VAKFIKEBİR 
KADIN KOLLARI İLÇE BAŞ-
KANLIĞI ÜYE STANDI AÇTI!
Yeni üye kayıtlarıyla ilgili bir 
açıklama yapan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu, İl 
Kadın Kolları başkanlığımızın 
organizasyonuyla bugün 
Vakfıkebir'imizde üye standını 

açtık. İlçe Kadın Kolları teşkilatı 
olarak bir yandan vatandaş-
larımızın nabzını tutmak için 
saha çalışmalarımıza devam 
ediyoruz bir yandan da yeni üye 
kayıtlarını kesintisiz bir şekilde 
sürdürüyoruz. Üye kayıt 
işlemlerimize vatandaşlarımızın 
da yoğun ilgisi var. Üye sayımız 
gün geçtikçe artmaktadır. 
İnşallah yılsonuna kadar sayıyı 
daha da yukarılara taşımak 
istiyoruz. Bu güzel ilgiden 
dolayı bütün hemşerilerimize de 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Vakfıkebir'imiz her dönem AK 
Partimize ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza büyük bir 
teveccüh gösteriyor. Buradan 
tüm Vakfıkebirli hemşerilerimizi 

yaptığımız yeni üye 
çalışmalarında, partimize üye 
olmaya, ailemize katılmaya 
davet ediyorum. İnanıyorum ki 
bu büyük destekle birlikte 
Vakfıkebir'imiz partimizin göz 
bebeği olmaya devam 
edecektir. Bizler çalışmaya ve 
gayret etmeye devam 
edeceğiz. Üye çalışma-
larımız bugün olduğu 
gibi bundan sonraki 
günler de devam ede-
cek. Bu süreçte bizlere 
öncülük eden İl Kadın 
Kolları Başkanımız 
Sayın Meryem Çelenk 
Sürmen'e bizlerden 
hiçbir zaman desteğini 
esirgemeyen Vakfıkebir 

İlçe Başkanımız Sayın Ahmet 
Uzun'a, Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya, İl 
teşkilatımıza, Gençlik 
kollarımıza, Belediye meclis 
üyelerimize ve mahalle 
başkanlarımıza da çok teşekkür 
ediyorum" dedi.

AK Part� İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Vakfıkeb�r İlçe Kadın Kolları eşl�ğ�nde Vakfıkeb�r İlçes� Çarşı Mahalles�nde üyel�k standı açıldı. 
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Vakfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesinden Ayşe ve 

Mustafa Aydın çiftinin güzel 

kızları Özlem ile Şenocak 
Mahallesinden Tülay ve 
Osman Demir'in Astsubay 

olan oğulları Fatih bir 
ömür beraberliğe 
evet dediler. Vakfı-
kebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonundaki nikah 
töreninde genç 
çiftlerin nikahlarını 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta kıydı. Genç 
çiftlerin evlilikle 
noktaladıkları bu 
mutlu beraberlikle-
rinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, 

mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

ÖZLEM İLE FATİH BİR ÖMÜR
BERABERLİĞE EVET DEDİLER

SGK İL MÜDÜRÜ AKBAY AÇIKLADI

“BİRÇOK BORCU YENİDEN 
YAPILANDIRIYORUZ”
İl Müdürü Erdem Akbay, 
sigorta primleri, işsizlik 
sigortası primleri, genel sağlık 
sigortası primleri, idari para 
cezaları, iş kazası, meslek 
hastalığı veya malullük 
sonucunda doğan rücu 
alacakları, yersiz ödenen gelir 
ve aylıklardan doğan alacaklar, 
isteğe bağlı ve topluluk 
sigortası primleri, 5510/Ek-5, 
Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 
sayılı Kanun kapsamındaki 
sigortalılıklardan doğan primler 
ile Bağ-Kur sigortalılarının 
dahaöncedurdurulanhizmetsür
elerininihyasıhalindedoğanalac
aklarınyenidenyapılandırılabile
ceğinisöyledi. Borçların 
Yeniden Yapılandırılabilmesi 
için Son Başvuru Tarihi 31 
Aralık 2020 Başvuru 
sürelerinin Kanunun Resmi 
Gazetede yayınlanması ile 
başladığını belirten İl Müdürü 
Erdem Akbay, borçlarını 
yapılandırmak isteyen 
vatandaşların 31.12.2020 
tarihine kadar (bu tarih dahil) 
başvuruda bulunmaları 
gerektiğini belirtti.
“YAPILANDIRMA 
BAŞVURULARI İNTERNET 
ÜZERİNDEN DE 
ALINABİLECEK”
İl müdürü Akbay, işverenlerin 
başvurularını e-sigorta 
kanalıyla, şahsen veya posta 
yoluyla yapabileceğini, başta 
Bağ-Kur sigortalıları olmak 
üzere primini kendi ödeyen 
vatandaşların ise e-devlet 
üzerinden, şahsen veya posta 
yoluyla başvuruda 
bulunabileceklerini ifade etti. 
Genel Sağlık Sigortası Borçları 
İçin Başvuru Şartı 
Aranmayacak.  Genel Sağlık 
Sigortası borçları için başvuru 
şartının aranmayacağının altını 
çizen İl Müdürü Erdem Akbay, 
tüm borçların otomatik olarak 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yapılandırılacağını 
söyledi. Akbay, Ağustos 2020 
ve öncesine ait Genel Sağlık 

Sigortası (GSS) borçlarının 
otomatik olarak 
yapılandırılacağını, 30 Nisan 
2021 tarihine kadar ana para 
borcunun tamamının ödenmesi 
halinde ise bu borçlara ilişkin 
gecikme cezası ve zamların 
silineceğini hatırlattı. 
Vatandaşlarımız, otomatik 
olarak yapılandırılan GSS 
borçlarını e-devlet üzerinden 
veya bankalar aracılığıyla 
öğrenebilir ve takip edebilirler.
“31 MART 2021 TARİHİNE 
KADAR GELİR TESTİ 
YAPTIRILABİLECEK”
Akbay, Gelir testi için aranan 
bir aylık süreyi kaçırmış ve 
bugüne kadar da hiç gelir testi 
yaptırmamış vatandaşlardan 
borcunu ödeyemeyecek 
durumda olanların 31 Mart 
2021 tarihine kadar gelir testi 
için başvuru yapması duru-
munda, geliri asgari ücretin 
üçte birinin altında çıkan vat-
andaşların borçlarının silinece-
ğini ve primlerinin devlet tara-
fından ödeneceğini söyledi.
“ÖDEMELER PEŞİN VEYA 
TAKSİTLER HALİNDE 
YAPILABİLECEK”
İl Müdürü Akbay, vatandaşların 
borçlarını peşin ödeyebileceği 
gibi, borçlarını taksitle ödemek 
isteyen kişilerin de Kanundaki 
vade farkını ödemek suretiyle; 
6, 9, 12veya18 taksit 
seçeneğinden birini tercih 
edebileceğini açıkladı. 
Taksitlerin iki şer aylık 
periyotlarla ödeneceğini 
söyleyen Akbay, örneğin 18 ay 
taksit seçeneğini tercih eden 
bir vatandaşımız borcunu 36 
ayda ödeyecektir dedi.
Sigorta primi, idari para cezası, 
işsizlik sigorta primi gibi 
borçların peşin veya ilk taksit 
ödemelerinin 1 Mart 2021 
tarihine kadar yapılması 
gerekmektedir.
“FAİZLER SİLİNİYOR”
Yapılandırma düzenlemesinin 
vatandaşlara önemli avantajlar 
sağlayacağının altını çizen İl 
Müdürü Akbay, yapılandırma 
kapsamında borçların faizleri-

nin silineceğini ve faiz yerine 
borçların, Yİ-ÜFE (Yurtiçi 
Üretici Fiyatları Endeksi) ile 
güncelleneceğini belirtti.
“BORÇLARINI PEŞİN 
ÖDEYENLER KARLI 
ÇIKACAK”
Akbay, peşin ödemelerde Yİ-
ÜFE tutarının yüzde 90, iki 
taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE 
tutarının yüzde 50'sinin 
silineceğini ifade etti.
“İDARİ PARA CEZA 
ASILLARININ %50' Sİ 
SİLİNECEK”
Yapılandırmaya başvuranların 
idari para cezalarının % 50'si 
ile bugüne kadar uygulanan 
gecikme cezası ve zamlarının 
tamamen silineceğini söyleyen 
İl Müdürü Akbay, kalan % 50'lik 
kısma sadece Yİ-ÜFE 
uygulanacağını açıkladı.
BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI 
DONDURULACAK
İl Müdürü Erdem 
Akbay,31.10.2020 tarihi 
itibarıyla prim borcu bulunan 
Bağ-Kur sigortalılarının 
borçlarını 1Şubat 2021 tarihine 
kadar ödeyememeleri veya 
yapılandırma kanunu 
kapsamında yapılandır 
mamaları halinde; 31 Ekim 
2020 (Ekim ayı dahil) 
tarihinden önceki prim borcu 
bulunan hizmetlerinin 
durdurularak prim borçlarının 
silineceğini belirtti.
“BU ÇOK ÖNEMLİ FIRSATI 
KAÇIRMAYIN”
Yapılandırma düzenlemesi ile 
vatandaşlara büyük ölçüde 
kolaylık sağlandığının altını 
çizen Akbay, yapılandırılan 
borçlardan dolayı icra takibi ve 
haciz işlemlerinin 
uygulanmayacağını, 
yapılandırmada ilk iki taksitin 
ve yapılandırma dışındaki 
borçların süresinde ve tam 
olarak ödenmesi halinde borcu 
yoktur yazısı alınabileceğini, 
yapılandırma devam ettiği 
sürece yapılandırma 
taksitlerinin ve yapılandırma 
dışındaki borçların süresinde 
ödenmesi kaydıyla sigorta 
primi teşvik uygulamalarından 
yararlanılabileceğini söyledi. 
Öte yandan Bağ-Kur borcu 
olanların, ilk taksitlerini 
ödedikten sonra cari aylarda 
60 günden fazla prim 
borçlarının olmaması halinde, 
GSS borcu olanların ise son 1 
yıl içinde 30 gün prim ödeme 
gün sayısına sahip olması 
halinde hem kendileri hem de 
bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇİFTÇİLERE 
'TOPRAK ANALİZİ' ÇAĞRISI

Büyükşehir Belediyesi Park 
ve Bahçeler Dairesi 

Başkanlığına bağlı hizmet 
veren ve Yalıncak 
yerleşkesinde bulunan Toprak 
Analiz Laboratuvarı, sadece 
şehrin değil, bölgenin ihtiyacını 
karşılıyor. Laboratuvara başta 
Trabzon olmak üzere, Giresun, 
Artvin, Rize'deki fındık ve çay 
bahçelerinden, 
Gümüşhane'deki ceviz 
bahçelerinden ve Bayburt ile 
Erzurum'daki buğday 
tarlalarından toprak numunesi 
gönderiliyor.
HEDEF ÇİFTÇİMİZİN 
KAZANCINI ARTIRMAK
Büyükşehir Belediyesinden 
konu ile ilgili yapılan ve 
çiftçilere adeta rehber olacak 
detaylı açıklamada, şu ifadeler 
kullanıldı; “Toprak Analiz 
Laboratuvarımız ile 
çiftçilerimizin yetiştirdikleri 
bitkilerin hangi besin 
elementlerine ihtiyacı olduğunu 
ortaya çıkaran, bu sonuçlara 
göre de topraklarına hangi 
gübreleri hangi dozda 
uygulayacaklarını belirleyen 
önemli bir hizmeti sunmaktayız. 
Böylelikle gereksizce toprağa 
yapılan uygulamaların önüne 
geçilerek, kaynak israfı 
önlenmekte, toprak ve su 
kaynakları, potansiyel tarımsal 
kirliliğe karşı korunmaktadır. 
2020 yılında tanıtım ve çiftçi 
eğitim faaliyetlerimiz sonucu, 
1136 toprak numunesi 
laboratuvarımızda analiz 
edilmiş ve çiftçilerimize gübre 
tavsiyesinde bulunulmuştur.”
GÜBRELEME VERİM VE 
KALİTEYİ ETKİLİYOR
“Fındığın ülkemiz genelinde 
değer kazanması nedeniyle, 
birim alandan elde edilen 

verimin önemi daha da artmış 
durumdadır. Üreticilerimizin 
fındık, çay vb. bahçelerinden 
toprak numunesi alarak, 
Büyükşehir Belediyemize ait 
Toprak Analiz Laboratuvarı'na 
getirmelerini istiyoruz. Çünkü 
birim alandan elde edilecek 
verimin artması; bahçelerin 
zamanında, doğru ve uygun 
dozda gübrelenmesi ile 
mümkündür. Bölgemizde fındık 
bahçelerinin yaşlanması, 
budama, gübreleme ve zirai 
mücadele gibi bakım 
faaliyetlerinin yeterince 
yapılmaması gibi sebeplerle 
fındık verim ortalaması, dekara 
80-90 kilograma kadar 
düşmüştür. Verimi, toprak 
analiz sonuçlarına göre 

gübreleme, tekniğine uygun 
budama yöntemleriyle 200 
kg/dekar ve üzerine 
çıkarmamız mümkündür.”
TOPRAK NUMUNELERİ 
NASIL ALINMALIDIR?
“Toprak örnekleri bahçe, tarla 
veya seranın genişlik ve genel 
durumuna göre 'S', 'U' veya 'Z' 
şeklinde dolaşılarak alınmalıdır. 
Toprak üst yüzeyi otlardan 
temizlendikten sonra V har 
şeklinde bir çukur kazılır. Sonra 

çukurun düzgün yüzeyinden 3-
4 cm kalınlığında 0-30 cm 
derinliğinde bir toprak dilimi 
alınır. Parselin büyüklüğüne 
göre 3-5 numune birbiri ile 
güzelce karıştırılıp harmanlan-
dıktan sonra, 1,5-2 kg. kadar 
tek bir numune olacak şekilde, 
bir naylon veya bez poşete 
konularak laboratuvara bizzat 
çiftçi tarafından getirilerek 
teslim edilir.”
NERELERDEN NUMUNE 
ALINMAZ?
Toprak numunesi, tarla veya 
bahçeyi iyi temsil etmelidir. 
Tarlanın rastgele her yerinden 
toprak numunesi alınmaz. 
Harman yeri veya hayvan 
yatmış yerler, daha önce kireç, 
ticari ve çiftlik gübresi 
konulmuş yerler, sap, kök veya 
yabani otların yığın halinde 
yakıldığı yerler, hayvan 
gübresinin bulunduğu yerler, 
tarlanın tümsek veya su 
birikmesi olan çukur noktaları, 
dere, orman, su arkı ve yollara 
yakın arazi kısımları, yol 
kenarları, eski çit yerleri gibi 
yerlerden numune alınmaz.”
GEREKLİ BİLGİLER 
NELERDİR?
“Öte yandan getirilen toprak 
numunesinde, numune 
sahibinin adı ve soyadı, T.C. 
kimlik numarası, numunenin 

alındığı alanın ada ve parsel 
numarası gibi bilgiler yer 
almalıdır. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde 
bulunan alanlardan gelen 
numuneler için 25,00 TL, il 
dışından gelen her bir numune 
için ise 90,00 TL ücret 
alınmaktadır. Daha detaylı bilgi 
almak isteyen çiftçilerimiz, 0 
462 224 61 61 nolu santral 
üzerinden 4212 dahili hattan 
bizlere ulaşabilirler.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay, 7256 
Sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada 
bulundu. Akbay, açıklamasında sosyal güvenlik borçlarının ne 
şekilde yapılandırılacağına ilişkin konulara değindi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Toprak Analiz 
Laboratuvarı, sadece Trabzon'a değil, bölgeye hizmet veriyor. 
Çiftçilere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toprakta 
verimi artırmak adına analiz yaptırılması gerektiğini belirttiler. 
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"BiR TABLET BiR GELECEK"
KAMPANYASI İLGİ GÖRDÜ
æ“Bir Tablet Bir Gelecek”, 

“Öğrencilerimize Destek 
İçin Bizde Varız” diyerek 
başlatılan kampanyaya destek 
veren iş adamları teşekkür 
belgelerini Beşikdüzü ilçe 

Kaymakamı Şakir Öner 
Öztürk'ün elinden aldılar. 
Beşikdüzü Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan programa katılan iş 

adamları toplanan tabletlerin 
dağıtımlarını gerçekleştirdi. 
Covid-19 salgını nedeniyle 
okullarda yüz yüze eğitim 
yapılamaması üzerine, ön plana 
çıkan uzaktan eğitime katkı 
sunmak için harekete geçen 
Beşikdüzü Kaymakamlığı, 
ihtiyaç sahibi öğrenciler için 
başlattığı “Bir Tablet Bir 
Gelecek” Bağış Kampanyası 
kapsamında elde edilen 
tabletlerin dağıtımlarına devam 
ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamayı bir sosyal 
sorumluluk kabul ederek, tek 
bir öğrencinin bile eğitimden 
mahrum kalmaması adına 
Beşikdüzü Kaymakamlığının 
başlattığı kampanya 
doğrultusunda toplanan 
tabletler öğrencilere ulaştırılıyor. 
Kampanya doğrultusunda 

çalışmalarını sürdüren 
Kaymakamlık ve Milli Eğitim 
çalışanlarına iş adamları sahip 
çıkarak öğrencilerin eğitimine 
katkıda bulundular. Beşikdüzü 
Organize Sanayi Bölgesinde 

fabrikaları olan rmalar yardım 
kampanyasına katkı sundular. 
İşadamlarının yanı sıra 
Beşikdüzü'nde bulunan Sivil 
Toplum Kuruluşları da 

kampanyaya destek vererek 
öğrencileri sevindirdi.
KEBİR SÜT VE CEMSAN-
VEİTO ÖRNEK OLDU
Beşikdüzü Kaymakamlığı ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün büyük bir 
sorumluluk örneği içerisinde 
yürüttüğü “BİR TABLET BİR 
GELECEK” kampanyasına 
Vakfıkebir'li iş adamları da 
sessiz kalmadı. Beşikdüzü 
Organize Sanayi Bölgesinde 
Fabrikaları bulunan ve her 
yardım kampanyasına destek 

veren KEBİR SÜT ve 
CEMSAN-VEİTO bu kez 
Beşikdüzü'nde ki öğrencilere 
sahip çıkarak yüzlerini 
güldürdüler. KEBİR SÜT adına 

Metin Ali Karadeniz'e, CEMSAN 
– VEİTO adına Cemil 
Albayrak'a teşekkür belgeleri 
İlçe Kaymakamı Şakir Öner 
Öztürk tarafından verildi.

BALTÜRK; “KATAR TÜRKİYE'YE NE KATAR”

M
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk yaptığı 

açıklamada, “1913'e kadar 
Basra vilâyetimizin Lahsa 
sancağının bir kazası olan 

KATAR'ı Balkan savaşlarında 
Bulgarlar Çatalca'ya dayanınca 
imzaladığımız Londra 

Antlaşmasıyla İngiltere'ye 
kaybettiğimizi biliyor 
muydunuz? KATAR,1517 
Mısır seferinden itibaren 
Osmanlı toprağıydı 
ancak Arap yarımadası 
eski halinde, yerel 
kabilelere bırakıl-
mıştı. Ziraat Banka-

sı'nın ileri görüşlü kurucusu 
Mithat Paşa, Bağdat valiliği ya-
ptığı dönemde İngilizlerin bulaş-
tığı Katar'a bir sefer düzenledi. 
İşte o günler İngiliz emperyaliz-

mine Anadolu'dan önce başkal-
dıran katar'ın en güzel günleriy-
di. 1915'te Osmanlı askerinin 
çekildiği katar camilerinde 
1960'a kadar sultan Abdülhamit 
adına hutbe okunduğu söylenir. 
Bunun geleneksel " Siyasi 
hâkimiyet sembolü" olduğunu 
da bilenler bilir. Osmanlıya bağlı 
kalmak için 1915'e kadar 
İngilizlere karşı direnen tek 
sancak olan KATAR'IN dünya 
genelinde yaklaşık 400 milyar 
dolarlık yatırımı var. İlk sıraları 
60 milyar dolarla İngiltere,45 
milyar dolarla ABD 30 milyar 
dolarla Almanya kapmış 

durumda iken kimse bu ülke-
lerin Katar'a satıldığını dinlet-
tirmedi. Finans ve Ticaret ale-
minin "Yabancı sermaye"diye 
takla attığı ekonomi dünyasında 
katarın kapışılan dış 
yatırımlarda TÜRKİYE yaklaşık 
20 milyon dolarla 7.sırada yer 
alıyor. Katar' la kurulan sıçmak 
dostluk Türk vizyonuna hele de 
üç hilalin altında siyaset yapan 
Kızılelma yolcularına maddi, 
manevi değer katar. Bugünkü 
katar emirinin dedesinin dedesi 
son Katar kaymakamımız casim 
bin Muhammed son bir umutla 
Balkan savaşlarında 25.000 

rupi göndererek elinden geleni 
yapmaya çalıştı (1 rupi en az 12 
gram gümüş değerindeydi) 
Geçtiğimiz günlerde gemimiz, 
tankımız, uçağımız daha 
sağlam olsu diye elini cebine 
atan katar, Türk silahlı 
kuvvetlerine ilk kez yatırım 
yapmıyordu! KATAR'A satıldı 
denilen tank fabrikamız şu an 
atıl durumda ve sadece tamir 
bakım yapılabiliyor. Antlaşma 
gereği burada üretilen tankların 
satışı Türkiye'nin kontrolü 
altında yapılacak. KATAR 
tarihinden gelen Bosna, 
Kosova, Kırım, Kıbrıs, Kafkasya 

benzeri bir dosttur. Sağına 
soluna bakmadan Kızılelma 
yoluna çıkılmaz. Dostu düşmanı 
bilmeden Turan kurulmaz. 
Askere Düşmanlık Düşmana 
Askerliktir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, son dönem-
lerde KATAR ile ilgili olarak gündeme gelen konular hakkında açıklamada bulundu.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN ADI 
İSLAMOĞLU GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

akfıkebir'in yaylalarından Vgelen doğal yöresel ürünler 
sofralarınıza lezzet katmak için 
özenle ve titizlikle hazırlanıyor. 
İslamoğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
yönetim kurulu üyesi Murat İslam, 
hizmet çıtamızı her geçen gün 
yükseltiyoruz. Amacımız rmamı-
zı tercih eden tüketicilerimize 
ürünlerimizi en kısa sürede ulaş-
tırmak. Anlaşmalı Kargolarımızla 
dağıtım ağımızı genişleterek 
hizmetimizi yapmaya gayret 
ediyoruz. Bu manada 7/24 saat 
bizlere ulaşarak ya da 

www.islamogluvakkebir.com 
yöresel lezzetler alışveriş sitemizi 
ziyaret ederek, güvenli alışveriş 
yapabilirler. Üstelik 150 TL ve 
Üzeri Alışverişlerinizde kargo 
bedava olduğunun müjdesini de 
veren Murat İslam;* 
www.islamogluvakkebir.com / 
online alışveriş sitemiz.*0541 818 
81 77 WhatsApp Sipariş Hattı,* 
Kapıda Nakit Ödeme imkanı,* 
Havale/EFT ile ödeme imkanı 
sunduklarını ve Türkiye'nin her 
yerinden sipariş verebileceklerini 
belirtti.

Vakfıkebir İlçesinin ve bölgenin köklü firmalarından İslamoğlu Gıda 
San. Tic.Ltd. Şti. hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyor. 
İslamoğlu Gıda Sahil Şubesinde Hafta Sonu Siparişleriniz İçin hazır.

150 TL VE ÜZERİ 
ALIŞVERİŞLERİNİZDE

KARGO BEDAVA

Akşener, ilk olarak 
Beşikdüzü Belediye 

Başkanı Ramis Uzun'la bir 
araya geldi. Basına kısa bir 
açıklama yapan Uzun, “Biz 
2019'daki yerel seçimlere 
Millet İttifa'yla beraber girdik. 
Millet İttifakı'nın ruhuna uygun 
çalışmaları ilçemizde yaptık. 
Belediye Meclis Üyelerimizle, 
muhtarlarımızla bu ilçeyi 
güzel bir ilçe yapmak için 
gece gündüz çalıştık, çalış-
maya da devam edeceğiz. Bu 
ziyaretiniz bize doping oldu, 
moral verdiniz” dedi.
“31 MART'TAN SONRA 
AYDA BİR BU SİSTEME 
ATEŞ EDEN TAVIRLARLA 
KARŞILAŞIYORUZ”
Yerel seçimlerden sonra 
düzenli olarak ayda bir bu 
sisteme ateş edildiğini belirten 
Akşener "Yerel seçimlere 
CHP ve İYİ Parti bir ittifak 
halinde gittik, bazı çevreler 
tarafından olmayacağı 
düşünülen güzel sonuçlar 
alındı. İki parti arasında nasıl 
güzel işbirliği yapıldıysa öyle 
de güzel sonuçlar alındı. 
Ankara, İstanbul bu işbirliğinin 
örneklerinden. Yerel seçimle-
rinden sonra ayda bir bu 

sisteme ateş eden tavırlarla 
karşılaşıyoruz. Biz alıştık bu 
tür işlere, uzmanı olduk” dedi. 
"EKONOMİ, İŞSİZLİK, 
ESNAFIN DERDİ..."
“Pandemiden dolayı il-ilçe 
gezmelerine biraz geciktim. 
Trabzon ve kıyı şeridindeki 
bütün iller vardı. Giresun ve 
Ordu'ya gelebildim. Bugün de 
hem bir düğün hem de 
belediyelerimizi ziyaret için 
geldim. Çok heyecanlıyım, 
çok mutluyum. Ekonomi, 
işsizlik, esnafın derdi, 
Türkiye'nin her yerinde olduğu 
gibi burada da aynı ama yine 
de kendim gelip gözlerimle 
görüyorum. Üniversite 
mezunlarının iş bulamaması 
mesela. Bu Trabzon'da çok 
büyük bir sorun. İnşaat 

yapılıyor bol bol 
Trabzon'da da üretime 
yönelik yatırım yapılma-
sı gerekiyor” dedi. 
ERKEN SEÇİM 
AÇIKLAMASI
İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Trabzon 
ziyaretlerine Yomra 
ilçesinde devam etti. 
Burada erken seçim 
konusuna dair bir 
açıklama yapan 
Akşener, "Bu sistem 
Türkiye'yi taşıyamıyor. 
İktidar seçime gitmek 
mecburiyetinde kalacak. 
2023'e götüremez" dedi. 
Erken seçim sorusunu 
yanıtlayan Akşener, 
Abdulhamit Gül'ün reform 
açıklamasıyla cevap verdi. 
Akşener, şunları söyledi: 
Reformların yapılacağı 
söylendi, Erdoğan destek 
çıktı. O arada damat gitti, 
dolar 1 lira düştü. Kayınpeder 
konuştu dolar tekrar çıktı. 
Şehirlerin yetiştirdiği 
siyasetçilere, o şehirlere 
duyduğum saygıdan laf 

etmemeye özen gösteririm. 
Demek ki ekonomide sorun 
var. Öğretmenler mevsimlik 
işçi haline çevrildi. Trabzon'da 
işsiz gençler var. Ekonomide 
reform dendi ama ekonominin 
patronu güvendir. Bu güveni 
neyle oluşturacaksınız? 
Hukukun üstünlüğü, adalet ve 
demokrasiyle. Burada bir 
sorun olduğu ifade edildi. Biz 
de diyoruz ki bu sorunu yara-
tan partili cumhurbaşkanlığı 
sistemi. Gelin bu milleti 
zorlamayın, başka bir isimle 
de bu sistemin arızalarını 
düzeltelim. Tam bir kuvvetler 
ayrılığı şeklinde bir 
parlamenter sistemi hep 
birlikte inşa edelim diyoruz. 
Anlaşılıyor ki bu noktaya adım 
atma imkanları yok. Arınç ve 
Çiçek'in konuşmaları üzerine 
Erdoğan'ın rencide olması 
enteresan bir durum. Bu 
sistem Türkiye'yi taşıyamıyor. 
İktidar seçime gitmek 
mecburiyetinde kalacak. 
2023'e götüremez dedi.

AKŞENER BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Trabzon'a 
geldi. Akşener, Beşikdüzü ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. 



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

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

BAŞKAN ÇOBANOĞLU'NDAN
KIŞ LASTİĞİ UYARISI

"BiR TABLET BiR GELECEK"
KAMPANYASI İLGİ GÖRDÜ

> Vedat Furuncu 7'de> Abdulkadir Aynacı 4'de

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
ticari amaç yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 1 Aralık 2020 
tarihinden itibaren başlayan zorunlu kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Beşikdüzü Kaymakamlığımız tarafından "Bir Tablet Bir 
Gelecek", "Öğrencilerimize Destek İçin Bizde Varız" 
sloganı ile başlatılan kampanya doğrultusunda toplanan 
tabletlerin dağıtımları gerçekleştirilerek, bağışta bulunan 
iş adamlarına “Teşekkür Belgeleri” takdim edildi.


