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OSB YOLUNDA YAPIM
ÇALIÞMALARI BAÞLADI 
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak
olan yeni bağlantı yolunun yapım çalışmalarına başlanıldı. 

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesinde (Eski Fatih Caddesi) üzerinde
bulunan esnaflar Belediye Başkanı Balta'nın da katılımı ile sabah kahvaltısında bir araya geldiler. 

Vakfıkebir Öğretmenevi Müdürlüğü görevine atanan Sinan Uzun, hiç
zaman kaybetmeden yeni görevine başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Vakfıkebir İlçesinde bölgeye değer katacak olan birbirinden değerli kurumsal firmaların yer
aldığı MY MALL (HUZUR PLAZA) alışveriş ve yaşam merkezi dualarla birlikte hizmete açıldı.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“SONUNDA BAÞLADI”
OSB yolu yapımına başlanıldı.
Yıllardır bir türlü bitirilemeyen ve büyük 
uğraşlar sonucu OSB'nin yapımına 
başlanıldı.
En büyük problemlerden birisi yoldu, ihale 
sürecinden sonra yüklenici rma yolun 
yapımına başladı…
Yeter ki bir işe başlanılsın, o iş bir şekilde 
ilerler ve sonuca başlanır…
25.12.2020 tarihinde “Vakfıkebir'in 25 Yıllık 
En Büyük Hayali Gerçek Oluyor” diyerek 
güzel bir haber yapmıştık. O zamanın 
Milletvekili Yusuf Bahadır, Belediye 
başkanı, ilçe başkanları, şimdi ki TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta, 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'dan 
1995 yılından bu yana bilgiler alarak o 
haberi gerçekleştirmiştik…
Anıları yad etmiştik…
İnsanlar o haberi gördüklerinde bizlere 
teşekkür etmişlerdi…
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili, Vakfıkebir'imizin 
evladı Muhammet Balta, bu süreçte çok 
uğraştı…
Mesai gözetmeksizin, OSB'nin sona 
gelinmesinde çok büyük emeği olduğunu 
herkes biliyor…
Her şey Vakfıkebir için olduğunu kimse 
unutmuyor…
Bir taş koymak gerekiyorsa o taşı koyalım, 
değerlerimize de sahip çıkalım…
********************
İnsanlar neden kaçak yapılaşmaya devam 
ediyor…
Neden mi; büyükşehir olduğumuzdan beri 
köylerimiz mahalle oldu.
Köylerdeki yapılaşmalara bile ruhsat 
alabilmek için bir sürü evrak isteniyor.
Harcanan parayı söylemek/yazmak bile 
istemiyorum.
İnsanlar bu kadar evrak ve parayı 
harcamak istemediklerinden dolayı kaçak 
yapılaşmayı tercih ediyor. Şehir 
merkezlerinde belki o evraklar istenebilir 
ama köy/mahallelerimizde biraz daha 
esnetilebilir düşüncesindeyim…
Amaç şu olması gerekir; vatandaşımızı 
korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne 
geçebilmek için vatandaşımızı teşvik edip, 
vatandaşlarımızı o yola sürüklememek…
Amaç bu olduktan sonra vatandaş, kaçak 
yapılaşmayı tercih etmez…
Ödenecek olan o paraları ve istenecek 
olan o evrakları en aza indirgeyebiliriz…
Ama tabi istenirse, istenmedikten sonra 
hiçbir şey elde edemeyiz…
Vatandaşımızı kazanmaksa amaç, onlara 
yardım edilmeli ve onları böyle 
kazanabiliriz…
********************
Geçmiş olsun…
Geçen hafta Cemsan şirketinin kurucusu 
Cemal Albayrak, geçirdiği trak kazası 
sonucu ağır yaralanmıştı.
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından KTÜ Tıp 
Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
Cemal amcamızın durumunun günden 
güne iyiye gittiği bilgisine ulaşıyoruz…
Yakın zamanda iyileşerek ayağa 
kalkmasını bekliyoruz…
Cemal amcamıza ve ailesine geçmiş 
olsun, acil şifa diliyorum…
 ********************
Zam üstüne zamlar açıklanırken öte 
yandan kısmi indirimlerde gelmeye 
başladı.
Dövizdeki artış piyasayı allak bullak etti.
Akaryakıt hiç durmadan sürekli 
tırmanıştaydı. Dövizdeki azalıştan sonra az 
da olsa indirim gelmeye başladı…
Zam zam zam derken, yat bir kerede 
tavan yapıyor sonrada ufak indirimlerle 
indirdik deniyor.
Trabzon merkeze gitmek lüks oldu…
Özel bir aracın Trabzon merkeze gidip 
gelişi 150 TL ila 200 TL arası, önceden 30 
TL ila 50 TL arasına gidip geliyordu…
Şimdi ise geldiğimiz son nokta bu…
Evlerimizdeki temel gıda ve diğer ihtiyaç 
maddelerini söyleyemiyoruz bile…
Bu piyasa nasıl oturur bilemem ama 
insanlar bir şeyi alırken birkaç kez 
düşünüyor.

Alper Özkan KARAGÖL
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OSB YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI 
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak olan yeni bağlantı yolunun yapım çalışmalarına başlanıldı. 

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Vakfıkebir 

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Vakfıkebir OSB Müdürü 
Duygu Sağlam, OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Enver 
İskenderoğlu ve yüklenici 
rma yetkilileri ile birlikte 
çalışmaları yerinde 
incelediler. Çalışmalarla ilgili 
olarak bilgi veren Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Organize 
Sanayi Bölgemizin yeni 
bağlantı yolunda yapılan 
çalışmaları incelemek için 

buradayız. OSB'ye ulaşım; 
Trabzon Karayolları 10. 
Bölge Müdürlüğü tarafından 
karayolları standartlarına 
uygun şekilde projelendirilen 
25 m genişliğinde çift gidiş 
çift geliş olarak planlanan 
bağlantı yolu ile 
sağlanacaktır. Yeni yol 
yaklaşık olarak 5,5 km 
uzunluğundadır. Acele 
kamulaştırma kararından 
sonra çalışmalara başlanıldı 
hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Bir yandan altyapı 
çalışmaları, diğer tarafından 
arsa tahsisleri de sürüyor. 
Vatandaşlarımıza şunu 
söylemek istiyorum; asılsız 

bilgilere inanmayın. Burada 
planlandığımız gibi her şey 
yolunda gidiyor. İnşallah 
tamamlandığında hem 
ilçemize hem de bölgemize 
önemli bir istihdam kapısı 
olacaktır. Böyle önemli bir 
yatırımın ilçemize gelmesini 
sağlayan Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mustafa Varank'a, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanımız Sayın 
Adil Karaismailoğlu'na, bir 
önceki Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Cahit Turhan'a ve TBMM 

Çevre Komisyonu Başkanı, 
AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, AK 
Parti Trabzon 
Milletvekillerimiz Adnan 
Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, Salih Cora'ya, 
Trabzon Valimiz Sayın İsmail 
Ustaoğlu'na, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na, Karayolları 
Genel Müdürümüz Sayın 
Abdülkadir Uraloğlu'na ve 

Bölge Müdürlerimize, Ticaret 
Sanayi Odamızın Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu ve 
yöneticilerine şükranlarımızı 
sunuyoruz. OSB'miz için 
geçmişten günümüze emek 
veren tüm Bakanlarımıza, 
Valilerimize, 
Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, 
siyasetçilerimize ve katkısı 
olan herkese şahsım ve 
ilçem adına bir kez daha 
teşekkür ediyorum” dedi.

SÜPRİZ PLAKET DUYGULANDIRDI
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesinde
(Eski Fatih Caddesi) üzerinde bulunan esnaflar Belediye Başkanı
Balta'nın da katılımı ile sabah kahvaltısında bir araya geldiler. 

V
akfıkebir İlçesi 
Kemaliye Mahallesi 
14 Şubat Kurtuluş 

Caddesinde (Eski Fatih 
Caddesi) üzerinde bulunan 
esnaar sabah kahvaltısında 
bir araya geldiler. 
Demircioğlu Elektrik Sabri 
Demirci'nin organize ettiği ve 
kendisine ait işyerinde 
düzenlenen kahvaltı 
programına Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Kadem Sağlam, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu, Kemaliye 
Mahallesi Muhtarı Ali İhsan 
Çavdaroğlu ve cadde 
üzerindeki esnaar katıldılar. 
“SÜPRİZ PLAKET 
DUYGULANDIRDI”
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş 
Caddesinde (Eski Fatih 
Caddesi) üzerinde bulunan 
esnaar sabah kahvaltısında 

bir araya geldiler. 
Demircioğlu Elektrik Sabri 
Demirci'nin organize ettiği 
birlik ve beraberlik kahvaltı 
programında birlik ve 
beraberlik adına güzel bir 
başlangıç sağlandı. Ayrıca 
Demircioğlu Elektrikte 20 
yıldır çalışarak emekli olan 
Ahmet Kaba'ya yaptığı 
hizmetler karşılığında sürpriz 
teşekkür plaketi Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ve 
işyeri sahibi Sabri Demirci 
tarafından takdim edildi. 
İşyeri sahibi Sabri Demirci 
yaptığı açıklamada; “20 
yıldır bizimle birlikte olan ve 
işyerimizin bu günlere 
gelmesinde en büyük pay 
sahiplerinden biri olan, 
acısıyla tatlısıyla 20 yılımızı 
birlikte geçirdiğimiz Ahmet 
Kaba kardeşimize bize 
verdiği emek ve katkılardan 
dolayı teşekkür ediyoruz. 
Emekli olması dolayısı ile 
hem birlik beraberlik 

kahvaltısı düzenlemek 
hemde kendisini bir plaketle 
onurlandırmak istedik. 
Ayrıca düzenlemiş 
olduğumuz bu birlik ve 
beraberlik kahvaltı 
programına katılarak bizleri 
onurlandıran Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Esnaf Odası 
Başkanımız Sayın Kadem 
Sağlam'a, Esnaf Kefalet 
Kooperati Başkanımız 
Hasan Topaloğlu'na, Mahalle 
Muhtarımız Sayın Ali İhsan 
Çavdar'a ve katılımları içim 
tüm esnaarımıza teşekkür 
ediyorum.  
“ÖRNEK ALINMASI 
GEREKEN BİR 
DAVRANIŞ” 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise 
organizasyon sonrası yaptığı 
açıklamada, “Birlik ve 
beraberlik adına düzenlenen 
bu tür organizasyonlar hem 
esnaarımızın 

kaynaşmasına vesile oluyor. 
Hemde gün içerisinde bir 
araya gelemeyen 
arkadaşlarımızın hasbıhal 
olmalarına katkı sunuyor. 
Ayrıca Sabri Bey'in emekli 
olan çalışanı için düşündüğü 
ve kendisini onure etme 
adına verdiği plaket örnek 
alınması gereken bir 
davranış. Değerli 
arkadaşımız Ahmet Kaba 
Bey'i kutluyor, bundan 
sonraki hayatında salık ve 
mutluluklar diliyorum. 
Cenabı Allah bu birlik ve 
beraberliğimizi daim eylesin. 
Bu tür organizasyonlar moral 
motivasyonu artırıcı 
organizasyonlardır. Emeği 
geçen ve katılım sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum 
dedi.” Sürpriz plaket 
karşısında duygulanan 
Ahmet Kaba ise yapılan bu 
jest karşısında başta 
patronu olmak üzere tüm 
katılanlara teşekkür etti.

CHP GENÇLİK KOLLARINA YENİ BAŞKAN 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Emirkan Çalık seçilerek görevine başladı.

C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Gençlik Kolları 

Başkanlığına Emirkan Çalık 
seçilerek görevine başladı. 
Gençlik Kolları Başkanı 
Emirkan Çalık göreve 
başladıktan sonra parti 
binasında yaptığı 

açıklamada şu ifadelere yer 
verdi.
“VAKFIKEBİR'DE 
GENÇLİK HAREKETİNİ 
YENİ ÜYELERLE 
BÜYÜTÜYORUZ”
Başkan Emirkan Çalık 
yaptığı açıklamada; “20 yıllık 
AKP iktidarının kötü yönetimi 

nedeniyle ülkemiz her 
anlamda Cumhuriyet 
tarihinin en zor günlerini 
yaşıyor. Partimizin kurucusu 
Ulu Önder Atatürk'ün biz 
gençlere yüklediği görevin 
bilinciyle üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmek 
üzere CHP'ye üye olduk ve 
biz de ülkemiz için bir şeyler 
yapmak istiyoruz. Bu görev 
sorumluluğu zorluklar ne 
olursa olsun, emeğin en 
yüce değer olduğu anlayışı 
ile baskılara, gericiliğe karşı, 
her türlü sömürüye karşı, 
yoksulluğa ve yolsuzluklara 
karşı, haklarımızı ve 
bağımsızlığımızı korumak 
bilinciyle mücadele 
edeceğiz. Görevimiz sadece 
ve sadece boşluğu 
doldurmak ve orada kendi 
çıkarı için bir şeyler yapmak 
değildir. Ülke çıkarlarını 
kişisel beklentilerimizin 

üzerinde görüyoruz. 
Partimizin özünü, duruşunu 
ortaya koyan, genç ve sol 
değerlerle yoğrulan bir 
anlayışla hareket edeceğiz. 
Bu amaçla Vakfıkebir'de 
gençlik hareketini yeni 
üyelerle büyütüyoruz. İlçe 
yönetimimiz de bize her türlü 
desteği sağlıyor. Biz de 
onlara yürüttükleri iktidara 
yürüyüş mücadelesinde 
elimizden gelen desteği 
vereceğiz. Oluşturulan Tek 
Adam Rejimi'ne karşı, 
kendisini tek başına millet 
olarak, devlet olarak gören 
anlayışlarla mücadele 
edeceğiz. Cumhuriyetimizin 
üzerinde kurulmaya çalışılan 
hiçbir vesayeti kabul 
etmiyoruz, etmeyeceğiz. 
Ülkemizi seviyoruz. Sorunlar 
büyük ama hepsinin 
üstesinden geleceğiz. Biz 
ATATÜRK GENÇLİĞİ olarak; 

onun bize ne kadar 
güvendiğinin bilincindeyiz. O 
güvene layık olacağız. 
Muhtaç olduğumuz kudret, 
damarlarımızdaki asil kanda 
mevcuttur! Şimdi Türkiye'nin, 
Trabzon'un, Vakfıkebir'in tan 
vaktidir. Güzel bir gelecek 
istiyoruz. Yarınlara güvenle 
bakmak istiyoruz. 
Umutluyuz. Çok çalışacağız 
ve başaracağız. Her şey çok 
güzel olacak! Geliyor 
gelmekte olan! Diyerek 
sözlerini tamamladı.
CHP GENÇLİK KOLLARI 
BAŞKANI EMİRKAN 
ÇALIK KİMDİR?
CHP Vakfıkebir Gençlik 
kolları ilçe başkanlığına 
seçilen Emirkan Çalık'ın 
2002 yılında Vakfıkebir ilçesi 
Karatepe Mahallesi'nde 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Vakfıkebir'de 
yaptı.



V
akfıkebir İlçesinde 
bölgeye değer katacak 
olan birbirinden değerli 

kurumsal rmaların yar aldığı 
MY MALL (HUZUR PLAZA) 
alışveriş ve yaşam merkezi 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Milletvekili 
Muhammet Balta, Milletvekilleri 
Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, İlçe Belediye 
Başkanları, Siyasi Partilerin İlçe 
Başkanları, STK Temsilcileri, 
Fiskobirlik Genel Müdürü Lüt 
Bayraktar, Firmaların Genel 
Müdürleri ve çok sayıda 
davetlinin katılımı ile yapılan 
açılış duasının ardından 
hizmete girdi. Açılış 
konuşmasını MY MALL HUZUR 
PLAZA Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Çakar yaptı. 
“HEYECANLIYIZ, MUTLUYUZ, 
GURURLUYUZ”
Yusuf Çakar; “Bölgemize hizmet 
edecek olan güzel bir mağazayı 
sizlerin hizmetine açmak için bir 
araya geldik. Bu günlere 
gelmemize vesile olan cenabı 
Allah'a şükürler olsun. Sizlerde 
takdir edersiniz ki! Heyecanlıyız, 
mutluyuz, gururluyuz. Bu 
heyecanımızı bu gururumuzu 
bizlere yaşatan değerli 
Vakfıkebir ilçemizin ve 
bölgemizin güzel insanlarına 

özellikle teşekkür ediyor, saygı 
sevgi ve hürmetlerimi 
sunuyorum. Bu günlere 
gelmemiz için bizlere destek 
olan her zaman yanımızda olan 
aile büyüğümüz babamız 
Abdurrahman Çakar'a teşekkür 
ediyorum. Kardeşlerimiz ve 
özellikle çalışma 
arkadaşlarımıza da özverili 
çalışmaları ile bizleri bu günlere 
taşıdıkları için teşekkür 
ediyorum. İnşallah bundan 
sonrada bölgemize katma 
değer katacak yeni işyerlerinin 
açılışında hep birlikte oluruz. 
Ülkemizde ürettikleri en kaliteli 
ürünleri bölgemiz insanı ile 
buluşturmak için mağazamıza 
satılmasına vesile olan rma 
sahiplerine özellikle teşekkür 
ediyorum. Kaliteyi bölge 
insanlarımızın ayağına getirerek 
güzel ve huzurlu bir ortamda 
alışveriş yapma imkanını bizlere 
sağlayanlardan Allah razı olsun. 
Bu alışveriş ve yaşam 
merkezimizin İlçemize, 
bölgemize, Trabzon'umuza ve 
Ülkemize hayırlı olmasını 
cenabı Allah'tan niyaz ediyor, 
katılımınızdan dolayı ve bizlere 
verdiğiniz destek dolayısı ile her 
birinize saygı, sevgi ve 
hürmetlerimizi sunuyoruz dedi.”
 Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Firmaların 
Genel Müdürleri, Milletvekilleri 

Bahar Ayvazoğlu ve Salih 
Cora'da birer selamlama 
konuşması yaptılar. Ardından 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta konuşma 
yaptı. 
“SİZ GÜÇLÜ OLDUĞUNUZ 
ZAMAN ÜLKEMİZDE 
GÜÇLENİYOR”
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Milletvekili 
Muhammet Balta, “Vakfıkebir 
denilince akla tarihi bir şehir 
geliyor, bölgenin ticaret merkezi 
geliyor. Bu ilçede ahilik 
kültürünün en üst seviyede 
olduğu, güvenilir esnaarın 
bulunduğu bir merkez olarak 
herkes tarafından tanınıyor. 
Bizim çocukluk yıllarımızda 

Giresun ilinden Rize'ye kadar 
olan bölgeden insanlar gelir 
Vakfıkebir'den alışveriş 
yaparlardı. Hatta Yurt dışında 
yaşayan gurbetçiler bir yıl 
boyunca çalışıp kazandıkları 
paraları bu ilçedeki bir esnafa 
teslim eder, yurt dışına geri 
dönerdi. Esasında burada 
emaneti namusu gibi koruyan 
bir esnaf kültürünün çok yoğun 
olduğu bir şehir. Zaman 
geçtikçe ilçede büyüyen Ülkeye 
ve dünya'ya ürün satan yeni 
rmalar ortaya çıkmaya başladı. 
Kebir süt, Cemsan, Garipler ve 
İskenderoğlu süt gibi dünyaca 
ünlü markalar bu ilçenin 
insanları tarafından dünya 
insanlarının hizmetine sunuldu. 
İşte bugünde burada bu ilçede 

yıllardan beri esnaık yapan 
ahilik kültürü ile yetişmiş bölge 
insanına hizmet eden çakar 
ailesinin de görüyoruz ki! 
Markalaşma yolunda hem 
ülkemize hemde dünyaya 
açılıyor. Dünyaca ünlü markaları 
ilçemize ve bölgemize getirme 
başarısı göstererek insanımızla 
tanıştırdılar. Çakar ailesini 
kutluyorum. Bu dünyaca ünlü 
bu markalarımız yöneticilerine, 
çakar ailesi çatısı altında bu 
güzel ürünleri bölge insanımızla 
buluşturdukları için teşekkür 
ediyorum. Bu markaları yurt 
dışında gördüğümüzde Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
gurur duyuyoruz. 
Özgüvenimizde artıyor. İşte bu 
güçlü rmalarımız sayesinde 
yurt dışında Al Bayrağımız sizler 
sayesinde daha güçlü bir 
şekilde dalgalanıyor. Bu 
rmaların hepsi bizlerin 
gururudur. Sayınız artsın 
diliyorum. Cenabı Allah sizlere 
güç ve kuvvet versin. Siz güçlü 
olduğunuz zaman ülkemizde 
güçleniyor. İnsanlarımızda 
mutlu oluyor. Bu alışveriş 
merkezinin özelliği ise yuva 
kuracak insanların buraya 
gelmesidir. Bu yuva kuracak 

insanların da Cenabı Allah 
yuvalarını rahat ve huzurlu 
eylesin. Bu güzel alışveriş 
merkezinin ilçemize 
kazandırılmasında çakar 
ailesinin başta babaları 
Abdurrahman amca olmak 
üzere Yusuf Çakar ve 
kardeşlerine ve onlardan sonra 
gelecek nesillere de böyle güzel 
hizmetleri yapmaları ve bayrağı 
daha ileriye doğru götürmelerini 
temenni ediyorum. Buradaki 
hemşerilerime de şunu 
söylemek istiyorum. Dünyaca 
ünlü kaliteli markalar çakar 
ailesi sayesinde ayağınıza 
geldi. Bu güzelliğe sahip çıkmak 
da bölge insanımıza yani 
bizlere düşüyor. Tüm 
hemşerilerime de sağlık ve 
huzur içerisinde hayırlı 
alışverişler diliyorum. Bu vesile 
ile bu alışveriş merkezimizin, 
ilimize ve bölgemize 
kazandırılmasında emeği geçen 
bütün herkesi tebrik ediyorum. 
Cenabı Allah hayırlı ve bol 
kazançlar nasip eylesin dedi.”
Açılış töreni dua ve kurdele 
kesiminin ardından alışveriş 
merkezinin hizmete 
sunulmasının ardından son 
buldu.
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Postası 3 HABER 01.07.2022

MY MALL ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ AÇILDI
Vakfıkebir İlçesinde bölgeye değer katacak olan birbirinden değerli kurumsal firmaların yer aldığı MY MALL (HUZUR PLAZA) alışveriş ve yaşam merkezi dualarla birlikte hizmete açıldı.

Yusuf ÇAKAR
MY MALL HUZUR PLAZA
Yönetim Kurulu Başkanı 

Muhammet BALTA
Belediye Başkanı

Salih CORA
Milletvekili

Bahar AYVAZOĞLU
Milletvekili

Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyon

Başkanı - Milletvekili
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FINDIK ALTI YUMURTA TAVUKÇULUĞU
DESTEKLEME KAPSAMINA ALINDI
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, DOKAP Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Müdürlüğümüz arasında, Fındık Altı Yumurta
Tavukçuluğu projesi desteklenmesi ile ilgili protokol imzalanarak yürürlüğe girmiştir dedi.

T
onya Kapalı Spor 
Salonunda yapılan 150 
öğrencinin mezuniyet 

törenine Tonya Kaymakamı 
Muhammet İkis, Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Esmer, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla 
Çimer, Yüksekokul Müdürü Öğr. 
Gör. İlyas Ün, Vakfıkebir MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün,  İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ziya Durmuş,  Emniyet Amiri 
Osman Ersen Yılmaz, daire 
amirleri, siyasi parti ilçe 
başkanları ve vatandaşlar 
katıldılar. 
%100 DOLULUK ORANINA 
SAHİBİZ  
Törende konuşan Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün, 
“Trabzon Üniversitesi Tonya 
Meslek Yüksekokulu, mücadele 
neticesinde ortaya çıkan bir 
başarıdır. Bu okulun temelinde 
emek vardır, azim vardır, alın 
teri vardır. Tonyalı olup da bu 
okulun yapımında emeği 
olmayan kimse yoktur. 
Yüksekokulumuzun 
kuruluşundan bu günlere 
gelmesine kadar emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.  
2015 yılında tek programla 

eğitim öğretim hayatına 
başlayan Yüksekokulumuz, 
bugün toplam 7 programa 
ulaştı. Ve şuanda 4 programda 
öğrenci alımı yapıyoruz. Bu 
programlarımız Yaşlı Bakımı 
Programı, Fizyoterapi Programı, 
Evde Hasta Bakımı Programı ve 
İlk ve Acil Yardım Programıdır. 
Yeni açtığımız programlarımız 
olan Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Programı, Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri 
Programı ve Çocuk Gelişimi 
Programımızın öğrenci alımı ile 
alakalı çalışmalarımız devam 
etmektedir. 2018 Yılından 
bugüne kadar üst üste 4 yıldır % 
100 doluluk oranına sahibiz. 
İnşallah bu yıl da 
kontenjanlarımızı dolduracağız. 
Artık bu saatten sonra Tonya 
Meslek Yüksekokulunun 
kontenjan problemi 
bulunmamaktadır. 
Yüksekokulumuzun kalitesi, 
öğrencilerimize verdiğimiz 
eğitimin niteliği konusuna 
eğilerek kalite odaklı 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
150 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU 
Trabzon Üniversitesi Tonya 
Meslek Yüksekokulu, geçtiğimiz 

yıl YÖKAK (Yükseköğretim 
Kalite Kurulu) Denetiminden 
geçmiş olup, Ankara'dan 
YÖKAK'dan gelen Üyelerin 
övgüsünü almış ve denetim 
neticesinden tam puan almış bir 
yüksekokuldur. 
Trabzon Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 
tarafında “Sıfır Atık Belgesi” 
almış bir yüksekokuldur. 2. sınıf 
öğrencilerini kendi imkanları ve 
paydaş kurumlarının desteği ile 
Ülkemizin çeşitli illerinde 
düzenlenen Sempozyum ve 
Kongrelere gönderip, akademik 
çalışmalarını sunma imkanı 
veren bir yüksekokuldur.  
Rektörlüğümüzün belirlemiş 
olduğu vizyon ve omuzlarımıza 
yüklemiş olduğu misyon 
doğrultusunda hareket ediyoruz. 
Ülkemizin dört biryanında 
üniversite okumak için gelen 
öğrencilerimizin, Tonya'ya 
alışmasında ve burayı 
sevmesinde büyük pay sahip 
olan ve öğrencilerimizi kendi 
çocukları gibi gören Tonyalı 
hemşehrilerimize çok teşekkür 
ediyorum. Yüksekokulumuzun 
ilerlemesinde önemli payı 
bulunan ve bugün mezun olan 
150 mezunumuzun 
yetiştirilmesinde emeği geçen 
tüm hocalarıma teşekkür 
ediyorum” dedi. Dereceye giren 
öğrencilere plaketlerinin, 
verilmesi ile devam eden 
törende öğrenciler keplerini 
havaya fırlatarak mezuniyetlerini 
coşku ile kutladılar.  

Osman KOYUNCU

İÇTİHAD ÜZERİNE BİR YORUM
çtihat,  Kuran ve hadislerin hükümlerini 

İyorumlayarak, zaman ve zemine göre 
anlam ve manalar çıkartmaktır.  İçtihat 

yapmak isteyen kişide makale yazacak 
kadar Arapça bilgisi, belagat, 
usul(metodoloji), tevil(hermonoloji) yani 
yorumlama kapasitesi, mantık ve fen 
fakültesinde fen derslerini anlayacak kadar 
fen bilgisi olmalıdır.  Her fen dalı Allah'ın bir 
ismidir, tıp Şafi, matematik mukaddir ismi 
olduğu gibi. Bütün ilimler de O'nundur, fen 
ve dini ilimler diye ayrım yapılamaz. Bundan 
bin sene önce fenni ilimlerin, fenler felsefe 
içinde inceleniyordu, büyük kısmı hurafe 
şeklinde ve % 95 yanlıştı. Onun için o 
zamanın âlimlerinin çoğunluğu fenni ilimlere 
karşı duyarsız kaldılar, şimdiki fenlerin %99 
doğrudur, bunları görmezden gelerek dinler 
yorumlanamaz. Allah ve Rahman'ın 
sonsuzluğu insanda hürriyet olarak görünür, 
aklını birinin cebine koyan, özgürlükleri 
görmezden gelenin yorumu bir şeye 
yaramaz. Bu kadar donanıma sahip insan 
bulunur mu? Bundan bin sene önceki 
kişilerin çıkardığı hükümlerin ne kadarı 
doğru ve güvenilebilirdir?

    İslam'ın ilk 500 yılı çok önemlidir, çünkü 
bu dönemin âlimleri bir sahada ilim öğrendi, 
öğretti ve o konuda eserler yazdı. Akait 
üzerine çalışmışsa, o konuda eserler verdi, 
öğrenciler yetiştirdiler başka branşlara 
karışmadılar. Yaklaşık 1150 yıllarından 
sonra İslam âleminde medreseler açılmaya 
başlandı ve bu medreselerde bütün ilimler 
ilkokul seviyesinde öğretildi. Kendini sıyırıp 
belli sahalarda branşlaşan, eserler veren 
âlimler az da olsa vardı. Her şeyi bilen hiçbir 
şeyi tam bilemez. Bu dönemlerde yetişen 
âlimlerin hayatlarını incelerseniz çok çeşitli 
sahalarda çok çeşitli eserler verdiklerini 
görürsünüz. Avrupa'da bu tarihlerde 

üniversiteler açılmaya ve belli branşlarda 
ilim adamları yetişmeye başlandı. Onun için 
Avrupa ilim, fen ve teknolojide ileri, İslam 
âlemi geri kaldı.  Hala bir zihniyet, bin yıl 
önceki medrese mantığı ile İslam âlemini 
modern dünya ile yarıştırmaya, dindar 
gençlik yetiştirmeye çalışıyor. Boş bir gayret, 
hiç kimseye faydası olmaz ülkeyi bir adım 
ileriye götürmez aksine geri bırakır.

    Eski âlimlerin çalışmaları noksan veya 
yanlış mı? O zamanın âlimleri(İslam'ın ilk 
500 yıllarına kadar ki dönemde) tek branşta 
çalıştılar ve dünyevi meşgaleleri şimdi ki gibi 
olmadığından güzel, derin ve değerli eserler 
verdiler. Fakat onların eserlerinde de 
noksanlar vardı çünkü o zamanın ilmi ve 
fenni seviyesi o kadardır, noksanlık onların 
değil zamanlarının noksanlığıdır. Kuran 
hakkında Yazılacak kitaplar cam gibi şeffaf 
olup altlarında Kuran'ı güneş gibi göstermeli, 
Kuran'a gölge olmamalıdır.  Maalesef onların 
kitapları tam cam gibi şeffaf değildi. 

    Mecelle'de bir hüküm vardır: zamanların 
değişmesi ile hükümlerin değişmesi 
kaçınılmazdır. O zamanda çıkarılmış 
kuralların tamamı şimdi uygulanamaz. Usul 
kuralları yenilenmeli, yeni kurallar koyulmalı. 
Kuran'da yaklaşık 2000 müteşabih(yorum 
isteyen) ayet vardır. Fen ilimlerini bilmeden 
bu ayetleri yorumlamak bunları hurafeye 
çevirir. Yorum anlayışı, namazdan maksat 
duadır o zaman namaz kılmayalım gibi 
değişiklik demek değildir. Eski zamanın 
anlayışına göre mezhepler vardı şimdi 
bunlar birleştirilebilir mi? Kendini âlim 
bilenler birleştirebilir veya insanlık ilmen 
yükselip aynı ilmi seviyeye gelince 
birleştirilebilir. Kurallar kişisel değil, büyük bir 
ilmi heyetle yenilenebilir ve belli süre sonra 
da gözden geçirilebilir.  

VAKFIKEBİR'E HİZMET ETMEK BİZLER
İÇİN ONUR VE GURUR KAYNAĞIDIR
Vakfıkebir Öğretmenevi Müdürlüğü görevine atanan Sinan Uzun, hiç
zaman kaybetmeden yeni görevine başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

V
akfıkebir Öğretmenevi 
Müdürlüğü görevini 
sürdürmekte iken İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 
atanan Ahmet Altın'dan boşalan 
göreve, başarılı çalışmaları ve 
projeleri ile dikkatleri üzerine 
toplayan, milli eğitim 
camiasında çalışkan, üretken 
ve başarılı müdür olarak ön 
plana çıkan Cumhuriyet İlk ve 
Ortaokulu Müdürü Sinan Uzun, 
hiç zaman kaybetmeden yeni 
görevine başlayarak 
çalışmalarını sürdürüyor. 
“VAKFIKEBİR'E HİZMET 
ETMEK BİZLER İÇİN ONUR 
VE GURUR KAYNAĞIDIR”
Çok güzel işler yapacağımıza 
inanıyorum diyen Müdür Sinan 
Uzun, Karadeniz'in incisi; 
hoşgörünün, kardeşliğin, 
kültürel zenginliğin dünyadaki 
diğer adı; Kadim Şehir Trabzon 
ilimizin tarihi ilçesi 
Vakfıkebir'imizde bu onurlu 
göreve başlamanın haklı gurur 
ve mutluluğunu yaşamaktayım. 
Tarihi geçmişiyle bölgenin lideri 
olan Vakfıkebir'de yaşayan 

insanlara hizmet etmek elbette 
bizler için onur ve gurur 
kaynağıdır dedi.  Uzun, 
Türkiye'deki öğretmenevleri 
içinde parmakla gösterilen 
öğretmenevleri arasında yer 
almak için bundan önce burada 
görev yaban idareciler gibi 
bende var gücümle 
çalışacağım.  Bunun akabinde 
kendisinden önce görev de 
bulunan diğer tüm 
meslektaşlarının emeklerinin 
çok olduğunu söyleyen Uzun, 
öğretmen evinde verilen 
hizmetlerin daha iyi hale 
getirmek ve hizmet kalitesini 
arttırmak için ellerinden gelen 
yoğun çabayı sarf edeceklerini 
ifade etti.  Uzun, 
Öğretmenevimizin doğal yapısı 
içerisinde güven ve dürüstlüğü 
ilke edinerek güler yüzlü, 
hoşgörülü, sevgi-saygı temeline 
dayalı müşterilerimize çağdaş 
ve kaliteli bir hizmet sunmak 
olacak. Otelcilik sektöründe 
ihtiyaç duyulan ey iyi hizmeti 
vermek, bunun yanında 
üyelerin ve tüm vatandaşların 
dinlenme ve eğlenme 
ihtiyaçlarını karşılamak. Sosyal 
paydaşların beklentilerini en üst 
düzeyde karşılayacak, 
değişime açık, güçlü bir kültüre 
ve müşteri odaklı hizmet 
anlayışına sahip, toplumsal 
sorumluluk bilincinde bir kurum 
olmak öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır. Bu vesile ile daha 
önce kurumumuzda görev 
yapan tüm idareci ve personele 
yaptıkları hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ederim dedi.”
MÜDÜR SİNAN UZUN 

KİMDİR?
06.12.1981 tarihinde 
Trabzon'da doğdu. İlkokul, 
Ortaokul ve Lise eğitimimi 
Trabzon'da tamamladıktan 
sonra 2000 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Bölümü 
Sınıf Öğretmenliğini bölümünü 
kazandı. 2004 yılında mezun 
olup 2005 yılında Trabzon 
Şalpazarı Kasımağzı İlköğretim 
Okulunda sınıf öğretmeni 
olarak görevine başladı. 6 ay 
bu okulda çalıştıktan sonra 
çalıştığı okulun kapanması 
nedeniyle 2006 yılında Trabzon 
Şalpazarı Atatürk İlköğretim 
Okuluna atandı. 3,5 yıl bu 
okulda çalıştı. Askerliğini Asker 
Öğretmen olarak Bayburt İli 
Aydıntepe ilçesinde yaptı. 26 
Mart 2010 tarihinde Trabzon 
Şalpazarı Geyikli İlköğretim 
Okuluna Müdür yardımcısı 
olarak atandı. Okul Müdürlüğü 
görevine 2013 yılında 
Vakfıkebir Cumhuriyet İlk-
Ortaokulunda başlayan ve 8,5 
yıl burada görev yapan Müdür 
Sinan Uzun, Lisansüstü 
eğitimini K.T.Ü. Eğitim Bilimleri 
Bölümü Eğitim Yönetimi Teftiş 
Planlaması ve Ekonomisi 
bölümünde tamamladı. 2017 
yılında Kamu yönetimi, 2021 
yılında Halkla İlişkiler 
bölümünden mezun olan Uzun, 
Halen Yönetim Bilişim 
Sistemleri 3. sınıf öğrencisidir. 
Vakfıkebir Öğretmenevi Müdürü 
olarak görevine 22 Haziran 
2022 tarihinde başlayan Sinan 
Uzun, Kıvanç ve Elif isminde iki 
çocuk babasıdır.

BU GURUR TONYA MYO'NUN
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu'nun 6. Mezuniyet Töreni muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti.

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin konu ile ilgili 

olarak yaptığı açıklamada; 
“DOKAP Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile İl Müdürlüğümüz 
arasında, Fındık Altı Yumurta 
Tavukçuluğu projesi 

desteklenmesi ile ilgili protokol 
14.06.2022 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir 
dedi.” Müdür Kuleyin,  10 adet 
projeye toplam 600.000 TL 
destek verilecektir. İlgilenen 
vatandaşlarımızın gerekli 
başvuru süresi içerisinde 
müracaat etmelerini önemle 
duyuruyoruz. Gerekli şartları 
sağlayan yetiştiricilerin 
başvurularının alınarak, 
belgelerin asıllarının 
04.07.2022 günü mesai 
bitimine kadar, İl 
Müdürlüğümüze teslim edilmesi 
önemle duyurulur dedi.
BAŞVURU ESNASINDA 
SUNULACAK BELGELER;
Başvuru Dilekçesi (EK-5), TC 
Kimlik Fotokopisi, İkametgah 
Belgesi (İl Dışı Başvuru 
Geçersizdir), SGK Belgesi, 
ÇKS Belgesi, Tapu veya 
Kiralama Belgesi (En az 5 

yıllık), Vergi Mükellefi 
Olmadığına Dair Belge, 
Taahhütname (Ek-6)
BAŞVURU SAHİPLERİ İLE 
İLGİLİ ÖZEL HUSUSLAR;
Daha önce DOKAP tarafından 
verilen hiçbir hibe desteğinden 
faydalanmamış olmalıdır. En az 
2 dekar araziye sahip olmalıdır. 
Yatırım yapılacak arazi kendi 
arazisi veya kiralık olmalıdır. 
Kiralama belgesinde kiralama 
süresi en az 2026 yılı sonuna 
kadar devam etmelidir. Son üç 
aylık kaydı itibariyle aktif 
çalışanlar projeden 
faydalanamazlar. Basit veya 
gerçek usulde vergi mükellefi 
olanlar projeden 
faydalanamazlar. İkametgahı 
başvuru yaptığı ilçe dışında 
olanlar projeden 
faydalanamazlar. Başvuru 
belgesi eksik olanlar projeden 
faydalanamayacaklardır.

01.07.2022



Büyükliman
Postası HABER5 01.07.2022

MİLLİ GÖRÜŞ OLDUĞU MASAYI KENDİ RENGİNE BOYAR
Saadet Partisi aylık divan toplantısı İl Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı
Gökmen Kadı, SP Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol Yavuz ve partililerin katılımıyla yapıldı.

P Trabzon İl Başkan 

SYardımcısı, Seçim İşleri 
Başkanı Gökmen Kadı 

toplantının ardından yaptığı 
açıklamada şunları söyledi; 
“Ülkemizin içerinde bulunduğu 
ekonomik, sosyal ve her türlü 
sıkıntıların oluşturduğumuz 
altılı ittifak ve altılı ittifakın 
çıkaracağı adayla son 
bulacağına inancım tamdır.  
İster erken yapılsın, isterse 
zamanında yapılan seçime en 
iyi şekilde hazırlanacağız. Altılı 

ittifak Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarının nasıl çözüleceği, 
sosyal ve ahlaki sorunlarının 
nasıl çözüleceği, hukuki 
sorunlarının nasıl 
çözüleceğine dair 
komisyonlarını oluşturdu. 
Türkiye'nin tüm problemlerine 
çözüm üretebilecek bir 
yapıdadır. Aynı zaman 50 yıllık 
Milli Görüş davamızın tek 
temsilcisi olan Saadet Partisi 
ve kadrolarımız inşallah 
önümüzdeki dönem bu bilgi ve 

birikimleri ile problemleri en iyi 
şekilde çözeceğine inancımız 
tamdır. Dolayısıyla Türkiye'nin 
sorunlarının tabi çözümü Milli 
Görüştedir ve Milli Görüş'ün 
içerisinde bulunduğu 
ittifaktadır. Milli Görüş olduğu 
masayı kendi rengine boyar. 
Kendi prensipleri 
doğrultusunda orayı 
yönlendirir inşallah. Böylece 
hep birlikte ülkemiz ve insanlık 
adına yeni bir çağa, yeni bir 
döneme girmiş oluruz” dedi. 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1651271

Vakfıkebir 0rman İşletme Şefliği 265 kod nolu Cami Mah-Büyükdüz Mah Orman Yolu inşaatı 
yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/643613
1-İdarenin
a) Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 265 kod nolu Cami Mah-BüyükdüzMah Orman Yolu inşaatı 
yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 3+750 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 265 kod nolu Cami Mah-
BüyükdüzMah Orman Yolunun bulunduğu yer
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü 
toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

VAKFIKEBİR 0RMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 256-1 KOD NOLU HOROZ SIRTI -ABEGADÜZÜ YAYLA,

257 KOD NOLU HAMZALI-DEREGÖZÜ ORMAN YOLU İNŞAATI YAPIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1651283

Vakfıkebir 0rman İşletme Şefliği 256-1 kod nolu Horoz Sırtı - Abegadüzüyayla, 257 kod nolu 
Hamzalı-Deregözü orman Yolu inşaatı yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/650769
1-İdarenin
a) Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 256-1 kod nolu Horoz Sırtı -Abegadüzüyayla , 257 kod nolu 
Hamzalı-Deregözü orman Yolu inşaatı yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:2+400 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 256-1 kod nolu Horoz Sırtı -
Abegadüzüyayla , 257 kod nolu Hamzalı-Deregözü orman Yolunun bulunduğu yer
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.07.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Orman İşletme 
Müdürlüğü toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

B
eşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun 
yaptığı açıklamada 

şunları söyledi;  Beşikdüzü 
Belediyesi olarak 1- 8 Haziran 
2022 tarihinde Doğu Gözaçan 
Parkımızda kapalı ve açık 
alanlarda 23 yayınevinin 
katılımı ile yaklaşık 25 bin 
kitabı Beşikdüzü ve bölge 
halkımızla buluşturduk. 

Yazarlarımızın katılımı ile 
etkinliğimiz daha da renklendi. 
Bende belediye meclisi üyesi 
arkadaşlarımla birlikte fuarı 
ziyaret ettim. Bir sorunlarının, 
bir taleplerinin olup olmadığını 
sordum. Bir yayınevi sahibi 
arkadaşımız ulaşımla ilgili 
sıkıntılar çektiğini söyledi. 
Belirli saatlerde Akçaabat'a 
gitmek için talepleri oldu. Bizde 

her akşam kendilerine araç 
tahsis ederek bu taleplerini 
karşıladık. Bölgemizde ilk defa 
yapılmış olması dolayısıyla 
bazı eksikliklerimizi olabilir. Biz 
önümüzdeki yıllarda bu 
eksiklikleri gidermek için 
çalışacağız. Hal böyleyken 
Günebakış Gazetesinin, 'Kitap 
fuarında fiyasko' başlığı ile 
yaptığı haberin gerçekle 
alakası yoktur. Bu haber 
herkes tarafından yadırgandı. 
İşin gerçeği bu değildir. 
Günebakış Gazetesinin 
şimdiye kadar yapmış olduğu 
yaptığı yanlı, taraflı, art niyetli 
haberciliğin tipik bir örneğidir. 
Kendilerini kınıyorum. 
Günebakış Gazetesi sadece bu 
haberi ile değil, geçmişte 
yaptığı bir çok haberlerle 
beraber bu bölgenin, 
Trabzon'un ve basın aleminin 
yüzkarasıdır. Şiddetle 
kınıyorum” dedi.  

ASILSIZ HABERİ ŞİDDETLE KINIYORUM!
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, ilçede yapılan kitap
fuarı ile ilgili yerel bir gazetede çıkan habere cevap verdi. 



K
ur'an Kursu Öğreticisi 
Sema Salih'in görevli 
olduğu Yalıköy Mahallesi 

Kur'an Kursu'nda düzenlenen 
miniklerin yılsonu programına; 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Bölge Yatlı Kız Kur'an Kursu 
Yöneticisi Fatma Kapol, 
Mahalle Muhtarı Yüksel Baş, 
Vakfıkebir Belediyesi Meclis 
Üyesi ve aynı zamanda Yalıköy 
İmam Hatip Ortaokulu ile 
Yalıköy 4-6 yaş Kur'an 
kursunun kurucularından 
Şerafettin Furuncu, Yalıköy 
Merkez Camii Müezzin 
Kayyımı İsmail Bulut ve 
öğrencilerin velileri ile 
vatandaşlar katıldı. İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'ün açılış 

konuşmasının ardından, 2021-
2022 eğitim öğretim yılı 
içerisinde öğrendikleriyle 
hünerlerini sergileyen minikler, 
okudukları Kur`an-ı Kerim ve 
meâli, ilâhi ve şiirler, 
Peygamberimizin hayatından 
kesitler, hadis sunusu ve dini 
bilgilerle  gönülleri fethederken, 

izleyenlere de onur, heyecan 
ve duygu dolu anlar yaşattılar.
Miniklerin duâsının ardından 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
başarılı çalışmaları nedeniyle 
Kur'an Kursu Öğreticisi Sema 
Salih'e teşekkür belgesi 
verirken öğrencilere de 
madalya taktı.

Büyükliman
Postası HABER6

GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ GENÇLER İNŞA EDECEK
Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir Gençlik Kolları tarafından organize edilen
kahvaltı programında Vakfıkebir'de ikamet eden gençler bir araya geldi. 

C
umhuriyet Halk Partisi 
Vakfıkebir Gençlik Kolları 
tarafından organize 

edilen kahvaltı programında 
Vakfıkebir'de ikamet eden 
gençler bir araya geldi. 
Programa CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, 
Gençlik Kolları Başkanı 
Emirhan Çalık, gençlik kollarına 
kayıt olan gençlerin yanı sıra 
ilçede ikamet eden gençler 
katıldı. 
“GELECEK BİZİM ELİMİZDE”
Vakfıkebir Cumhuriyet Halk 
Partisi binasında organize 
edilen kahvaltı programına 
gençlerin ilgisi gözlerden 
kaçmadı. Kahvaltı programında 
bir konuşma yapan CHP 
Vakfıkebir Gençlik Kolları 
Başkanı Emirhan Çalık; “Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün bizlere emanet ettiği 
Cumhuriyeti korumak, 
yaşatmak, kısacası bu ülkenin 
geleceğine yön vermek bizlerin, 

yani gençlerin elinde. Bu 
nedenle gençler olarak elimizi 
taşın altına koymak zorundayız. 
Bu kapsamda genel seçimler 
öncesinde daha çok çalışmaya, 
geleceğimiz adına projeler 
üretmeye devam edeceğiz” 
dedi. Başkan Çalık; 
“Cumhuriyetimizde bazen 
birilerinin sıkıntıları oluyor. 
Bazen de hepsi bizden fazla 
Cumhuriyetçi oluyor. Bizler 
hepimiz Türkiye Cumhuriyetine 
bağlı Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ışığında yürüyen gençleriz. 
Bugün ne kadar 
Cumhuriyetimizle gençlerimizle 
özellikle bir takım yaptırımlar 
yapılmak istense de, 
parçalanmak istense de biz 
gençler olarak Cumhuriyetimize 
sahip çıkabilmek için alanlarda 
her zaman mücadelemizi 
verdik. Hepimizin Vakfıkebir'de 
birbirimize ihtiyacı var. Biz 
hepimiz Vakfıkebirliyiz. 
Vakfıkebir'in gençleriyiz. 

Sıkıntılarımız problemlerimiz 
bellidir ama şundan emin olun. 
Yakın süreçte AKP'nin 20 yıllık 
iktidarını yıkıp, Trabzon'un 18 
ilçesi arasında en güzel ilçesi 
olan Vakfıkebir'imizi gerekli 
noktalara çıkartacağız” 
ifadelerini kullandı.
“GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ 
GENÇLER İNŞA EDECEK”
Kahvaltı programıyla 
amaçlarının gençlerin sesine 
kulak vermek, gençlerin 
gözünden geleceğin hayal 
edilen Vakfıkebir'i dinlemek 
olduğunu ifade eden CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin, “Gençlere olan yatırım 
geleceğe olan yatırımdır. 
Şahsım olarak her zaman 
ülkemizin geleceği olan yeni 
nesillere büyük önem 
veriyorum. Gençlerin yanında 
olup gençleri dinleyip, bizlerden 
ne istediklerini bizzat 
kendilerinden öğrenmek istedik. 
Bu amaçla fikirlerini rahatça 
ifade edebilecekleri samimi bir 
ortam oluşturarak kendileriyle 
kahvaltı programında buluştuk. 
Gençlerle bir arada olduğum 
süre zarfında Ulu Önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK' ün 
''Bütün ümidim gençliktedir'' 
sözünün doğruluğuna bir kez 
daha şahit oldum. Gençlerin 
fikirleri bizim için her zaman çok 
kıymetli olacak. Gençliğe 
verdiğimiz önem ve güven 
yaptığımız tercihlerde de belli 
oluyor dedi.”

MİNİKLERİN YILSONU ETKİNLİĞİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yalıköy Mahallesi Kur'an Kursu'nda eğitim öğretime
devam eden 4-6 yaş grubu minik öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

TATİLDE SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELERE ZAMAN AYIRIN!
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın 
mesajında şu ifadelere 

yer verdi; 6 Eylül 2021 
Pazartesi günü başlamış 
olduğumuz 2021-2022 eğitim-
öğretim yılının sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. Vakfıkebir eğitim 
ailesi olarak pandemi şartları 
devam ederken başladığımız 
fakat coşku ve heyecanımızı 
kaybetmeden kararlılıkla 
yürüttüğümüz 2021-2022 
eğitim öğretim yılını sağlıklı ve 
başarılı bir şekilde tamamlamış 
olmanın mutluluğu içindeyiz.
Eğitim öğretim yılımızın 
başından son gününe kadar 

büyük fedakârlıklarda bulunan 
öğretmenlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Eğitim öğretim yılı 
boyunca derslerine devam 
ederek öğretim faaliyetlerine 
katılan çocuklarımızı gönülden 
tebrik ediyorum.
Sevgili Öğrencilerimiz;
6 Eylülde başladığınız bu yılki 
eğitim yolculuğunuzun sonuna 
geldiniz. Bugün alınan karneler 
sizlerin bir yıl boyunca okul 
yaşantılarınızda göstermiş 
olduğunuz performansın 
değerlendirilmesi olacaktır. 
Şimdi eksiklerinizi belirleme ve 
dinlenme vakti. Notlarınız ne 
olursa olsun, kendinize olan 
güveninizi ve inancınızı 
kaybetmemenizi, 
motivasyonunuzu 
düşürmemenizi öneririm. Tatil 
sürecini dinlenerek, sosyal ve 
sportif aktivitelere zaman 
ayırarak, öğrendiğiniz bilgi ve 
becerilere yenilerini ekleyerek, 
ailenizle ve sevdiklerinizle vakit 
geçirerek ve mutlaka kitap 
okuyarak değerlendirmenizi 
tavsiye ediyorum.
Değerli Meslektaşlarım; 
Geleceğimizin umudu 
gençlerimizin yetişmesinde ve 
başarılarındaki rolünüz paha 

biçilemez. Yarınlarımızın 
teminatı öğrencilerimiz için 
eğitim öğretim yılı boyunca 
göstermiş olduğunuz üstün 
gayret ve fedakârlıklarınız için 
sizlere teşekkür ediyorum. 
Hepinize sağlık ve huzur içinde 
geçireceğiniz bir tatil diliyorum.
Kıymetli Velilerimiz; 
Öğrencilerimizin karne notları 
sadece akademik başarılarının 
değerlendirmesidir. Biz 
çocuklarımızın her şeyden 
önce iyi bir evlat, iyi bir 
vatandaş; nihayetinde de iyi bir 
insan olması gayesindeyiz. Bu, 
bizler için öğrencilerimizin 
akademik başarıları kadar 
önemlidir. Göstermiş 
olduğunuz hassasiyet ve 
eğitime vermiş olduğunuz 
destek için hepinize teşekkür 
ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle 
ülkemizi yarınlara taşıyacak 
olan sevgili öğrencilerimize ve 
onları hayata hazırlayan 
saygıdeğer öğretmenlerimize 
ve eğitime sağladıkları 
katkıdan dolayı kıymetli 
velilerimize teşekkür ediyor; 
sağlık, mutluluk ve huzur 
içinde bir tatil geçirmenizi 
diliyorum.

GÜCÜNÜ KANUNLARDAN, DESTEĞİNİ
AZİZ MİLLETİMİZDEN ALIYOR!
Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Mert Oğuztarhan
ve beraberindekiler, Kaymakam Uzan' ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

J
andarma Teşkilatının 183. 
Kuruluş yıldönümü 
nedeniyle İlçe Jandarma 

Komutanı J. Ütğm. Mert 
Oğuztarhan ve beraberinde yer 
alan Jandarma personeli, 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı makamında ziyaret 
ederek çiçek takdim ettiler. 
Ziyaret sırasında açıklamada 
bulunan İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan sözlerinde 
şu ifadelere yer verdi.
“GÜCÜNÜ KANUNLARDAN, 
DESTEĞİNİ AZİZ 
MİLLETİMİZDEN ALIYOR!”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, “Jandarma Teşkilatı 
ülkemizin ve milletimizin 
huzuru ve güveni için canı 
pahasına büyük bir fedakârlık 
ve üstün bir görev anlayışıyla 
vatandaşlara hizmet 
etmektedir. Devletimizin en 
köklü kuruluşlarından birisi 
olan Jandarma Teşkilatımızın 
Kuruluşunun 183. Yılını gururla 
kutluyoruz. Bilgi birikimi ve 
tecrübesiyle halkımızın 
selameti, devletimizin bekası, 
milletimizin birlik ve beraberliği 
için yüksek vazife şuuruyla 
görev yapan Jandarma 
Teşkilatımız, geçmişten 
günümüze huzur ve 
güvenliğimizin en önemli 
teminatlarından birisi olmuştur. 
Terörden asayişe, trafik 
denetimden organize suçlara 
kadar geniş bir sahada 
görevini başarıyla sürdüren 
Jandarma Teşkilatımız, bu 
temel görevlerinin yanı sıra 

toplumla ilişkiler noktasında da 
önemli hizmetlerde bulunarak 
devlet-millet kaynaşmasına 
vesile olmaktadır. Jandarma 
Teşkilatı, tecrübeli kadrosu, 
disiplinli görev anlayışı, 
yüreklerinde taşıdıkları vatan 
ve millet sevgisi ile üstlendikleri 
her görevi hakkıyla yerine 
getirerek gösterdiği 
kahramanlıklarla halkımızın 
daima güven ve sevgisine 
mazhar olmuştur. Vatan 
savunmasında, bölünmez 
bütünlüğümüzün 
korunmasında, ülkede huzur 
ve güvenliğin sağlanmasında 
üstün bir hizmet anlayışıyla 
görev yapan Jandarma 
Teşkilatımız, iyi yetiştirilmiş ve 
çağın gereklerine göre 
donatılmış personeli ve üstün 
vazife bilinci ile milletimizin 
güven ve takdirini kazanmıştır. 
Yurdumuzun her köşesinde 
halkla iç içe olarak büyük bir 
özveri ve heyecanla görev 
yapan ve bu kapsamda Silahlı 
Kuvvetlerimizin halka açılan 
penceresi konumunda olan 
Jandarma, ATATÜRK İlkelerine 
bağlı, hukuk devletinin 
kurallarına uygun, 

vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerine saygılı, halkın 
memnuniyetini sağlayacak 
şekilde güvenlik hizmeti 
sunmayı benimsemiş ve 
halkımızla bütünleşmiştir.
Bu önemli görevleri ifa ederken 
şehitlik ve gazilik mertebesine 
ulaşan kahramanlarımızın 
yaptığı fedakârlıklar hiçbir 
zaman unutulmayacak, aziz 
hatıraları milletimizin kalbinde 
sonsuza kadar yaşayacaktır. 
Gücünü kanunlardan, desteğini 
aziz milletimizden alan 
Jandarma Teşkilatımızın 
yasalara, demokratik 
değerlere, temel hak ve 
hürriyetlere bağlı olarak her 
zaman suç ve suçlularla 
mücadelesini etkin bir şekilde 
sürdüreceğine inanıyoruz.  
Bu düşüncelerle, Jandarma 
Teşkilatımızın 183. kuruluş 
yıldönümünü içtenlikle kutluyor, 
görevi sırasında şehit olan 
kahramanlarımızı rahmet, 
başta Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK olmak üzere 
gazilerimizi minnetle anıyor, 
Jandarma Teşkilatı`na 
görevlerinde başarılar 
diliyorum.”. ifadelerini kullandı.
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SİNEM İLE FURKAN DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Doğu Karadeniz belediyeler Birliğince Vakfıkebir fen Lisesi Pansiyonu Konferans Salonunda
“Kamusal Alanda Protokol Kuralları” kurum amirleri ve personeline eğitim semineri verildi.

S
eminere Eğitimci- 
Konuşmacı olarak 
Türkiye Belediyeler 

Birliği Dış İlişkiler Uzmanı 
Yunus Biçer katıldı. Seminer iş 

akışını aksatmayacak şekilde 
kurum amirleri ve personeli 
katıldı. Seminere İlçe 
Kaymakamlığı, Belediye 
Başkanlığı, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe 
tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Malmüdürlüğü, Tapu 
Müdürlüğü, Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanlığı, Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü, Liman 
Başkanlığı, Vergi Dairesi 
Müdürlüğü, Orman İşletme 
Müdürlüğü, İlçe Nüfus 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü, Halk 
Kütüphhanesi Memurluğu 
idareci ve personeli, katıldı.

akfıkebir İlçesinin 

Vsevilen sayılan önemli 
şahsiyetlerinde ilçede 

esnaflık yapan İsmail Kasım 
ile Nermin Kasım'ın oğlu 
Furkan ile Sevgi ve Cevat 
Kasım'ın kızları Sinem, bir 
ömür mutluluğa evet diyerek 

dünya evine girdiler. 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün töreninde genç çiftlerin 
nikahlarını Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
kıydı. Düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 

arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
Sinem ile Furkan'ın evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine 
ve ailelerine sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

PROTOKOL KURALLARI SEMİNERİ VERİLDİ
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O
da Başkanı Ahmet İhsan 
Hacıfettahoğlu yaptığı 
açıklamada şunları 

söyledi; “Tarihi alanlar ve 
yapılar, yapı tekniklerini 
günümüze ulaştırmaları,  bölge 
tarihine ışık tutabilecek ipuçları 
sunmaları, farklı kültürlerin, 
geleneklerin, ritüellerin gelecek 
nesillere aktarılmalarını 
sağlamaları vb. özellikleri ile 
zaten korunmayı hak 
etmelerinin dışında, doğru 
yöntemler kullanılarak kültür 
turizmine kazandırılmaları 
halinde, ekonomik getirilerinin 
çok yüksek olması sebebiyle 
korunmaları için gerekli 
harcamaları da fazlasıyla 

finanse edecek potansiyele 
sahiptirler. Ülkemizin gelirlerinde 
çok önemli bir yeri bulunan 
turizm gelirlerinin önemli bir 
kısmı doğa turizmi gelirlerinden 
sağlanmaktadır. Ancak kültür 
turizmi için gelen ziyaretçilerin 
gelir, kültür ve bilinç seviyeleri 
daha yüksek olduğundan ülkeye 
kazandırdıkları daha fazla, 
verdikleri zararlar ise daha 
azdır. Almanya ve ülkemizde 
ağırlanan turist sayılarının 
neredeyse eşit olmasına 
rağmen Almanya 2019 yılında 
turizmden 39.8 milyar dolar gelir 
elde ederken, ülkemiz 22.4 
milyar dolar gelir elde etmiştir. 
Bunun sebebi kültür turizminin 
Almanya'da gelişmiş olması 
ülkemizde ise henüz istenen 
seviyeye getirilememiş 
olmasıdır.  Bu gerekçelerden 
ötürü ülkemizde kültür turizminin 
geliştirilmesi için küçük, büyük 
demeden herkes elini taşın 
altına koymalıdır.  Trabzon ili, 
Ortahisar ilçesi, Pazarkapı 
Mahallesinde Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen Kadınlar 
Pazarı İnşaat Sahası 
çalışmaları esnasında, tarihçi ve 
arkeologlar tarafından 6 devre 
ayrılan Trabzon un 6000 yıllık 
tarihinin  üçüncü devri olan 

Roma Dönemi ve öncesine ait 
olduğu tahmin edilen, Roma  
Hadriyanus Limanına ekleşik, 
antik çağda koy özelliğine sahip  
olan Kuzgundere  dere yatağı  
içinde bulunan antik  su yolu ve 
rıhtım kalıntılarına ve  sur 
koruma hendek duvarına 
ulaşılmıştı. Peyzaj Mimarları 
Odası Trabzon Şube Yönetim 
Kurulu olarak ilgili kamu 
kurumlarına Trabzon'un tarihi ve 
kültürel değerlerinin ortaya 
çıkarılabilmesi ve ülkemizin bu 
tarihi kazanımdan istifade 
edebilmesi için bu alanın 
titizlikle araştırılması gerektiği ile 
ilgili çağrıda bulunulmuştu. Kısa 
bir zaman sonrasında ise 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu 
ve Ortahisar Belediye Başkanı 
Sayın Ahmet Metin Genç 
tarafından kazı çalışmalarının 
başlatıldığı bilgisini almıştık. 
Trabzon tarihine ışık tutabilecek 
ve aynı zamanda kültür turizm 
gelirlerine önemli derecede 
katkı sağlayabilecek bu hazine 
alanda titizlikle çalışmalara 
devam edilmesi ve bu alanın, 
kazılar sonrasında arkeolojik 
gösterimin ön planda olduğu bir 
kent parkına dönüştürülerek 
turizme açılmasını şube yönetim 
kurulu olarak talep etmekteyiz.  

ırtına'da 4 yıllık Nwakaeme dönemi 

Fsona ererken, sol kanatta 1 
numaralı aday Trezeguet. 

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla 
Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya 
transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz 
sezonun ikinci yarısında kiralık olarak 
Başakşehir formasını terletmişti. 
İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri 
Christian Emile ile masaya oturuldu. 
Görüşmelerde çok önemli mesafe kat 
edildi. Tavan ücret politikası ile 1.5 milyon 
euro garanti maaş teklif eden Fırtına, 
bonuslarla 2.2 milyon euro'ya çıktı. 
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, 
tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha 
ve hatta forvette de görev yapabiliyor. 
Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı 
futbolcunun transferinde ısrarcı 
davranıyor.

TRABZONSPOR'DA İMZALAR PEŞ PEŞE!
Trabzonspor'da transfer şov yeniden başlıyor. Eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvayan bordo-mavililerden 5 takviye daha gelecek.

ransferde şaha kalkan 

Tşampiyon Trabzonspor, 
çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor.  Sağ bek Larsen, sol 
bek Eren Elmalı, ön libero 
Doğucan Haspolat'ı renklerine 
bağlayan ve stoper Denswil ile de 
sözleşme uzatan Fırtına, 5 
takviye daha yapacak. Yedek 
kaleci, forvet, sol kanat, sağ 
stoper ve yedek sağ bek takviyesi 
için çalışmalar sürüyor. Listede 
önemli isimler bulunuyor.

2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılsonu 
değerlendirme toplantısı 
Vakfıkebir 
Öğretmenevi'nde İlçe Milli 
Müdürü Ahmet Altın 
başkanlığında yapıldı. 
Toplantıda, 2022-2023 
Eğitim ve öğretim yılında 
yapılması gereken ve 
tasarlanan ana konular 

görüşülürken okul 
müdürleri tayinleri, 
okullarda yaşanan genel 
sorunlar, taşımacılıkta 
ortaya çıkan sorunlar, 
okullarda genel anlamda 
ortaya çıkan sorunlar ve 
çözümleri noktasında 
yapılabilecekler ile çözüm 
önerileri gibi konular 
görüşüldü.

YILSONU MÜDÜRLER TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürlerinin
katıldığı sene sonu müdürler kurulu toplantısı öğretmenevinde yapıldı.

01.07.2022

SOL KANADA TREZEGUET

STOPERE KAAN AYHAN
rabzonspor, sol kanat ve sağ stoper 

Ttransferlerini mutlaka Slovenya kampına 
yetiştirmek istiyor. Stoper için listenin 1 

numarasındaki Santos bir türlü ikna 
edilemedi. Brezilyalı stoperin yıllık 3 milyon 
euro maaş istediği öğrenilirken, eşinin de 
Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. 
Rota alternatif isimlere çevrildi. Bu 
oyuncuların başında Kaan Ayhan geliyor. 
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 27 
yaşındaki milli futbolcu için kulübü Sassuolo 5 
milyon euro'nun altına inmiyor. Bordo-mavililer 
bu rakamı bir miktar düşürüp, taksitli ödeme 
planıyla İtalyanlar'ı ikna etmeye çalışıyor.
TAM BİR JOKER
Stoper dışında sağ bek ve ön libero da 
oynayabilen Kaan'ın transferi halinde bordo-
mavili takımın savunması iyice güçlenecek. 
46 kez milli formayı giyen ve 4 gol kaydeden 
27 yaşındaki oyuncu için yönetim oldukça 
ısrarlı.

TREZEGUET

KAAN AYHAN

ode Koita'yı gönderip yerine 

Fönemli bir isim alacak 
Karadeniz devi, geçtiğimiz 

sezon Antalyaspor'da forma giyen 
forvet Haji Wright ile ilgileniyordu 
ve artık bu transferde sona çok 
yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımda 
kiralık oynayan 24 yaşındaki 
santrfor, 34 maçta 15 gol, 2 
asistlik performansı ile göz 
doldurmuş ve dikkatleri üzerine 
çekmişti. Danimarka kulübü 
SönderjyskE ile 2024'e kadar 
sözleşmesi bulunan 1.93 
boyundaki Amerikalı santrforun 
menajeri Evren Şahin, "Haji 
Wright için kulübü SonderjyskE'ye 
Trabzonspor ve Hull City'den 
resmi teklif geldi. Trabzonspor'un 
teklifi daha güçlü" diyerek müjdeyi 
verdi.

FORVETE HAJI WRIGHT

HAJI WRIGHT

eknik direktör Abdullah 

TAvcı'nın raporu 
doğrultusunda yedek 

kalecileri Erce Kardeşler ve Arda 
Akbulut'a transfer izni veren 
Trabzonspor, Fenerbahçe'den 
ayrılan Berke Özer'i renklerine 
bağlıyor. Fenerbahçe'de top 
koşturduğu dönem adı Atletico 
Madrid gibi Avrupa'nın dev 
kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki 
kaleciyi Anderlecht de istiyor, 
Ancak bordo-mavili yönetimin elini 
çabuk tutarak 1.91 boyundaki 
eldiven ile masaya oturduğu ve 
mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor. 
Listedeki diğer isimler ise Çaykur 
Rizespor'un 25 yaşındaki eldiveni 
Tarık Çetin ve Samsunspor'un 24 
yaşındaki file bekçisi Nurullah 
Aslan.

KALEDE 3 ADAY VAR

BERKE ÖZER

KOMBİNE FİYATLARI BELLİ OLDU!
eçtiğimiz yıla oranla zamlı 

Gsatılacak kombinelerde 
Trabzonspor'un önemli bir 

artışa gittiği öğrenildi. Kulübe gelir 
sağlayan en önemli kalem olarak 
görülen kombinelerin fiyatları ise 
şöyle oluştu.
Kale Arkaları: 1967 TL
Doğu Tribün: 5 bin TL
Fırtına Tribünü: 3 in TL
Batı Tribünü: 8 bin TL 'den başlıyor.
VİP: 12 bin 500 TL, 17 bin 500 TL, 
22 bin 500 TL olarak sıralanıyor.

Trabzonspor'da kombine fiyatları belli oldu. Son şampiyon Trabzonspor, Cuma günü kombinelerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

TURİZME AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ 
Pazarkapıda yapılan kazı çalışmaları ile ilgili Peyzah Mimarları Odası Trabzon Şubesi görüş ve önerilerini açıkladı. 

VAKFIKEBİR'DE ELEKTRİK HATLARI YENİLENİYOR!
Vakfıkebir ilçesinde Çoruh Aksa Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından hat yenileme çalışmaları dört koldan devam ediyor.

V
akfıkebir İlçesinde Çoruh 
Aksa Elektrik Dağıtım A. 
Ş. tarafından yüksek 

gerilim şebekelerinde elektrik 
kesintilerini en az seviyeye 
indirmek için yoğun çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor. 
Ormanlık içinde kalan elektrik 
hatları ve vasfını kaybetmiş 
birçok direk değiştirilerek 
elektrik kesintilerinin en az 
seviyeye indirilmesi ön 
görülüyor. Yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldığımız Çoruh 
Aksa Elektrik Dağıtım A. Ş. 
Vakfıkebir İşletme Şefi Hasan 
Küçük şunları söyledi.”
“ABONELERİMİZİN 
KESİNTİSİZ ELEKTRİK 
KULLANMASI İÇİN 
EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE 
SAHADAYIZ”
Çoruh Aksa Elektrik Dağıtım A. 
Ş. Vakfıkebir İşletme Şefi 

Hasan Küçük, “2022 yılı Ocak 
ve Mart aylarında yaşanan 
olumsuz hava koşulları 
nedeniyle sayi ve sure olarak 
Vakfıkebir İlçemizde en çok 
elektrik kesintisi yaşanan 
Güneyköy, Yaylacık, Karatepe, 
Fevziye, Hamzalı, Çavuşlu, 
Deregözü yüksek gerelim 
şebekelerinde elektrik 
kesintilerini en az seviyeye 
indirmek için Çoruh Elektrik 
Dağıtım Şirketi ilçe işletme 
şefliği olarak yoğun 
çalışmalarımız devam ediyor.  
Yapılan bu Yenileme çalışmaları 
ile birlikte hem ekonomik 
ömrünü tamamlamış direklerin 
ve iletkenin değişimi yapılmakta 
hem de ormanlık arazilerden 
geçmekte olan iletim şebekeleri 
yol kenarlarına alınarak 
müşterilere kesintisiz enerji 
sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu çalışmalarımız aralıksız 
olarak devam etmektedir. 
Abonelerimizin kesintisiz 
elektrik kullanması için 
ekiplerimizle birlikte sahadayız 
dedi.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

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

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

EVLE
NECEK
LERE
MÜJDE

DAVETİYEDE

I GAS ZA ET TS ESO İP   vN e A M

M Aİ TL BK AÜ AY SÜ IB

1978

B M
0 462 841 56 00

0 533 419 53 15

KAMPANYA


