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YAPILACAK PROJELERi YERiNDE iNCELEDi

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN
CEMSAN-VEiTO'YA ZiYARET

BAÞKAN ZORLUOÐLU, 

“KEBÝR ÜLKEMÝZÝN MARKA DEÐERÝDÝR”

> Sadık Aydın 3'de> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Vedat Furuncu 2'de

“MÜDÜR KAHVECİ”
BÖLGEDE FARK YARATIYOR

Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ve 

Uygulama Oteli Müdürü 
Mehmet Kahveci, yaptığı 

başarılı çalışmalar ile hem 
otel'in hemde okulun 

başarı çıtasını yükselterek 
ilçede ve bölgede fark 

yaratmaya devam ediyor. 

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
Ahmet Adanur, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Süleyman Gün, ilgili daire 
başkanları ve birim amirleri 
ile birlikte Vakfıkebir'de 
yapılacak olan projeler 
hakkında bilgi aldı. > Abdulkadir Aynaci 2'de

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 

Beşikdüzü Organize 
Sanayi Bölgesi'ni 

ziyaret ederek 
CEMSAN-VEİTO A.Ş. 

yöneticilerinden 
fabrika hakkında 

bilgi aldı. 

“

“

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kebir Süt Fabrikasını 
ziyaret ederek burada fabrika hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ÜRETİM KAPASİTEMİZİ
TÜRKİYE ÇABINA GÖRE YÜKSELTTİK
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Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“BİR BAŞARI
HİKAYESİ"

YAPILACAK PROJELERi YERiNDE iNCELEDi

akfıkebir'e gelişinde Vakfıkebir VKaymakamı Mesut Yakuta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 

Belediye Meclisi Üyeleri ve daire 
amirleri tarafından karşılanan 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, önce 
Belediyeyi ziyaret ederek Belediye 

Başkanı Muhammet Balta ile birlikte 
ilçeye yapılması planlanan 
yatırımlarla ilgili istişarelerde 
bulundu. Ardından Hürriyet 
Mahallesindeki mezarlık alanında, 

Hacıköy Mahallesindeki eski okul 
bölgesinde ve sahil dolgu alanında 
ve Kemaliye Mahallesinde yapılacak 
olan Yeni Pazar Yeri  sahasında 
incelemeler yaptı. 

O Vakfıkebir'in evladı,

O Vakfıkebir'de doğmuş,

O Vakfıkebir'de okumuş,

O Vakfıkebir'de yaşamış,

O Vakfıkebir'de çalışmış,

O bir Vakfıkebir'li...

Milletvekilimiz Muhammet Balta...

Vakfıkebir için her şeyi yapmaya hazır 

olan birisi... 

Kibir yok, insanlık var...

Yardıma ihtiyacı olanların yanında...

Haklıya haklı, haksıza ise haksız 

demesini iyi bilen bir kişi...

Menfaat yok...

Menfaati için hiç bir şey yapmaz...

Yıllar önce İl Genel Meclis Üyeliği ile 

başlayan sonradan AK Parti İl Başkanlığı 

görevini yürütmüştü. Bir dönem bu 

görevi yaptıktan sonra şuan ki 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Bakan Yardımcısı olarak 

göreve getirildi. Orada ki başarılı 

çalışmalarının ardından Milletvekili adayı 

olarak karşımıza çıktı. Halen daha AK 

Parti Trabzon Milletvekili olarak TBMM 

yer alıyor...

Bunların yanı sıra ise, 2 dönemdir 

seçilen TBMM Çevre Komisyon Başkanı 

olarak görevini laiki ile yürütüyor...

Vakfıkebir'de ilk Yusuf Bahadır sonra 

Muhammet Balta ile 2 tane 

Milletvekilimiz oldu...

Milletvekilimiz Muhammet Balta, 3 

dönemdir görevini yürütüyor...

Bu görevleri devam ettirirken Türkiye-

Pakistan Dostluk Grubu Başkanı 

olmuştu...

Başarılı çalışmaları ve üstün 

katkılarından dolayı Pakistan Devleti, 

Devlet Nişanı'na layık gördü...

Cuma akşamı yapılacak olan Trabzon 

Milletvekili olarak 26. Yasama Dönemi 

Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı 

olan Milletvekilimiz Muhammet Balta, 

Pakistan-Türkiye dostluğunun 

geliştirilmesindeki üstün katkılarından 

dolayı, Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Dr. Arif ALVİ tarafından 

Sitar-e-Quaidi-e-Azam Devlet Nişanı'na 

layık görüldü.

Milletvekilimiz Muhammet Balta'nın bu 

başarısı bizleri gururlandırdı...

Büyükliman Postası Gazetesi-Ahmet 

Kamburoğlu olarak bizlerde Cuma 

akşamı yapılacak olan törende yer 

alacağız.

Destek için Sayın Vekilimizin yanında 

olacağız...

Tören Muhammet Balta, Ahmet 

Kamburoğlu, Büyükliman Postası 

Gazetesi Grubu ve Sayfasından Canlı 

yayın olarak yayınlanacaktır...

Vakfıkebir'in evladı olan ağabeyimiz 

Muhammet Balta'nın Devlet Nişanı'na 

layık görülmesi, onun ne kadar bir 

başarılı çalışma yapmış olmasının bir 

simgesidir...

Vekilimizi bizlerde yalnız bırakmadık...

Kendisine tam destek için yanındayız...

Bizleri takipte kalın...

“MÜDÜR KAHVECİ” BÖLGEDE FARK YARATIYOR

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Uygulama Oteli 

Müdürü Mehmet Kahveci'yi ziyaret 
ettik. Okul ve uygulama oteli 
hakkında bilgi aldık ve yapılan 
çalışmaları yerinde gördük. Bölgenin 
gözbebeği konumunda olan MTAL 
Uygulama Otelini bu kadar başarılı 
kılan Müdür Mehmet Kahveci ilçede 
ve bölgede fark yaratmaya devam 
ediyor. Müdür Kahveci'nin elinin 
değdiği her yer değer kazanıyor ve 
fark yaratıyor. 
“KARADENİZ BÖLGESİNİN NADİ-
DE OKULLARINDAN BİRİSİYİZ”
Müdür Mehmet Kahveci Büyükliman 
Postası Gazetemize okul ve 
uygulama oteli ile ilgili yaptıkları 
çalışmalar hakkında açıklamada 
bulunarak şunları söyledi. Kahveci; 
“Karadeniz bölgesinin nadide 
okullarından biri olan okulumuz 
2015-2016 eğitim öğretim yılında 
hizmete girmiştir. Okulumuz 
Karadeniz bölgesinin kıyı kesiminde 
bulunan Vakfıkebir ilçesinin 
gözdesidir. Okulumuz bünyesinde 45 
oda 120 yatak kapasiteli uygulama 
oteli ve 180 kişi kapasiteli (90 erkek- 
90 kız öğrenci)  pansiyon 
bulunmaktadır. Okulumuz hem idari 
kadro olarak hem de öğretmen 
kadrosu olarak; okulumuzu tercih 
eden ve edecek öğrencilerin 
kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri 
için gerekli olan bilgi, donanım ve 
tecrübeye sahiptir. Okulumuzda 
öğrencilerin eğitimiyle alakalı her 
branştan birden fazla öğretmen 
bulunmaktadır. Okulumuz açıldığı 
günden beri hem öğretmenler 
tarafından hemde öğrenciler 
tarafından rağbet görmeye devam 
etmektedir. Okulumuz şuan 25 
eğitimci,148 öğrenci ile eğitime 
devam etmektedir.”

“TÜRKİYE'NİN SAYILI YERLERİN-
DE BULUNAN UYGULAMA 
OTELLERİNDEN BİRİSİYİZ”
Kahveci; “Okulumuz konaklama ve 
seyahat hizmetleri alanı ile Yiyecek 
ve İçecek hizmetleri alanında 
eğitimin vermektedir. Türkiye'nin 
sayılı yerlerinde bulunan Uygulama 
Otellerinden birisi de bizim 
kurumumuzda bulunmaktadır. 
Uygulama otelimizde konferans 
salonu, kokteyl salonu, restoran, 
mutfak gibi bölümler bulunmaktadır. 
Yılın her ayında düğün, nişan ve her 
türlü organizasyon yapılmaktadır. 
Ayrıca yılın her gününde her türlü 
yemek organizasyonları 
yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt 
dışından gelen herkese en iyi şekilde 
hizmet verilmektedir. Uygulama 
otelimiz pandemiden önceki yaz 
sezonunda 200'den fazla tur 
şirketine, yaklaşık 12 bin misare 
hizmet vermiştir. Otelimiz Pandemi 
sürecinde de en üst düzey hijyen 
kurallarıyla birlikte misarlerini 
ağırlamaya devam etmektedir. 
Otelimiz Sağlık Bakanlığının 
belirlemiş olduğu bütün kuralları 
yerine getirerek ara vermeden 
hizmet etmeye devam etmektedir. 
Uygulama otelimiz hem bulunduğu 
konum itibariyle hemde yenilenen 
odalarıyla Türkiye'nin her yerinden 
gelen misarlerine hizmet sunmaya 
devam etmektedir.” 
“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA 
OKULUMUZA 100 BİN LİRALIK 
TASARRUF SAĞLADIK”
Kahveci; “Okulumuz mutfağında 
eğitim-öğretim zamanında hafta içi 
her gün yemek yapılmaktadır. 
2016/2017 eğitim öğretim yılında 500 
kişilik yemekle başladığımız 
hizmetimize, bugün geldiğimiz nokta 
ise 2000-2200 kişilik kapasiteye 

çıkmıştır. Bu da yaklaşık %400 artış 
demektir. Bu yaptığımız işin ne kadar 
kaliteli olduğunu göstermektedir. 
Hem idari kadro hem de tecrübeli 
aşçıların özverileriyle yemek işi her 
geçen gün büyümektedir. Bu yapılan 
yemek ilçemizdeki okullara taşımayla 
gelen öğrencilerin hizmetine 
sunulmaktadır. Ayrıca kurumumuza 
güneş enerjisi sistemi yaparak hem 
okul pansiyonu hemde uygulama 
otelinde kullanılan kömürden yıllık 
100 bin liralık tasarruf sağladık.” 
“DOĞRU VE ETKİLİ BİR 
İLETİŞİMİN EĞİTİMDE BAŞARIMIZI 
ARTIRACAĞINA İNANIYORUZ”
Kahveci; “Turizm sektöründe 
yaşanan genişleme ve gelişmeler 
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olan okulumuza büyük bir 
misyon yüklemektedir. Bizler, 
mesleğinde dünya standartlarında 
bilgi ve beceriye sahip, sektördeki 
gelişmelere açık, yenilikçi kendi 
kültürünü çok iyi tanıyan, çağdaş 
yaşamı benimsemiş, insan ilişkileri 
ve iletişimde başarılı, kendisiyle 

barışık ve mesleğini çok seven 
bireyler yetiştirmek için varız. Bizler, 
turizm eğitimi alanında markalaşarak 
her zaman ülke standartlarının 
üzerinde olmayı benimsedik. Eğitim 
alanındaki yeni yaklaşımları takip 
ediyor, “öğrencilerimize daha iyi 
eğitim imkânı nasıl sağlarız?” 
sorusunu kendimize soruyoruz. 
Doğru ve etkili bir iletişimin eğitimde 
başarımızı artıracağına, 
öğrencilerimizin öğrenmeyi 
öğrenmelerinin öncelikli olduğuna 
inanırız. Ben yerine biz felsefesini 
benimseriz. Ekip çalışmasına önem 
verir, gelişen teknolojiyi takip eder ve 
okulumuza taşır, mesleğimizin etik 
kuralları ve ilkeleri olduğuna inanıp, 
uygulamaya özen gösteririz.”  Müdür 
Mehmet Kahveci sözlerini şu şekilde 
tamamladı. Kahveci; “Hizmet 
sektörünün ticaret, turizm ve iletişim 
alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünü yetiştirmek amacıyla, 
ülkemiz insanına çağın gereklerine 
uygun eğitim-öğretim hizmetini 
vermekteyiz dedi.” 

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA OKULUMUZA 100 BİN LİRALIK TASARRUF SAĞLADIK”

Okulumuz konaklama ve 
seyahat hizmetleri alanı ile 

Yiyecek ve İçecek hizmetleri 
alanında eğitimin vermektedir. 



Büyükliman
Postası 3 14.08.2020GÜNDEM

T
rabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu Kebir Süt 

Fabrikasını ziyaret ederek 
burada Karadeniz Kardeşler 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemil Karadeniz, Genel Müdür 
Yılmaz Karadeniz ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Metin Ali 
Karadeniz ile görüşerek fabrika 
hakkında bilgiler aldı.
KARADENİZ, 'VAKFIKEBİR, 
TEREYAĞ'IN MEMLEKETİDİR'
Ziyarette konuşan Karadeniz 
Kardeşlar A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Karadeniz, 

Vakfıkebir'in tereyağ'ın memle-
keti olduğunu söyleyerek, 
''Vakfıkebir” Tereyağı'nın 
memleketidir. Osmanlı sofrasın-
da bile tereyağı girmiştir. 
Vakfıkebir tereyağı Osmanlı 
sofralarında yerini almıştır. Bu 
bölgenin bitki örtüsünden 
suyundan havasından tat ve 
aromasını alıyor dedi.
KARADENİZ, 'ÜRETİM 
KAPASİTEMİZİ TÜRKİYE 
ÇABINA GÖRE YÜKSELTTİK'
Ülkemiz ekonomik olarak 
sıkıntılı günlerden geçmektedir. 
Bu süreçte sanayiciler, üreticiler 
yerli ve milli ürünlerimizi üret-
meye devam edip milletimizin 
yanında olmalıdır. Ehlileşmeye 
odaklı bir nesil yetiştirmek için 
çaba harcamalıyız. Ülke olarak 
birbirimize kenetlenip ihracat 
oranımızı yükseltmenin yollarını 
aramalıyız. Kendi sanayicimiz 

tarafından üretilen ürünlere 
yönelmeliyiz. Üretime ve 
üreticiye gereken değeri 
vermeli ve bu sürecin 
üstesinden gelmeliyiz. Milli ve 
yerel marka Kebir'i Türkiye'de 
daha geniş kitlelere ulaştırmak 
için yeni projeler üretiyoruz 
ifadelerini kullandı. 
“KEBİR ÜLKEMİZİN MARKA 
DEĞERİDİR”
Trabzon Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, “Kebir 
ülkemizin marka değeri en 
yüksek olan rmalarından bir 
tanesi. Üretimi ile istihdamı ile 
bölgemiz ekonomisine çok ciddi 
katısı olan ve her ankette yerini 
alan marka değerimizdir. 
Böylesine büyük bir rmanın 
ülkemizde hayat bulmasını ve 
şehrimizde olmasını çok 
anlamlı buluyorum. "400'ün 
üzerinde çalışanıyla bölgeye 

istihdam anlamında büyük bir 
katkı sağlayan ve bugünlere 
gelmesinde emeği geçen Kebir 
Süt'ün bütün yöneticilerini 
kutluyor, başarılar diliyorum. 
Bölgemizin istihdamına katkıda 
bulunan Kebir rmamızın tüm 
çalışanlarına sağlıklı ömürler 

diliyorum “ ifadelerini kullandı. 
Başkan Zorluoğlu'nun Kebir Süt 
ziyaretine Vakfıkebir İlçe 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ile daire 
müdürleride eşlik etti.

ZORLUOĞLU, “KEBİR ÜLKEMİZİN MARKA DEĞERİDİR”

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN CEMSAN-VEİTO'YA ZİYARET
Başkan Zorluoğlu'nun 

ziyaretinde Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
Ahmet Adanur, Genel Sekreter 
Yardımcısı Süleyman Gün, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Büyükşehir 
Belediye Meclis Başkan Vekili 
Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Ge-
nel Müdür Yardımcısı Muham-
met Mazlum ve ilgili daire 
başkanları hazır bulundu. 
“45 YIL ÖNCE BAŞLAYAN 
HİKAYEMİZ DEVAM 
EDİYOR”
Avrupa ülkelerinin tamamına, 
Kanada ve ABD'nin yanı sıra 
sıcak ülkeler Brezilya ve Suudi 
Arabistan'a da elektrikli ısıtıcı 
ihraç eden şirket, ihraç ettiği 
ülke sayısı 65'i buldu. Şirketin 
ısıtıcı sektörüne girişi ise 
oldukça ilginç. Cemsan 
Elektrikli Cihazlar Şirketi 

ortaklarından Cemil Albayrak, 
45 yıl önce babası Cemal 
Albayrak'a Almanya'dan 
hediye gelen su ısıtıcısını 3 yıl 
kullandıktan sonra babasının 
aynısını yapma kararı aldığını 
ve başarı hikayelerinin bu 
şekilde başladığını söyledi. 
Albayrak “1975 yılında babam 
Cemal Albayrak'a amcam 
Almanya'dan su ısıtıcısı 
gönderiyor. Babam da bunu 
3 yıl kullanıyor ve daha sonra 
aynısını yapma kararı alıyor. O 
günkü tekniklerle becerebildiği 
kadar bunu üretmeyi 
başarıyor. Elektrikle suyun 
birleşimi o an için insanların 
kafasına daha yerleşmemişti. 
Zamanla bu oturdu ve kabul 
edildi. Bununla ilgili bir sektör 
oluştu bizim de sektöre girme-
miz böyle oldu. 1987 yılında 
şirketleştik. Biz de 2. kuşak 

olarak 3 kardeş birlikte şirketi 
bugünlere taşıdık. Bu sektö-
ründe en iyilerinden bir tanesi-
yiz. 2006 yılından beri de elek-
trikli ısıtıcı markamız ile sek-
törde devam ediyoruz" dedi.
"İHRACATTA 65 ÜLKEYE 
ULAŞTIK"
Ürettikleri ısıtıcıları 65 ülkeye 
ihraç ettiklerin ifade eden 
Albayrak, “2 tane şirketimiz 
var. Bir tanesi üretim 
kısmındaki Cemsan, diğeri de 
İstanbul'daki VEİTO 

(Vakfıkebir İthalat İhracat ve 
Taşımacılık Organizasyonu). 
Burada ürettiklerimizi 65 
ülkeye ihracat ediyoruz. Bu 
bizi çok mutlu ediyor. Biz ısıtıcı 
alanında Avrupa'nın 
tamamındayız. Berlin'de 
osimiz var. Tüm Avrupa'ya 
Almanya üzerinden dağıtımını 
yapıyoruz. Avrupa ülkelerinin 
tamamında varız. Kanada'da, 
ABD'de, hatta sıcak ülkeler 
Brezilya ve Suudi Arabistan'a 
da ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 

Sektörde elektrikli soba 
sezonluk bir ürün olduğu için 
tamamıyla sizi yıl boyunca 
çalıştırmıyor. Yıl boyu 
çalışmak için Brezilya'da, 
Arjantin'de olmak zorundayız. 
Çünkü burada yazken orada 
kış oluyor ve 365 gün çalış-
mak için böyle ülkelere ihtiya-
cımız var. Bizde bu ülkelerde 
partner bulmak için fuarlara 
katılıyoruz” diye konuştu.
“ÇARKLARIN DURMAMASI 
GEREKİYOR. ÜRETMEK 
ZORUNDAYIZ”
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
yapılan çalışmaların 
değerlendirildiği ziyaret 
sırasında yatırımcıların her 
zaman yanlarında olduğunu 
ifade etti. Zorluoğlu, “KOVİD-
19 salgını dünyanın ortak 
sorunu. Türkiye olarak salgınla 

mücadelede dünyanın en 
başarılı ülkeleri arasındayız. 
Başta sağlıkçılarımız olmak 
üzere belediyelerimiz, kamu 
kurumlarımız, vefa 
gönüllülerimiz hemen tüm 
kesimler salgınla mücadelede 
büyük bir dayanışma 
sergiliyor. Sanayicilerimizin 
paydaşı olan beyaz ve mavi 
yakalı çalışanları ile bu 
ortamda, her türlü fedakarlığı 
yaparak salgınla mücadele 
konusunda tüm tedbirleri alıp 
üretime devam etmelerini 
takdir ediyoruz. Çünkü çarkla-
rın durmaması gerekiyor. 
Üretmemiz gerekiyor. Yatırım, 
üretim, istihdam ve ihracatları 
ile güçlü bir Türkiye idealine 
büyük katkı sağlayan tüm 
sanayicilerimizi ve 
çalışanlarımızı tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

Vakfıkebir İlçemizde 
Koronavirüsle mücadele 

kapsamında alınan önlemler, 
Kaymakam Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, İlçe Emniyet Müdür vekili 
Merthan Çelikdağ, Şoförler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Zabıtası, Halk 
Sağlığı ve Esnaf Odası 
temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan denetleme ekibi 

tarafından ilçe genelinde 
denetlemeler yapılıyor. İlçe 
genelinin dört bir tarafına 
dağılan ekipler Esnafa ve 
vatandaşlara sosyal mesafe, 
hijyen ve maske konusunda 
uyarılarda bulundu.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ 
DENETLENİYOR
Denetlemenin ardından 
açıklama yapan Kaymakam 
Mesut Yakuta: "Özellikle sosyal 

mesafe, hijyen ve maske 
kurallarına uyulup uyulmadığını 
denetliyoruz. Vatandaşın 
sağlığını korumak hepimizin 
görevi. Kurumlarımız çalışıyor 
bu çalışmaların başarıya 
ulaşması için de herkesin 
kurallara uyması gerekiyor. 
Bugün oda başkanları dahil 
olmak üzere hepimiz alandayız. 
Vakfıkebir'de maske kullanımı 
kanıksanmış durumda ancak 

vatandaşımız sosyal mesafeyi 
ve uzaklığı tam kavrayamamış. 
Amacımız ceza kesmek değil, 
bugüne kadar çok sayıda kişiye 
maske kullanmadığı için ceza 
yazıldı. Halkın sağlığını 
korumak hepimizin görevi" 
dedi. Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'da ülke olarak 
zor günlerden geçildiğini 
kaydetti. Halk sağlığını 
korumak için herkese görev 

düştüğünü belirten Başkan 
Balta: "Vatandaşlarımızın 
sağlığı bizim için çok önemli. 
Temelde uyulması gereken üç 
kural var. Maske, hijyen ve 
sosyal mesafe. Bugün 
kaymakamımız ve diğer 
kurumlarımızla denetimlerimizi 
gerçekleştirdik. 
Vatandaşlarımızı ve esnafımızı 
üç kurala uymaları konusunda 
uyardık. Halkın sağlığını 

korumak için herkese görev 
düşüyor. Herkesin çok dikkatli 
olması gerekiyor henüz 
salgından kurtulmuş değiliz. 
Herkes önce kendisinin ve 
ailesinin sağlığını düşünerek 
hareket etmeli. Bizlerde 
elimizden geldiğince 
devletimizin bize vermiş olduğu 
yetki ile vatandaşlarımızın 
kurallara uyup uymadıklarını 
denetleyeceğiz” dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DENETLENİYOR
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge 
kapsamında Vakfıkebir İlçesi genelinde koronavirüs önlemleri denetleniyor.
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SATIŞI YAPILACAK HİZMET ARAÇLARI İLE İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

Sıra
No

Adı Markası Plakası Modeli Durumu
Muhammen

Bedel
Geçici Teminat

%3
İhale

Teminatı
İhale 
saati

Greyder Komatsu 61.86-200402 1986 Faal 82.000,00 ₺ 2.460,00 ₺ 1.000,00 ₺ 14:001

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1205466

1- İhale 21/08/2020 tarihinde saat 14:00'da Belediye Binasındaki encümen salonunda,encümen 
üyeleri huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye çıkartılan iş makinesine ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde BelediyeMali 
Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 200,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.
3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki 
Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. 
4- İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;
a. Kanuni ikametgah adresi ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
b. Tebligat için Türkiye'deki adres beyanı,
c. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,
d. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,e. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak 
ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname.
f. Şartnameyi satın aldığına dair belge
g. İmza sirküsü veya beyannamesi (Noter tasdikli)
h. Adli Sicil Kaydı 
i. Vakfıkebir Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Kağıdı
Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklier ihaleye 
alınmayacaklardır.  
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü olan21.08.2020 Cuma günü saat 12:00'a kadar İhale 
Komisyonu'na teslim edeceklerdir.
5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuşiş makinesiaşağıda belirlenen muhammen bedelleri 
üzerinden 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi gereğince Açık TeklifUsulü ile Artırım şeklinde ihale 
edilerek satılacaktır.

Osman KOYUNCU

slam terminolojisinde bulunan bazı İkavramların manası tam anlaşılmazsa 

dini metinler anlaşılmaz. Kullanılan 

kelimelerin, yerine göre çok derin ve 

değişik manalar vardır. Halk tabakası bu 

kelimeleri birbirinin yerine kullanıyor. 

İnsanda ilmin ve dilin gelişmediği biyolojik 

boyutuna beşer denir ve hem tekil hem de 

çoğul manada kullanılır. İki beşere mi 

inanacağız(Müminin 47).  O Allah ki sudan 

bir beşer yarattı(dil, ilim ve medeniyet 

yok)(Furkan 54), Ben çamurdan bir beşer 

yaratacağım(Sad 71 yine ilim ve medeniyet 

yok). Kâfirler, Kuran'ı basitleştirmek, 

peygamberimizi küçük düşürmek, ilim ve 

medeniyet sahibi olmadığını ima için beşer 

kelimesini kullanıyorlardı. Bu bir beşerin 

sözünden başka bir şey değildir (Müderris 

25).  Kuran'da eşitlik ifade edilirken de 

beşer ifadesi kullanılır, bende sizin gibi 

beşerim( Kehf 110).  İnsanlar 

(beşer)biyolojik özellikleri itibar ile 

denktir, ilimle tekâmül 

ederek(evrimleşerek) âdem, ondan sonra 

sosyalleşerek kâmil insan mertebesine 

çıkar. Allah'ın sonsuzluğu, insanda 

hürriyet ve adalet olarak yansır, adalet ve 

hürriyetleri savunmayanlar henüz insan 

olamamıştır. 

  Âdem, insanın dil, kültür ve iletişim  öğrenmeye başladığı dönemdir.  Allah 

Âdeme(âdem tüm insanlığın ortak ismidir) 

isimleri yani dili ve ilmi öğretti. Beşer, 

âdem olunca diğer varlıklardan üstün 

oldu. Onları yarattıklarımızın pek 

çoğundan üstün kıldık (İsra 70)  İnsan 

kelimesi ise ins veya nisyan kökünden 

geldiği söyleniyor. İnsan, Allah'ın 

nimetlerini unuttuğu için nisyan 

kökünden gelen insan ismini almıştır. 

  Bediüzzaman, şu pis  istibdat(diktatörlük) ne vakitten beri 

başlamış geliyor şeklindeki soruya, 

İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiğinde, 

nasılsa bunu da beraber getirmiştir diyor. 

Önce hayvanlık dönemini yaşanıp sonra 

beşer, çocukluk ve daha sonrada âdem ve 

insan olduk. (genetik ilmi gelişmeden önce, 

Darvin'in ortaya attığı ve maymun 

gelişerek insan oldu görüşü yanlıştır) 

Dünya hikmet yeridir, burada her şey 

yavaş, yavaş tedrici olur sonra kemale 

erer(evrimleşir). Allah her türlü yaratmaya 

kadirdir çamurdan insan yaratabilir ona 

ruh üfler O'nun için bu çok kolaydır fakat 

intihan gereği tekâmül( evrimleşme) 

kanununa göre yaratıyor( çamurdan bir 

insan yarattı ona üfledi şeklindeki ifade, 

mecazdır) Bu şekilde yaratmak zordur 

demek imana zıttır. Allah ilk patlamada, 

nokta gibi bir enerjiden bütün kâinatı ve 

içindekileri yarattığına göre bir damla 

sudan bütün canlıları tedricen yaratabilir. 

Bu zamanda her şey ilmin eline geçti, 

genetik ilmine göre, bütün canlılar bir 

ağacın gövdesinden çıkan dallar gibidir.  O 

dalların her biri hayvanların sınıflarıdır, 

insan ise yaratılış ağacının en son ve 

mükemmel meyvesidir. Milyonlarca yıl 

önce bütün canlılar akrabaydı. Bu 

gelişmeyi tekâmül(evrim)kanunu ile 

anlatmak Allah'ın birliğinin en büyük 

delillerindendir. Dünyada her şey imtihan 

gereği tedrici yaratılır, cennette ise 

imtihan olmadığından anı olur, elma 

ağacından bir elma alırsın hemen yenisi 

yerini gelir, dünyada bir yıl beklersin. 

İlmin onayladığı şeyi, bilmeden dine 

muhaliftir demek, pozitif ilimleri okuyan 

dindar gençler, bunların ilmen doğru 

olduğunu öğrendiğinde, bunlar doğru 

olduğuna göre hocanın dedikleri yanlıştır 

deyip dinden soğurlar. Fen bilimleri tam 

bilinmeden dini metinler tam anlaşılamaz, 

bir Allah var bütün ilimler O'nundur, 

ayrım yapmak tefrikadır.

BEŞER, ÂDEM VE İNSAN ÜZERNE BİR TAHLİL

MİLLETVEKİLİ ÖRS'DEN
HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'a gelen İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs, Vakfıkebir ilçesine de uğrayarak yeni açılan 
Tokullar İstikbal Mobilya mağazasını ziyaret etti.

Tokullar Alışveriş Mağazaları 
Tic. Ltd. Şti., mağaza 

zincirine yeni bir halka daha 
eklemişti. Tokullar İstikbal 
Mobilya Vakfıkebir mağazası bir 
süre önce hizmete açılmıştı. Bir 
süre önce Vakfıkebir de açılışı 
yapılan Tokullar İstikbal Mobilya 
mağazasının açılışına yoğun 
işleri dolayısı ile katılamayan 
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak için 

geldiği Trabzondan Vakfıkebir 
ilçesine de uğrayarak yeni 
açılan mağazaya hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdi. 
Milletvekili Örs'ün ziyareti 
sırasında Tokullar AVM Ltd. Şti. 
adına Berkan Tokul, Nedim 
Şahin ve İYİ Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Alpaslan Beşli de 
hazır bulundu. 
“HAYIRLI OLSUN. BOL 
BEREKETLİ KAZANÇLAR 
DİLİYORUM”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, “Bir süre önce 
açılışı gerçekleşen Tokullar 
İstikbal Mobilya Vakfıkebir 
mağazasının açılışına yoğun 
işleri dolayısı ile 
katılamamıştım. Bir dizi 
ziyaretler gerçekleştirmek üzere 
geldiğim Trabzon'dan bir 
fırsatını bularak Vakfıkebir 
ilçemize geldim. Nedim Bey ve 
Berkan Bey'e hayırlı olsun 
ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu 
tür yatırımların ilçe ve ülke 
ekonomisine katkıları 
küçümsenemeyecek kadar 
fazladır. Bu zor ekonomik 
koşullarda bu tür girişimleri 
gerçekleştirip yatırım yaptıkları 
için ayrıca ististama ve ülke 
ekonomisine katma değer 
katkısında bulundukları için 
kendilerini kutluyorum. Hayırlı 
olsun. Bol bereketli kazançlar 
diliyorum dedi.” Milletvekili Örs, 
ziyaret esnasında mağaza 
sahiplerinden Nedim Şahin'e 
üzeri cini işlemeli Kütahya 
porselen vazoyu hayırlı olsun 
hediyesi olarak takdim etti.

Ak Parti Antalya Milletvekili 
İbrahim Aydın, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Orman 
Mühendisinde okuduğu 
dönemde arkadaşı olan Tonya 
Belediye Başkanı Osman 
Beşel'e sürpriz ziyaret gerçe-

kleştirdi. Rize'ye oradan da 
arkadaşının düğününe katılmak 
için Trabzon'a gelen Aydın, dün 
burada Ak Parti Trabzon Millet-
vekili Salih Cora ile buluşarak 
eski dostu Osman Beşel'e 
ziyaret için Tonya'ya geçti.

CANİK ŞELALESİ 
AYDIN'I MEST ETTİ
Cora, Beşel ve Aydın 
uzunca süre sohbetlerinin 
ardından bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. Önce Ak 
Parti Tonya İlçe 
Başkanlığının yolunu 
tutan Aydın, Cora ve 
Beşel, annesi vefat eden 
eski ilçe başkan 
yardımcısı Şakir Tokul'a 
başsağlığı dileklerini iletti. 
3 siyasi ismin bir sonraki 
durağı ise Canik Şelalesi 
oldu. Canik Şelalesi 

yürüyüş yolu ve şelaleyi gören 
Antalya Milletvekili Aydın'ı, 
şelalenin güzelliğine mest etti. 
Hayranlığını gizleyemeyen 
Aydın, geceyi Tonya'da geçirip 
bugün Trabzon'dan ayrıldı.

BAŞKAN BEŞEL'E SÜRPRİZ ZİYARET
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, okul arkadaşı olan Tonya 
Belediye Başkanı Osman Beşel'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
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G
üçlü bir yönetim, doktor 
ve personel kadrosu ile 
9 ilçeye Çarşıbaşı'ndan 

Tirebolu ilçesine kadar büyük 
bir bölgeye hitap eden 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi her 
geçen gün kendini yenileyerek 
bölge insanına en güzel hizmeti 
vermek için caba harcıyorlar. 
Bölge Hastanesi konumundaki 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
2 yıldır başarılı çalışmalara ve 
ameliyatlara imza atan Genel 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer 
Cennet tayininin çıkması 
sonucu hastanedeki 
görevinden ayrıldı. Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde göreve başlayan 
Op. Dr. Ömer Cennet 
Gazetemizi ziyaret ederek 
Haber Müdürü Sadık Aydın'a 
veda açıklamasında bulundu.
 “BURADA ÇOK GÜZEL 
ANILAR BİRİKTİRDİM. ÇOK 
GÜZEL DOSTLUKLAR 
EDİNDİM”
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Ömer Cennet ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; “2 yıldır 
Vakfıkebir İlçesinde mutlu bir 
şekilde yaşadım. 2 yıllık süre 
içerinde Vakfıkebir Devlet 
Hastanesinde elimden gelenin 
en iyisini yapmaya çalıştım. 
Çalıştığım süre içerisinde 
hastane yönetimi başta olmak 
üzere tüm personelimiz ve 
hastalarımız dahi bana karşı 
hep olumlu yaklaşım 
gösterdiler. Hep olumlu tepkiler 
aldım. Burada çok güzel anılar 

biriktirdim. Çok güzel dostluklar 
edindim. Buradan ayrıldığım 
için üzüntülüyüm. Fakat mutlu 
bir şekilde de ayrılıyorum. 
İçimde buruk bir mutluluk var. 
Bu ilçede olduğum süre 
içerisinde hiçbir olumsuz anım 

yok. Hastalarımız dahi her 
konuda herkes bana yardımcı 
ve destek olundu. Bende bu 
destek sayesinde hep en iyiyi 
yapmak için uğraştım. İnşallah 
kimseye karşı bir kırıcı 
davranışım olmamıştır. Eğer 
bilmeyerek olmuşsa bana 
hakkını helal etsinler. Benden 
yana helal olsun. Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi bana çok 
büyük bir tecrübe kazandırdı. 
Yöre halkını ve hastanedeki 
mesai arkadaşlarımı asla 
unutmayacağım. Ankara da 
artık bir kardeşiniz var dedi.”
GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP. DR. ÖMER CENNET 
KİMDİR?
1987 yılında Çankırı da doğan 
Op. Dr. Ömer Cennet, 2012 

yılında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden (İngilizce) 
mezun oldu. 2012-2013 yılları 
arasında Çankırı/Eldivan 
Toplum Sağlığı Merkezinde 
TSM Hekimi ve 112 ASM 
Hekimi olarak çalıştı. 2018 

yılında Hacettepe Üniversitesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalında 
Genel Cerrahi Uzmanlığı 
eğitimini aldı. Türk Cerrahi 
Derneğinin yeterlilik alanında 
ikincilik ödülü ve yeterlilik 
sertikası bulunan Op. Dr. 
Ömer Cennet, halen Türk 
Cerrahi Derneği üyesidir. 
Laparoskopik /Minimal İnvazif 
Cerrahi (Kapalı Ameliyat), 
Kapalı Safra Kesesi/Kapalı 
Fıdık Ameliyatları, Onkolojik 
(Kanser) Cerrahi, Meme ve 
Troid Cerrahisi meslek 
uzmanlık dallarında bilgi ve 
deneyimi var. 2018 yılında 
Vakfıkebir Devlet Hastanesine 
atandı. 2020 yılında ise Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesine atandı. 

ESA GROSS TOPTAN MARKET
DUALARLA AÇILDI

E
SA GROSS TOPTAN 
MARKET alışveriş 
mağazası Vakfıkebir 

İlçesi Hacıköy Mahallesi 
Gülbahar Hatun Caddesi 
üzerinde, rahatça araçlarınızı 
park edip alışveriş yapama 
imkanı ve kaliteli 4 bin çeşit 
ürünü uygun yata 
alabileceğiniz bin metrekare 

alan üzerine kurulmuş 
mükemmel bir alışveriş 
merkezi 10 Ağustos 2020 
pazartesi günü hizmete açıldı. 
ESA GROSS TOPTAN 
MARKET'in açılış törenine 
Vakfıkebir ilçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi Kefalet Koop. 
Başkanı Hasan Topaloğlu, 
Daire Amirleri, İşadamları, 
STK ve Siyasi Parti 
Temsilcileri, Belediye Meclis 
Üyeleri, Muhtarlar, Esnaar 
ve çok sayıda davetli katıldı. 
“ESA (EMEK, SABIR, 
ALIN TERİ)”
Açılışta ilk selamlama 
konuşmasını işyeri sahibi 
Eyüp Yavuz yaptı. Eyüp 
Yavuz Konuşmasında; “1934 

yılından itibaren dedemle 
başlayıp 1961 yılında rahmetli 
babamla devam eden gıda 
toptancılığında 1982 yılında 
benim devralmamla birlikte 
bugünlere kadar geldik. 
Değerli misarler neden ESA 
GROSS diye soracak 
olursanız. 1934 yılından 
başlayıp 2020 yılına 

gelinceye kadar Emek, Sabır, 
Alın terini simgeleyen baş 
harerin oluşturduğu ve 
geldiğimiz yolun ne kadar 
uzun olduğunu ve nasıl bu 
noktalara geldiğimizi simgelen 
bir logo oluşturduk. 1934'den 
bu güne bu sayede ulaştık. 
Ulusal markalarla yarışmak 

zor bunun bilincindeyiz. Fakat 
bu anlamda çok kıymetli 
halkımıza güveniyoruz. 

Bizlere sahip çıkacaklardır. 
ESA GROSS Toptan Market 
mağazamızı siz değerli 

halkımıza açmakla gurur 
duyuyoruz. İlçe ve bölge hal-
kımıza hayırlı uğurlu olsun. 
Katılımlarınızdan dolayı hepi-
nize teşekkür ediyorum dedi.”
“FAKAT BU İŞYERLERİNE 
SAHİP ÇIKMAK BİZLERİN 
GÖREVİDİR”
Açılış töreninde Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Kadem Sağlam, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Kaymakam Mesut 
Yakuta da birer konuşma 
yaptılar. Yaptıkları 
konuşmalarında,  Bu güzel 
işyerinin yerel bir işadamımız 
tarafından açılması bizleri son 
derece mutlu etmiştir. 
Vakfıkebir de marketler zinciri 
dediğimiz rmaların 
sermayesinin ve nakit 
parasının dahi ilçeye hiçbir 
katkısı yok. Fakat bu 
şirketlerin açılmalarını kanuni 
yönde hiçbir engelleme dahi 
yapamıyoruz. İlçemizin 
yetiştirdiği işadamlarının 
yaptıkları yatırımlara sahip 
çıkılması gerekmektedir. Eyüp 
Yavuz Bey sermayesini 
ilçemizde tutup yatırımını da 
bu ilçede yapmıştır. Bu güzel 
alışveriş merkezini de bu 
sayede açmıştır. Böyle 
düşünüp sermayesini ilçeye 
yatırım yaparak değerlendiren 
Eyüp Bey'i cani gönülden 

kutluyoruz. Bu tür işyerlerini 
açmak işadamlarımızın 
görevidir. Fakat bu işyerlerine 
sahip çıkmak bizlerin 
görevidir. Bölgemizde güçlü 
olan rmalarımız var. Fakat 
sahip çıkma noktasında hiç 
de bu rmalarımıza sahip 
çıkamıyoruz. Evet işyeri 
açmak onların görevi ama 
sahip çıkmak bizlerin ve 
halkımızın görevidir. Bu 
duygu ve düşüncelerle yeni 
işyerimizin ilçemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını 
diliyoruz. Bereketli kazançlar 
temenni ediyoruz dediler. İlçe 
Müftüsü Recep Şahan 
tarafından yapılan duanın 
ardından açılış kartelâsı hep 
birlikte kesildi.

OP. DR. CENNET iLÇEYE VEDA ETTi

Vakfıkebir de İşadamı Eyüp Yavuz tarafından  “ESA GROSS TOPTAN MARKET” 
adı adlında yeni bir alışveriş mağazası ilçe ve bölge halkının hizmetine açıldı. 

Recep Şahan
Müftü

Mesut Yakuta
Kaymakam

Eyüp Yavuz
İşadamı

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

Kadem Sağlam
Esnaf Odası Başkanı

Bölge Hastanesi konumunda olan Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 2 yıldır görev 
yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Cennet Hastanedeki görevinden ayrıldı.

GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTi
Vakfıkebir İlçesi Caferli Mahallesi'nden Halil İbrahim Karadeniz 
(26) geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Vakfıkebir İlçesi Caferli 
Mahallesi'nde düzenlenen 

asker gecesinden motosikleti 
ile dönen Halil İbrahim 
Karadeniz virajı alamayarak 
şarampole yuvarlandı. Başını 
ağaca çarptığı öğrenilen talihsiz 
genç yaşamını kaybetti. Halil 
İbrahim Karadeniz'in cenazesi 
9 Ağustos 2020 Pazar günü 
Vakfıkebir Merkez Yeni 

Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Caferli 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Yaşadığı talihsiz kaza 
sonucunda hayatını kaybeden 
Halil İbrahim Karadeniz'in 
ölümü ilçede derin üzüntü 
oluşturdu. Merhuma Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesinde dönemin 
efsane belediye başkanı 

Sabri Bahadır tarafından 51 yıl 
önce 1969 yılında yaptırılan 
yarım asırlık Vakfıkebir 
Hamamı yıkıldı. Hamam 
kültürünün Vakfıkebir İlçesinde 
70'li yıllardan bu yana yaygın 
olduğu biliniyor. 1969 yılından 
bu yana 51 yıl hizmet veren 
yarım asırlık hamam, fare, 
akrep ve yaban arısı (işkepit) 
yuvasına dönmüştü. Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından Çevre ve 
Halk sağlığına zarar verdiği için 
yıkım kararı alınmıştı. Değişen 
dünya ve çağın şartlarına ayak 
uydurulamayarak harabe 
şeklinde kalan Vakfıkebir 
hamam'ının yıkılması ilçe halkı 
tarafından da olumlu yönde 

verilen en doğru kararlardan 
birisiydi şeklinde dile getirildi. 
Yarım asırlık hamam'ın 
bulunduğu Pazar yeri ve 
elektrik caddesindeki esnaar 

hamamdan çıkan pis kokudan 
ve harabe şeklindeki 
görüntüsünden devamlı 
rahatsız olduklarını dile 
getiriyorlardı. İlçe halkı ise 
fare ve pislik yuvasına 
dönüşen hamamın yıkılması 
Vakfıkebir Belediyesinin almış 
olduğu en doğru kararlardan 
birisiydi açıklamasında 
bulundular. Vakfıkebir 
Belediyesinden edindiğimiz 
bilgilere göre; Mevcut 
hamam'ın insan sağlığını ve 
çevreyi olumsuz yönde etkile-

diği için yıkım kararı aldıklarını, 
yeni hamam çalışmaları içinde 
gerekli alt yapının ve projelerin 
hazırladığı belirtildi. 

YARIM ASIRLIK HAMAM YIKILDI
Vakfıkebir İlçesinde dönemin efsane belediye başkanı merhum 
Sabri Bahadır tarafından yaptırılan yarım asırlık hamam yıkıldı.
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TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU

S
on yıllarda gösterdiği 
atılımlar, yaptığı 
akademik ve sosyal 

faaliyetler ile adından sıkça söz 
ettiren ve son olarak da öğrenci 
alımına onay verilen yeni 
programı ile birlikte 4 programa 
ulaşan Trabzon Üniversitesi 
Tonya Meslek Yüksekokulu, 
üniversite tercihi yapacak 
öğrencilerin dikkatini çekmeye 
devam ediyor.  Tonya Meslek 
Yüksekokulu, sahip olduğu 
deneyimli akademik kadro ve 
yeterli ziki donanımın yanında, 

sunduğu uygulamalı eğitimleri, 
mesleki gelişim aktiviteleri, 
akademik, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetleriyle adından 
sıkça söz ettirmektedir. Konu 
ile alakalı konuşan Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. İlyas Ün, 
“Yüksekokulumuz sağlık 
bilimleri tabanlı programların 
yer aldığı bir okuldur. 
Yüksekokulumuz bünyesinde 
'İlk ve Acil Yardım' programı, 
'Fizyoterapi' programı, 'Yaşlı 
Bakımı' programı ve bu yıl 
öğrenci alımına onay verilen 

'Evde Hasta Bakımı' programı 
ile birlikte toplam 4 program 
bulunmaktadır. Yüksekoku-
lumuza geçen yıl 150 kişilik 
öğrenci kontenjan verildi ve bu 
kontenjan yüzde 100 doldu. 
Önceki yıl da kontenjan yüzde 
100 doldu. YÖK, bu yıl yüksek-
okulumuzun 4 programına 197 
kişilik kontenjan verdi. Bu yıl da 
kontenjanlarımızın tamamen 
dolacağına inanıyorum.” dedi. 
Yüksekokulun sahip olduğu 
ziki imkânlara değinen Müdür 
Ün, “Yüksekokulumuzda 6 adet 
tam donanımlı sınıf, 1 adet 
bilgisayar laboratuvarı, okuma 
salonu, 1 adet uygulama 
laboratuvarı, 1 adet zyoterapi 
ve iş ve uğraşı laboratuvarı, 
100 kişilik konferans salonu ve 
kantin mevcuttur. Ayrıca 
yüksekokulumuzda eğitim 
amaçlı kullanılmak üzere 1 
adet donanımlı simülasyon 
eğitim aracı bulunmaktadır.” 
şeklinde konuştu. Öğrencilerin 
barınma konusuna da değinen 
Müdür Ün, “Yüksekokulumuzda 
öğrenim gören kız 
öğrencilerimiz için Kredi Yurtlar 
Kurumu'na ait 165 kişilik kız 

öğrenci yurdu, erkek 
öğrencilerimiz için de Kredi 
Yurtlar Kurumu'na ait 58 kişilik 
erkek öğrenci yurdu mevcuttur 
ve öğrencilerimizin barınma 
noktasında hiçbir problemi 
bulunmamaktadır.” ifadelerine 
yer verdi. Yüksekokulun eğitim 
kalitesinden de bahseden 
Müdür Ün, “Tonya Meslek 

Yüksekokulu olarak, deneyimli 
ve dinamik bir akademik 
kadroya sahibiz. Yeterli ziki 
donanımımızın yanında 
öğrencilerimize sunduğumuz 
uygulamalı eğitimler, mesleki 
gelişim aktiviteleri, akademik, 
sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler, akademik birikim ve 
sosyal gelişimin tamamlan-

masında öncü rol oynamakta-
dır. Yüksekokulumuzu tercih 
eden bir öğrenci, 2 yıllık ön 
lisans eğitiminin sonunda, tam 
donanımlı bir sağlık teknikeri 
olarak yetişmiş oluyor.” diye 
konuştu. Son olarak da üniver-
site tercihi yapacak olan 
adaylara seslenen Müdür Ün, 
“Sevgili öğrenciler, uzun, stresli 
ve yorucu geçen üniversite 
sınavına hazırlık süreci sonun-
da, geleceğinizi belirlemeye 
yönelik en önemli kararı vere-
ceğiniz bu döneminde Trabzon 
Üniversitesi-Tonya Meslek 
Yüksekokulu, sizler için önemli 
bir tercih ve fırsat noktası 
olacaktır. Bu vesileyle yeşilin 
tüm tonlarını barındıran doğal 
yapısı, temiz havası, serin 
yaylaları, şenlikleri, sıcak ve 
misarperver insanı ile 
adından sıkça söz ettiren güzel 
ilçemiz Tonya'ya ülkemizin dört 
bir tarafından siz değerli öğren-
cilerimizi bekliyoruz” dedi. 
Yüksekokul ile alakalı daha 
detaylı bilgi almak ve yüksek-
okul tanıtım videosunu izlemek 
için; w.tonyamyo.trabzon.edu.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

İYİ BİR GELECEK İÇİN DOĞRU TERCİH
Üniversiteye gidecek öğrenciler için YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci adım 
olan tercih dönemi başladı. 6 Ağustos 2020 itibari ile başlayan tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 
günü saat 23.59'a kadar sürecek. Tercih işlemlerini gerçekleştirirken ince eleyip sık dokuyan 
öğrenciler için Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, önemli bir tercih noktası.

Başkan Zorluoğlu'nun 
Beşikdüzü ziyaretinde 

Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ahmet Adanur, Genel 
Sekreter Yardımcısı Süleyman 
Gün, Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkan Vekili Mehmet 
Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdür 

Yardımcısı Muhammet Mazlum 
ve ilgili daire başkanları hazır 
bulundu. Başkan Zorluoğlu'nun 
Beşikdüzü ilçesine gerçekleştir-
diği ziyaret; ilçe yetkilileri, esnaf 
ve vatandaşlar tarafından 
memnuniyetle karşılandı.
 BELEDİYE VE KAYMAKAM-
LIĞI ZİYARET ETTİ
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun ilk durağı 
Beşikdüzü Belediyesi oldu. 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Başkan Zorluoğlu'na 
teşekkürlerini iletti. Başkan 
Uzun ziyaret sırasında ilçe 

sorunları ve belediye olarak 
yaptıkları çalışmalarla ilgili 
Başkan Zorluoğlu'na bilgilen-
dirmede bulundu. Başkan Zorlu-
oğlu ve ekibi daha sonra Beşik-
düzü Kaymakamı Şakir Öner 
Öztürk'ü ziyaret ederek yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

ZORLUOĞLU DENETİMLERE 
KATILDI
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zorluoğlu, ilçe esnafını da 
ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı 
genelgesi doğrultusunda ülke 
genelinde sürdürülen 
denetimlere Beşikdüzü'nde 
katılan Başkan Zorluoğlu, 
tedbirlere uyan esnafa ve 
vatandaşlara memnuniyetlerini 
iletti. İlçe sakinleriyle de sohbet 
eden Başkan Zorluoğlu, 
sorunları ve talepleri bizzat 
dinledi. Başkanın ilçelerine 
gelerek sorunları yerinde 
görmesinden mutlu olduklarını 
dile getiren esnaar ve 

vatandaşlar, Zorluoğlu'na 
teşekkür etti.
 SORUNLARI YERİNDE 
GÖRDÜK
Beşikdüzü temaslarının 
ardından açıklamalarda bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu “Beşikdüzü 
geçmişi itibarıyla önemli bir 
ilçemiz. Bugün Beşikdüzü'nde 
önemli temaslarda bulunduk. 
İlçe Belediye Başkanımızı ve 
Kaymakamımızı ziyaret ettik, 
siyasi partilerimizle, esnafımızla 
ve vatandaşımızla bir araya 
geldik. Önemli bir işlev gören 
Organize Sanayi Bölgemizi 
ziyaret ederek üreticilerle ve iş 
insanlarımızla buluştuk. Burada 
ilçe belediyemizin kentsel 
dönüşümle ve imarla alakalı 
bazı sorunları var. Yine 
muhtarlarımızın su konusunda 
bize ilettiği sıkıntılar var. 
Beşikdüzü merkezde bir içme 
suyu sorunu yok ancak bazı 
köylerimizin üst kotlarında bazı 
sıkıntılar olduğunu yerinde 
görmüş olduk. TİSKİ Genel 
Müdürlüğümüz ve Büyükşehir 
Belediyemizin birim amirleri dile 
getirilen hususları dikkatli 
şekilde not ettiler. İnşallah kısa 

süre içerisinde şehri-
mizin tüm ilçelerinde 
olduğu gibi Beşikdü-
zü'ndeki sorunları da 
kaynaklarımız ölçü-
sünde çözmeye gayret 
göstereceğiz” dedi.
 BEŞİKDÜZÜ HALKI 
KURALLARA 
YÜKSEK ORANDA 
UYUYOR
İlçe sakinleri ile 

görüştüklerini ve esnaarı 
ziyaret ettiklerini de dile getiren 
Başkan Zorluoğlu, “Memnu-
niyetle ifade etmem gerekir ki, 
Beşikdüzü'nde kurallara yüksek 
oranda uyulduğunu gözlem-
ledik. Her gittiğimiz esnafımızın 
tedbirlerini aldıklarını 
memnuniyetle gördük. Bugün 
İçişleri Bakanlığımızın pandemi 
ile ilgili Valiler ve Kaymakam-
ların koordinasyonunda yapılan 
denetimler devam ediyor. Biz de 
Beşikdüzü'nde denetimlere 
katıldık. Vatandaşlarımızın 
maske, mesafe ve hijyen 
kuralına özen göstermelerini 
önemle istirham ediyorum. 
Hiçbirimiz hastanelerde eziyet 
çekmek istemeyiz. Doğrudan 
can tehlikesi ve ölüm riski 
taşıyan bir hastalıkla mücadele 
ediyoruz. Mutlaka gerekli 
tedbirlerin alınması gerekir. 
Sadece kendimizi değil 
muhataplarımızı da korumamız 
gerekiyor. Hayatın her alanında 
tedbirlerimizi en üst seviyede 
almak boynumuzun borcudur” 
ifadelerini kullandı.  
 DAİRE BAŞKANI TÜRKER 
İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ  
Başkan Zorluoğlu sorulan soru 

üzerine koronavirüs nedeniyle 
yoğun bakıma alınan ve 
Trabzon'u üzüntüye boğan Yol 
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi 
Başkanı Hüseyin Türker ile ilgili 
de açıklamalarda bulundu. 
Zorluoğlu, “Hüseyin Bey, çok 
sevdiğimiz, şehrimize İl Özel 
İdaresi döneminden beri uzun 
yıllar hizmet eden bir yönetici 
kardeşimiz. Maalesef bu 
salgından etkilendi. Uzunca bir 
süredir tedavisi devam ediyor. 

Şu anda entübe vaziyette, 
solunum cihazına bağlı şekilde 
tedavisi devam ediyor. Her 
düzeyde yakından takip 
ediyoruz. Ailesi ile de sürekli 
olarak iletişim halindeyiz. 
Kendisine insan olarak da 
yönetici olarak da ihtiyacımız 
var. Mevla'm tez zamanda 
sağlık ihsan eylesin. İnşallah 
kısa sürede şifa ile taburcu 
olmasını ve aramıza dönmesini 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği 
ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam 
ediyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret etmeye özen gösteren Başkan 
Zorluoğlu, Beşikdüzü ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU BEŞİKDÜZÜ'NDE
İNCELEMELERDE BULUNDU
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Konya ili eşraarından 
Necmettin Yaşa'nın kızı 

Konya İli Emirgazi İlçesinde 
Fen Bilgisi Öğretmeni olan 
Eda ile Vakfıkebir İlçesinin 
sevilen, sayılan ve renkli 
simalarından ilçede esnaık 
yapan Ali Kılıç ve Seye 

Kılıç'ın oğulları Konya İli 
Emirgazi İlçe Jandarma 
Komutanlığında Karakol 
Komutanı olarak görev yapan 
Erol dünya evine girdiler. 
Vakfıkebir Ramada Otel Balo 
Salonunda yapılan düğün 
törenine genç çiftlerin eş, 

dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Ayrıca 
muhteşem düğün törenine 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet 
Balta ile birlikte Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
Ramada Otel'de yapılan 
düğün merasimine katılarak 
genç çifte mutluluklar 
dilediler. Sosyal mesafe ve 
maske kurallarına uyularak 

yapılan düğün törenine katılan 
davetliler genç çiftlerin 
mutluluklarına tanıklık yaptılar. 
Bizlerde Eda ile Erol'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu bera-
berliklerinin sağlık mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Osman 

İskender ve Emine İskender'in 
Türkçe öğretmeni olan kızları 
Burcu ile Manisa İli Akhisar 
ilçe eşraarından Sündüz ve 
Levent Düztaş'ın Türkçe 

öğretmeni olan oğulları Ersun 
yaşamlarının en önemli 
imzasını atarak hayatlarını 
birleştirdiler. Vakfıkebir MTAL 
Uygulama Otelinin açık 
bahçesinde düzenlenen 
düzün töreninde genç çiftlerin 

nikahlarını Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kıydı. Burcu 
ile Ersun'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

akfıkebir İlçesi Deregözü VMahallesi Muhtarı Ahmet 
Hacıfettahoğlu ve Havva 
Hacıfettahoğlu'nun öğretmen 
olan kızları Elif ile Vakfıkebir 
İlçesinde Serbest Muhasebeci 
olarak çalışan Dursun Turan 

ve merhume Kadriye Turan'ın 
Polis olan oğulları Yasin 
muhteşem bir düğün töreni ile 
dünya evine girdiler. Vakfıke-
bir Sabri Bahadır Kültür 
Merkezi Düğün Salonunda 
yapılan düğün merasiminde 

genç çiftin nikahını Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta kıyarken AK Parti 
Trabzon Milletvekili Av. Salih 
Cora nikah şahitliği yaptı. Elif 
ve Yasin çiftini kutluyor ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.

Vakfıkebir ilçesi Şoför 
Esnaarından KEBİR 

SÜT'de tır şoförü olarak görev 
yapan Ahmet ve Ayşe 
Kara'nın Kayseri İlinde İmam 

Hatip olarak görev yapan 
oğulları Sinan ile Kayseri ili 
eşraarından Reyhan ve 
Cuma Ayhan'ın Kur'an Kursu 
hocası olan kızları Merve 

hayatlarını birleştirerek 
mutluluğa yelken açtılar. 
Tonya ilçesi Sağrı 
Mahallesi Muhtarı İshak 
Kara'nın torunu olan 
Sinan ve Merve'nin düğün 
törenine katılanlar genç 
çiftlerin mutluluklarına 
tanık oldular. Düğün 
merasimi İmam Hatip Ali 
Derman hocanın Kur'an 
tilaveti ile başladı. 
Ardından genç çiftlerin 
dayısı Zekeriya Yüksel 
hocanın selamlama 
konuşması ile program 
devam etti. Bizlerde 

Merve ile Sinan'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu bera-
berliklerinin sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz.  

EDA İLE EROL DÜNYA EVİNE GİRDİLER

BURCU İLE ERSUN'DAN EN ÖNEMLİ İMZA HACIFETTAHOĞLU VE TURAN 
AİLELELERİNİN MUTLU GÜNÜ

MERVE İLE SİNAN MUTLULUĞA YELKEN AÇTI

İ
stanbul eşraarından Nevrez 
ve Ahmet Özbek'in 

Diyarbakır da öğretmenlik 

yapan kızları Kübra ile 
Vakfıkebir ilçesinin sevilen, 
sayılan, renkli simalarından 

Mali Müşavir Kemal Albayrak 
ve Nebahat Albayrak'ın yine 
Diyarbakır da öğretmenlik 
yapan oğulları Korhan bir 
ömür beraberliğe evet dediler. 
Vakfıkebir Ramada Otel Balo 
salonunda yapılan görkemli 
düğün törenine genç çiftleri 
eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Sosyal 
mesafe ve maske kurallarına 
uyularak yapılan düğün 
törenine katılan davetliler 
genç çiftlerin mutluluklarına 
tanıklık yaptılar. Bizlerde 
Kübra ile Korhan'ın evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz.

ÖZBEK VE ALBAYRAK AİLELERİNİN EN MUTLU GÜNÜ

onya ilçesi Hoşarlı Tmahallesinden Songül ve 
Yusuf Birinci'nin kızları Deniz 
ile Vakfıkebir ilçesinin sevilen, 
sayılan renkli simalarından, 
ilçede esnaık yapan Osmanlı 
Elektrik sahibi ve Kirazlık 
Mahallesi Muhtarı olan Sezgin 

Badur ve Zekiye Badur'un 
oğulları Muhammet 
nişanlandılar. Koronavirüs 
önlemleri nedeni ile iki aile 
arasında gerçekleştirilen sade 
nişan töreni Büyükliman Aile 
Çay bahçesinde yapıldı. Genç 
çiftlerin mutluluklarına nişan 

törenine katılanlar şahitlik 
yaptılar. Bizlerde Deniz ile 
Muhammet'e evlilik yolunda 
atmış oldukları bu güzel 
adımın hem kendilerine 
hemde her iki aileye sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz.  

DENİZ İLE MUHAMMET NİŞANLANDI

Tonya ve Vakfıkebir İlçelerinin 
sevilen, sayılan değerli 

simalarından, yıllardır eğitim 
camiasının içinde öğretmen 
olarak görev yapmış, binlerce 
öğrenci yetiştirmiş, şimdi ise 
Tonya Belediye Başkan 
Yardımcısı olan eğitimci Ahmet 
Esmer ve Seher Esmer'in 
güzeller güzeli biricik kızları 

Avukat Yıldız Esmer ile Tonya 
İlçesi Kayacan Mahallesi 
eşraarından Şafak ve 
Muhammet Tan'ın Harita 
Mühendisi ve ayrıca Tonya 
Belediye Meclis üyesi olan 
yakışıklı oğulları Ömer bir ömür 
mutluluğa evet dediler. Tonya 
Kadıralak Aile Çay bahçesinde 
düzenlenen düğün törenine AK 

Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih 
Cora, Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, siyasi partilerin 
temsilcileri ve çok sayıda davetli 
katıldı. Yıldız ile Ömer'in 
nikahlarını Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel kıyarken 
nikah şahitliklerini ise Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek Kurukız 
ile Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu yaptılar. Düğün 
törenine katılanlar genç çiftlerin 
mutluluklarına şahit oldular. 
Bizlerde Yıldız ile Ömer'in 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

YILDIZ İLE ÖMER'E MUHTEŞEM BİR DÜĞÜN 

Şalpazarı Belediye 
Meclisi Belediye 
Başkanı Rek 

Kurukız başkanlığında 
olağanüstü toplandı.  
Şalpazarı Belediyesi 
Başkanlık makamında 
yapılan toplantıda ana 
gündem maddesi Devlet 

Bahçeli oldu.   Şalpazarı 
ilçesine yeni yapılan 
Belediye Hizmet Binasına 
Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız'ın 
önerisi ile Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçe-
li'nin adının verilmesi 
istendi.  Oy çokluğu ile 
alınan kararla Şalpazarı 

Belediye Hizmet Binasının 
adı Devlet Bahçeli Kültür 
ve Sanat Merkezi olarak 
değiştirildi. Ayrıca 
toplantıya Şalpazarı'ndan 
meclis üyesi olan Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ataman 
da katılarak adın 
değiştirilmesinde 'evet' oyu 
kullandığı görüldü.  

DERVLET BAHÇELi'NiN ADINI VERDiLER
Başkan Kurukız Önerdi, Devlet Bahçeli'nin Adını Verdiler. Şalpazarı 
İlçesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ismi gündem oldu.
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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 ARi MB AE   K OI

TF
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

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.
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