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YAYLALARDA 
31 ARALIK 2017 TARiHDEN 

SONRAKi YAPILAR YIKILACAK
KOLTUK KAPASiTESi 10+1 OLAN ARAÇLAR
"S" PLAKA TAKABiLECEK

> Vedat FURUNCU 3'de

SARAL, “FESTİVALDE BİZDE STAND AÇACAĞIZ”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 
Büyükliman Postası Gazetesi Haber Müdürü Sadık Aydın 
ile bir süre sohbet ederek, Ekmek Festivali'nde kurum 
olarak yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.  

 3-4-5 Ağustos tarihlerin-
de düzenlenecek olan 
6. Vakfıkebir Ekmek 
Festivali ile alakalı olarak, 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
ile Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta Trabzon 
Gazeteciler Cemiyetinde 
birlikte bir basın toplantısı 
düzenlediler. 

FESTİVAL BUGÜN BAŞLIYOR

> Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 

Mesut Yakuta, ilçedeki mahalle 

muhtarları ile bir araya gelerek 

imar barışı ve yaylalardaki 

yapılaşmalar hakkında 

muhtarları bilgilendirdi. > Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı İsmail 
Hakkı Çobanoğlu'nun girişim-
leri sonucu gündeme alınan 
“S” plaka kullanacaklarla ilgili 
yeni karar açıklandı.
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YAYLALARDA 31 ARALIK 2017 TARiHDEN 
SONRAKi YAPILAR YIKILACAK

Vakfıkebir ilçesi Yeşil Yalı Köfte 
Salonunda muhtarlarla bir araya 

gelen İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, yaptığı bilgilendirmede 
şunları söyledi.
"MÜRACAATLARDA ESAS 
ALINAN TAMAMEN 
VATANDAŞLARIN BEYANIDIR"
Kaymakam Yakuta, Güncel konular 
ve yaşadığımız sorunlara çözüm 
önerileri getirilmesi açısından bu tür 
toplantıların faydası oluyor. 
Sizlerinde bildiği üzere yaz dönemi 
olması vesilesi ile önem arz eden en 
önemli konu ise yaylalarımız. Yani 
yaylalardaki yapılaşma ile ilgili merak 
edilenleri sizlerle paylaşmak ve 
sizleri bilgilendirmek istedik. Haziran 
ayı itibariyle imar barışı yasası çıktı. 
3194 sayılı imar Kanununa ekleme 
yapılarak şuan ruhsatsız olan 
yapıların ruhsatlı hale getirilmesi 

yani kayıt altına alınması için bir 
kanun değişikliği yapıldı. Kıyılarda, 
yaylalarda, orman alanlarında 
hazineye ait alanlarda yapılmış olan 
yapılar kayıt altına alınarak onlara 
yapı kayıt belgesi verilecek. Şu anda 
Devletimizin sunduğu bu imkan çok 
cazip ve yerinde bir fırsat. İmar 
barışı yasası, bölgemiz açısından da 
kanayan bir yaraya merhem olma 
fırsatı. Yapı kayıt belgesi alındıktan 
sonra elektriği ve suyu olamayan 
yapılara daha kolay bağlanacak. Bu 
konularla ilgili olarak mahalleleriniz-
de bu imar barışından yararlanmak 
isteyen vatandaşlarımızı bilgilendir-
meniz gerekmektedir. İmar barışı ile 
ilgili başvurular elektronik ortamda E-
Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. 
Bu sistemi kullanamayan vatandaş-
larımız olabilir. Vatandaşlarımıza 
yardımcı olabilmek için Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünde bu konu-
larla ilgili olarak bir birim oluşturuldu.  
Bilgisayardan başvuru yapamayacak 
olan vatandaşlarımız bu kurulan 
birimden ya da belediyelerde bu 
konu ile ilgili olarak görevlendirilen 
arkadaşlardan yararlanabilecekler. 
Müracaatlarda esas alınan tamamen 
vatandaşların beyanıdır. 
Vatandaşlarımızın beyanlarını 
yaparken dikkatli ve doğru beyanda 
bulunmaları çok önemlidir. Yaptıkları 
beyanların bir şikayet ya da kontrol 
sırasında yanlış çıkması halinde 
hem yapı kayıt belgeleri iptal olacak 
hemde yatırdıkları paralar yanmış 
olacaktır. Bu konuda doğru beyanda 
bulunulmasına hassasiyet 
gösterilmesi çok önemlidir. Dedi.
İMAR BARIŞI 31 ARALIK 2017 
TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ 
OLAN YAPILARI KAPSIYOR.
Kaymakam Yakuta, Asıl önemli bir 
diğer konu ise bütün uyarılarımıza 
rağmen yaylalarda çok hızlı bir 
şekilde devam eden yapılaşmanın 
yapılmasıdır. İmar Barışı 31 Aralık 

2017 tarihinden önce yapılmış olan 
yapıları kapsıyor. Maalesef şu an 
yaylalarımızda hızlı bir şekilde 

yapılaşma söz konusu. Bizde bu 
imar barışından faydalanırız 
düşüncesi var vatandaş da ve hızlı 
bir şekilde yapı yapmaya devam 
ediyorlar. 31 Aralık 2017'ye ait harita 
görüntüleri çevre ve şehircilik il mü-
dürlüğünde var. Dolayısı ile o tarih-
ten sonra yapılan her türlü yapıyı biz 
şu anda tek tek görüyoruz. Sürekli 
olarak uydudan görüntü alıyoruz. 31 
Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan 
yapıların hiç bir şekilde imar 
barışından faydalan-maları mümkün 
olmayacaktır. Bakanlığında bu konu 
ile ilgili olarak aldığı karar 
doğrultusunda 31 Aralık 2017 
tarihinden sonra yapılan yapılar 
hakkında gerekli işlemler yapılarak 
yıkılacaktır. Çünkü bu yapılaşmanın 
sonu yok. Sizlerde muhtar olarak 
kendi mahallenizdeki vatandaşları ev 
yapmamaları konu-sunda uyarmanız 
faydalı olacaktır. Bunun yanı sırada 
vatandaşlarımız yaylada veya mera-
larda arsa alım-satım konu-sunda da 
yanlış davranışlar içinde bulunma-
sınlar. Devletin malı olan araziyi 

kendi malıymış gibi vatandaşlara 
satıyorlar. Bu da yanlıştır. Vatanda-
şın parasına yazık oluyor. Dedi.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

"BİR DÜNYA KLASİĞİ 
VAKFIKEBİR EKMEĞİ"

Yıllar yapılamayan Vakfıkebir Ekmek 

Festivali, bugün başlıyor...

Üç gün sürecek ve pazar günü İrem Derici 

konseri ile son bulacak...

Vakfıkebir dendiğinde ilk akla gelen, Bir 

Dünya Klasiği olan VAKFIKEBİR 

EKMEĞİ...

Vakfıkebir Ekmek Festivalindeki 

sunucumuz Fatma Şentürk, Vakfıkebir'li 

olan bu kardeşimiz, Vakfıkebir Ekmek 

Festivalindeki sunucumuz olacak...

Belirli yarışmalar düzenlenmeye 

başlandı...

Vakfıkebir Büyükliman Offroad Kulübü 

üyeleri, 4 Ağustos Cumartesi günü saat: 

10.00'da muhteşem bir gösteri hazırladı. 

Bu gösteri Vakfıkebir Otogar karşısı, dolgu 

alanında gerçekleşecek...

Unutulmaz bir gösteri için, kaçırmayın...

Vakfıkebir Ekmek Festivali, demek bir 

nebze daha Vakfıkebir'in tanınması 

demek...

Vakfıkebir bir adım daha ileri gidecek...

Hayırlısı diyelim...

Şöyle bir düşünce...

Neden, Vakfıkebir'de herhangi bir 

organizasyonda, işadamlarımız 

düşünülüyor?

Neden, Vakfıkebir'de herhangi bir 

organizasyon olduğunda çağırılmıyorlar?

Neden, işadamlarımız her zaman arka 

koltuklarda yer buluyorlar?

Neden, işadamlarımızı para ile alakalı 

durumlarda aranır ve ön plana alınırlar. 

Sonrasında bile oturmak için yer dahi 

bulamazlar...

Neden sadece?

İşadamlarımız her ne olursa olsun, 

Vakfıkebir'de bir organizasyon 

yapıldığında, hepsi taşın altına elini 

koyuyorsa, neden başka türlü 

organizasyonlara dahil edilmiyor...

Neyse hayırlısı diyelim...

İnşallah kazasız, belasız olur...

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

Yıllardır Vakfıkebir egzoz sesleri ile 

yankılanıyor...

Süreli şikayetler, sürekli hiç durmaksızın 

gürültü...

Gece-gündüz fark etmeden her zaman bu 

sesleri dinledi, bu Vakfıkebir...

En önemlisi de akşam olduğunda daha 

çok çocuklar, hastalar ve uyuyan insanlar, 

yattıkları yerlerde rahatsız oluyorlardı...

Şimdi bu sesler kesildi mi?

Hayır...

Bu insanlar Kaymakam beye, Emniyet 

Müdürü'ne her zaman şikayetlerde 

bulundu ve ne oldu. Bir kaç araç 

topladıktan sonra tekrar devam etti. Bir 

yaptırım gücü dahi olmadı...

Bu hafta bir gazeteci büyüğümüzün 

yazısına göre, Kaymakam beyin bu egzoz 

sesi çıkartan araçlar için talimat vermiş,

Acaba Kaymakam beyin istediği oldu mu?

Şimdiye kadar belirli yazılarımızda, 

haberlerimizde dile getirmiştik. 

Vatandaşlar şikayetlerini bize bildirdikten 

sonra bizde gerekli yerlere iletiyorduk...

Ama çok fazla bir sonuç çıkmıyordu...

Şimdi ne değişti?

İnşallah bu sesler kesilirde, insanlar rahat 

bir nefes alır. Çocuklar, büyüklerimiz ve 

hastalarımız rahat bir uyku çekerler...

SARAL, “FESTİVALDE BİZDE STAND AÇACAĞIZ”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürü Yaşar Saral gazetemizi 
ziyareti sırasında Ekmek, Kültür ve 
Sanat Festivalinde kurum olarak 
yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak 
yaptığı açıklamada şunları söyledi. 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 

Saral, “Sosyal Hizmet faaliyetleri 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı kurulduktan sonra 
çeşitlenmeye başlanmış olup kadın, 
çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı 
bireylere yatılı ve gündüzlü hizmetler 
başta olmak üzere; sağlıklı aile 

yapısını kapsayan aile eğitimleri, 
evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri 
kurumumuzda çalışan 
personellerimiz tarafından 
yürütülmektedir. Şehit ve Gazi 
yakınlarına yönelik gerekli konularda 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti 
sağlamak. Bu kapsamda 
Kurumumuzun tanıtımını sağlamak 
amacı ile Vakfıkebir Ekmek, Kültür 
ve Sanat Festivali Kapsamında 
festival alanında 3 gün boyunca açık 
kalacak kurumumuza ait standımızı 
tüm halkımızın ziyaret ederek 
yaptığımız faaliyetler hakkında bilgi 
almaya davet ediyoruz. Ayrıca 
kurumumuzun faaliyetlerini tanıtıcı 
broşürlerimizi de festival alanında 
dağıtma fırsatı bulacağız. Ekmek, 

Kültür ve Sanat Festivalimizin 
ilçemizin sosyal, kültürel gelişimine 
dolayısı ile ekonomisine ve 
tanıtımına büyük katkısı olacağına 
inanıyorum dedi.”

“ÇOK YAZIK, KIRDILAR"
Vakfýkebir Belediyesi plajda fýskiyelerin 
kýrýlmasý ile ilgili bir açýklama yaptý. 

B
elediyeden yapılan açıklama şöyle; Belediyemiz 
tarafından milyonlarca lira harcanarak yapılan 
Plaj ve Sosyal Alan Projemiz tamamlanarak 

halkımızın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'nın büyük emek vererek ilçemize 
kazandırdığı proje sadece ilçemizde değil çevre il ve 
ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın da büyük 
beğenisini kazandı. Maalesef bu hizmetleri ve 
güzellikleri içlerine sindiremeyenler kırmaya, yıkmaya 
devam ediyor. Plaj alanında daha birkaç gün önce 
takılan fıskiye kırılarak kullanılmaz hale getirildi. Bizler 
sizler için çalışmaya hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. Bu çirkin saldırıyı takdirlerinize bırakıyoruz.
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FESTİVAL BUGÜN BAŞLIYOR

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta burada yaptığı 

açıklamada şunları söyledi; 
“Rahmetli Tuğrul Şavkay'ın da 
ifade ettiği gibi özel fırınlarda 
pişirilen, ayrı bir ustalık 
gerektiren ve kendine özgü bir 
formülü olan Vakfıkebir Ekmeği 
aslında bir büyük dünya klasi-
ğidir. Osmanlı salnamelerine 

konu olan Ekmeğimiz tadımlık 
değil doyumluktur. Ekmeklerin 
büyük yapılması sonucu 
pişirme süresi uzadığından dış 
kabuk kalın, ekmeğin iç kısmı 
yumuşak, pişkin ve arzu edilen 
büyüklüklerde gözeneklere 
sahip olur.   Ekmeğin 
bayatlama süresi uzun olur. 
Uygun saklama koşullarında 5 
ile 15 gün kadar bozulmadan 

saklanabilir. Tek ekmek olduğu 
için rahat taşınır ve saklanması 
kolaydır. Odun ateşinde piştiği 
ve ekşi maya kullanılarak 
yapıldığı için kendine has bir 
lezzeti vardır. Ekşi maya ile 
yapılan ekmekler iyi kabarır, 
geç bayatlar. Pişme süresi 
uzun olduğundan ve iyi 
piştiğinden dolayı yenildiğinde 
midede şişkinlik yapmaz. Az 
miktarda isteyenlere kesilerek 
gramaj ile satılabilir. Keskin 
bıçak kullanılarak kesildiğinde 
ufalanmaz. Böyle önemli ve 
değerli ilçemizin markası olan 
ekmeğimiz için festival düzen-
liyoruz.  6. Vakfıkebir Ekmek 
Festivalimizi 3-4-5 Ağustos 
tarihlerinde gerçekleştireceğiz. 
Festivalimizin amacı dünyaca 
ünlü Vakfıkebir Ekmeğimizin 
tanıtımını yapmak ve ilçemizin 
ekonomi, sosyal kalkınmasına 
katkı sağlamaktır. 11 yıl aradan 
sonra gerçekleştireceğimiz 
festivalimizi daha önceki yıllar-
da da yapmayı planlıyorduk. 

Ancak ülkemizde yaşanan terör 
hadiseleri ve gelen şehit haber-
leri dolayısıyla tüm hazırlıkla-
rımızı yaptığımız festivalleri 
iptal ettik. Festival alanımız 
otelimizin arka tarafında bulu-
nan park alanıdır. Festivalimiz, 
3 Ağustos Cuma günü Saat: 
09.00'da Vakfıkebir İskelesi'nde 
Gülbahar Hatun'un karaya 
çıkışının canlandırılması ile 
başlayacak. Ardından Vakfıke-
bir İskelesinden başlayarak, 
hükümet binamızın önünde 
sona erecek olan festival 
yürüyüşümüzü gerçekleştire-
ceğiz. Aynı gün saat: 11.00'de 
Hükümet Binamızın önünde 
resmi tören, ekmek ve tereyağı 
sunumu yapacağız.  Saat 14.00 
Fol Deresi rekreasyon alanında 
fotoğraf sergisinin açılışını 
gerçekleştireceğiz. Festivalimiz 
kapsamında bisiklet yarışması, 
sokak basketbolu, plaj 
voleybolu, plaj ayak tenisi, yağlı 
direk yarışmaları ve futbol 
turnuvası organize ettik.  Ayrıca 

satranç ve dart etkinliği ile 
offroad olacak.  Uluslararası 
Türk Dünyası Dans Topluluğu 
gösteriler yapacak. Mine 
Ataman ekmeğimizle ilgili bread 
söyleşi gerçekleştirecek.  
Konser bölümünde birinci gün 
Sultan Bekçi, Yasemin Yıldız ve 
Zeynep Başkan, ikinci gün 
Ferhat Sağlam, Bizim Gönül, 

Adnan Yılmaz ve Onay Şahin, 
üçüncü gün ise Serkan Aydın, 
Buğrahan Denizoğlu, Sinan 
Yılmaz ve İrem Derici sahne 
alacaklar. Tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık. Gelen 
misafirlerimizi en güzel şekilde 
ağırlayacağız. Bütün 
hemşerilerimizi ilçemize 
bekliyoruz. Dedi.

E
ğitim kompleksinin 
bitirilebilmesi için 
yaklaşık 3 milyon TL'ye, 

bu yıl eğitime başlanabilmesi 
için ise 1 milyon TL'ye ihtiyaç 
bulunmaktadır. Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'nün öncülüğünde ve 
gözetiminde, hayri hizmetleri 
yürütmek amacıyla kurulan 
Hacı Ziya Habiboğlu Derneği 
tarafından 2015 yılı Eylül 
ayından itibaren adım adım 
uygulanan ve toplam 8 bin m² 
alan üzerine kurulu, 5 katlı, iki 
ayrı blok olarak planlanan bu 
projede; 200 yatak kapasiteli 
pansiyon, 250 öğrenci 
kapasiteli hafızlık derslikleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
'Okul Öncesi Dönem Din 
Eğitimi Projesi' kapsamında 
4-6 yaş grubu  150 öğrencinin 
'Kur'an Eğitimi ve Öğretimi' 
göreceği derslikler 
bulunmaktadır. 1200 m² alan 
üzerine kurulu 200 öğrenci 
kapasiteli yurt binasında 40 
yatakhane, misafirhane ve 
öğretmen odaları yanında 4-6 
yaş grubu 150 öğrencinin 
Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği sınıflar yer alacak. 
250 öğrenci kapasiteli eğitim 
binasında ise, 11 hafızlık sınıfı, 

1 yabancı dil sınıfı, 
120 m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci 
kapasiteli konferans salonu, 
öğretmen odaları, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²'lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 100 m²'lik kantin ve 
kafeterya bulunacak. Modern 
eğitim kompleksinde ayrıca 4-6 
yaş grubu öğrenciler için 1000 
m²'lik alan üzerinde çocuk 

parkı, 20 araçlık otopark, 
basketbol ve voleybol sahası ile 
dinlenme yerleri yapılacak. 
Vakfıkebir Kirazlık Sahil Camii 
arkasında devlet karayoluna 
250-300 metre uzaklıkta 
bulunan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu tamamlandığında, eğitim 
öğretim hizmetleri için halen 
gözetim, denetim ve himaye 
görevini yürütmekte olan ilçe 
müftülüğüne teslim edilecek.

TAMAMLAMAK İÇİN BİR 
HAMLE DAHA...
Geçmişi çok eskiye dayanan 
Vakfıkebir ilçemiz için kız 
çocuklarının Kur'an eğitiminde 
büyük bir boşluğu doldurac-
ağına inandığımız  'Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nun, 2018-
2019 eğitim öğretim yılında 
hizmete açılması planlanıyor.  
17 Eylül 2015 tarihinde törenle 
temeli atılan ve bir seferberlik 

anlayışıyla Vakfıkebirli 
hayırseverlerin destek vererek 
sahip çıktıkları Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu, inşaat 
aşamasında şimdiye kadar 
yaklaşık 7 milyon TL harcama 
ile yüzde 80 oranında 
tamamlandı.
3 MİLYON TL'YE 
İHTİYAÇ VAR
Eğitim kompleksinin 
tamamlanabilmesi için yaklaşık 
3 milyon TL'ye ihtiyaç 
duyulduğunu, bu yıl eğitime 
başlanabilmesi için de acil 
tamamlanmayı bekleyen 
mutfak, yemekhane, konferans 
salonu, kantin, derslikler ve 
yatakhaneler için 1 milyon 
TL'nin kısa sürede temin edilme 
zaruretinin olduğunu belirten 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
"Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursumuz tamamlandığında 
sadece Vakfıkebir'in değil, 
çevredeki diğer ilçelere hatta 
diğer illere de hizmet edecek 
kapasitede ve donanımda, 
çağın gereklerine göre inşa 
edilmekte olan bu ilim 
yuvasının ilave 3 milyon TL ile 
tamamlanması tahmin 
edilmektedir. Eğitime 
başlayabilmek için bu meblağın 

bir milyon TL'sinin kısa sürede 
temin edilme zarureti vardır. 
Şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Allah'ın 
inayetine sığınıyor, duyarlılık-
larından kuşku duymadığımız 
hayırseverlerimizin yardımlarını 
aşağıdaki banka hesap 
numaralarına bekliyoruz" dedi.
Müftü Köksal ayrıca, 
"Başladığımız günden bugüne 
kadar 7 milyon TL'nin temin 
edilmesinde hayırseverlerin 
gösterdiği fedakarlık, cömertlik 
ve hayırda yarışma gayreti her 
türlü takdirin üstündedir. Kuşku 
yok ki, Yüce Mevlâ onları 
mükafatlandıracaktır. Biz onlara 
şükranlarımızı ve iyi dilekleri-
mizi arz ediyor, hayır duada 
bulunuyoruz. Yüce Mevlâ 
dünya ve ahiret mutluluğu, 
sağlık ve afiyet lütfeylesin. Allah 
Teâlâ'nın Vakfıkebir halkına 
bahşettiği bu fedakarlık, 
cömertlik, hayırda yarışma 
arzusu ve Kur'an sevgisi, 
bundan sonraki aşamada 
ihtiyaç duyduğumuz 3 milyonun 
temin edileceğine dair inancı-
mızı ve umutlarımızı güçlen-
dirmektedir. Gayret bizden 
tevfik ve inayet Allah'tandır" 
sözlerine yer verdi. 

BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN KURSU İNŞAATI İÇİN
YARDIMLARINIZI BEKLiYORUZ
Vakfıkebir 'Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu' inşaatı, 7 milyon TL harcama ile yüzde 80 oranında tamamlandı.

2
018 yılı fındık hasadı 
öncesi TZOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hasan 

Kozoğlu ve Arslan Soydan, 
Trabzon, Giresun, Ordu ve 
Samsun Ziraat Odalarını 
ziyaret ederek istişarede 
bulundu. Fındık konusunda 
yaptığı çarpıcı açıklamalarla 
adından söz ettiren Giresun 
Ziraat Odası Başkanı Nurittin 
Karan'ı da ziyaret eden 
Kozoğlu ve Soydan, ziraat 
odaları olarak ortak 
beklentilerinin iyi bir fiyat 
açıklanması olduğunu ifade 
ettiler. TZOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Arslan Soydan, üreticinin 
aklının bahçede, kulağının ise 
TMO tarafından açıklanacak 
fiyatta olduğunu söyledi. Üretici 
için şu anda en önemli konunun 
fiyat olduğunu vurgulayan 
Soydan, "Bölge milletvekille-

rimiz konuyla ilgili Ankara'da 
görüşmelerini sürdürmekte. 
Önümüzdeki günlerde üretici 

fındığını harmana getirene 
kadar Toprak Mahsülleri 
Ofisi'nin alım kampanyasını ve 

fiyatını açıklamasını bekliyoruz. 
Şu anda serbest piyasa 
fiyatlarına baktığımızda, levant 
kalite fındık 8-9 lira bandında. 
Bu da üreticilerimiz tarafından 
kabul görülen bir fiyat değil. 
TMO tarafından üreticiyi 
memnun edecek bir fiyatının 
acilen açıklanması zarurettir. 
İnşallah en kısa zamanda TMO 
alım kampanyası ve fiyatını 
kamuoyuyla paylaşacaktır" 
dedi. Soydan, fındık 
rekoltesinin geçen yıla oranla 
düşük gerçekleşeceğine dikkat 
çekerek, "Bu yıl sahil bandı 
başta olmak üzere rekolte ciddi 
oranda düşük. Bazı bölgelerde 
700-800 rakımda fındık var, 
400-500 rakım ve aşağısında 
ise geçen yıla oranla neredey-
se yüzde 80 yok. Hatta bahçe-
sine girmeyecek üreticilerimiz 
dahi var. Bu rekolte ve fiyatlar 

karşısında TMO fiyat 
açıklamazsa, üretici bugünkü 
yani 8-9 liradan ürününü 
satmak zorunda kalacaktır. Bu 
da üreticinin aleyhine, alıcıların 
lehine olacaktır. Üreticiye bir 
mağduriyet yaşatılmaması 
lazım. TMO 20 Temmuz'a 
kadar Giresun kalite fındığı 
13.25 liradan, levant kalite 
fındığı ise 12.25 liradan sattı. 
Bunun altında bir fiyat 
açıklanacak olması doğru 
olmaz" diye konuştu.  TZOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Kozoğlu ise, TMO'nun bir an 
önce piyasaya girmezse 
fırsatçılara gün doğacağını 
ifade etti. Kozoğlu, "Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği olarak 
fındık maliyeti, artı enflasyon 
farkı ve üretici refah farkı 
hesaplanarak bir fındık fiyatı 
verilmesini istiyoruz. Geçen 

sene bir kilogram fındığın 
maliyeti 9.90 kuruş idi. Bu yıl 
rekoltenin de düşük olduğunu 
göz önünde bulundurursak 
maliyet daha da artacaktır. 
Eğer TMO bir an önce devreye 
girmezse bu durum fırsatçıların 
işine yaracaktır" dedi.

FINDIK FiYATI NE KADAR OLACAK
 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kozoğlu ve Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin (TMO) üretici harmana fındığını dökmeden alım kampanyası ve fiyatını açıklaması gerektiğini söyledi. ? ? 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı UKOM 

toplantısı UKOM Başkanı 
Osman Gökhan Bali'nin 
başkanlığında UKOME 
üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
UKOM toplantı, UKOM Başkanı 
Osman Gökhan Bali 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Toplantıda Vakfıkebir Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu'nun 
gündeme getirdiği "S" plaka 
uygulama kararı görüşüldü.  "S" 
plaka; "Resmi ve Özel 
Kuruluşların kent içi yolcu 
taşıma istemine ücreti 
karşılığında cevap veren özel 
yada tüzel kişilere ait araçlarda, 
Okul öncesi, ilköğrenim ve orta 
öğrenim öğrencilerini taşımak 

üzere okul servis aracı olarak 
kullanılan araçların "S" plaka 

takmaları zorunludur.  
Trabzon UKOM toplantı-
sında kabul edilen karar 
göre; "Tüm Trabzon ve 
İlçesinde servis taşımacılığı 
yapacak olan "S" plakalı 
araçların yanı sıra koltuk 
kapasitesi 10+1 olan araç-
larda "S" plaka takılabilmesi 
için gerekli izin çıktı. Araç-
ların İmal, Tadil ve Montajı 
hakkında yönetmelik 
maddelerine uymak koşulu 
ile Trabzon ve ilçelerinde de 
servis taşımacılığı yapacak 
olan "S" plakalı araçların 
yanı sıra koltuk kapasitesi 
10+1 olan araçlarda "S" 
plaka takılabilmesi ve trafik 
tescil işlemlerinin yapılması 

yönünde karar verildi.

Osman KOYUNCU

   Demokrasi ile idare edilen ülkelerde sivil 

toplum kuruluþlarý ve cemaatler o ülkenin 

olmazsa olmazlarýdýr ve çok önemlidir.  

Çünkü o ülkelerde her þey insan içindir ve 

insanlar kutsal varlýklardýr. Geri kalmýþ 

ülkelerde ise devlet kutsaldýr ve her þey 

hatta insanlar dahi devletin bekasý için 

feda edilirler. Cahil ve gayrý medeni 

insanlarýn oluþturduðu devletten ne olur 

ve bu þekildeki devletler her zaman 

yýkýlmaya mahkûmdur.  Ýslam'ýn özünde 

her þey insan içindir ve Kuran'daki emirler 

hep insanlaradýr. Osmanlý devletini kuran 

Osman gaziye, Þeyh Edebali, ye ey oðul 

insaný yaþat ki devlet yaþasýn telkininde 

bulunur ve Osman gazi bu nasihate 

uyduðu için Osmanlý devleti bir cihan 

devleti olmuþtu. Bir sivil toplum kuruluþu 

ve cemaatle ilgisi olmayan insanlar devlet 

içinde külfet teþkil ederler. Genel halk 

tabakasý için en büyük cemaat cami 

cemaatidir telkinleri bazýlarýna hoþ 

gelebilir fakat bu durum geleceðimiz için 

tehlikelidir ve STK oluþmasýný engeller.  

Eðitimli ve bilinçli insanlarýn oluþturduðu 

topluluklar büyük devletleri oluþtururlar. 

Demokratik devletler, insanlar sivil toplum 

kuruluþlarýný kendileri oluþtursun diye 

yerler tahsis ettikleri gibi maddi para 

yardýmýnda da bulunuyorlar. Çünkü halk 

tabakasý sivil toplumlar ve cemaatler 

vasýtasý ile bir topluluk oluþturup 

bilinçleniyorlar.  Geri kalmýþ veya 

demokrasisi olmayan ülkelerde devler, 

halktan korktuðundan sivil toplum 

kuruluþlarý, tarikat ve cemaatlerden hiç 

hoþlanmazlar. Bazen sahte tarikatlar 

kurdurduðu gibi bazen de gerçek tarikat 

ve cemaatlerin içine sýzarak onlarý 

bozmaya çalýþýr ki topluna, baksana bizler 

gerçek dine karþý deðil de bu sahtekârlara 

karþýyýz havasýný versinler. 

    Toplum hayatýnda görev almamýþ veya 

bir STK gibi kuruluþlarda bulunmayan 

insanlar çok kolay idare edildiðinden, 

idareciler bu þekildeki insanlardan 

hoþlanýrlar, bu þekildeki insanlar çok 

kolay kandýrýlýr ve bunlar dayanýþma 

içinde de olmazlar. Ýþte bunun için bazý 

idareciler sivil toplum kuruluþlarý düþman 

gibi görüyor. Ey insanlar sizlerde sivil 

toplum kuruluþlarýný destekleyen 

siyasilere destekleyiniz. Biraz eski 

zamanlara gidiniz, idareciler doðuda, 

bilhassa Kürtler için cahil kalsýnlar ki 

bunlarý çok kolay idare edelim diye 

düþündüler Türkiye'nin bu bölgesini cahil 

býraktýlar, eðitime önem vermediler.  

Eðitimdeki boþluðu PKK ve diðer dýþ 

güçler doldurdu ve Türkiye doðuyu kontrol 

altýna almasý için yaklaþýk 600 milyar 

dolar harcadý ve hala buralarý tamamen 

kontrol altýna alamadýlar. Eðer bu 600 

milyar dolar Türkiye'nin kalkýnmasýna ve 

eðitime harcansaydý þimdi Türkiye büyük 

bir dünya devleti idi.  Devletler eðitimli ve 

STK çok olan insanlarla öðünmeli ve 

bunlarýn önünü açmalýdýr.  Devlet 

mükemmel bir hukuk sistemi ile STK 

kontrol yaparken, STK içindeki oto 

kontrolüm yapýlmasýnda öncülük 

etmelidir.  

  DEMOKRASİ TARİKAT VE CEMAATLER 

►2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılına ait, Taşımalı İlköğretim 
uygulaması kapsamında 
31/07/2018 Salı günü İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce taşıma 
ihalesi gerçekleştirilmiştir. 
İhaleye 8 firma katılmış ve 
4 firmanın teklif zarfları yetersiz 

bulunarak değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Teklif zarfları İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Enver 
Kabataş Başkanlığında ihale 
komisyonu huzurunda açılarak 
değerlendirmeye geçilmiştir. 
Yapılan Değerlendirme netice-
sinde taşıma işi gerçekleşecek 

olan 73 yerleşim biriminden 22 
yerleşim birimine verilen 
teklifler kabul edilmiştir. 
Teklifi kabul edilen firma/kişiler, 
Komandara Tur. Turizm Taş. 
Tem. Tic. Ltd. Şirketi, 
Marapoğlu Tur. Turizm. Taş. 
Tem. Tic. Ltd. Şirketi, BSY Tur. 
Turizm Taş. Tem. Tic. Ltd. 
Şirketi ve Ayşegül Tosun olarak 
belirlenmiş ve kazanan 
firmaların eğitim Öğretim yılı 
başlangıcı öncesi taşıma işi 
yapacakları araçların okul 
Servis Araçları Yönetmeliğine 
uygun olarak hazırlanarak 

sözleşme imzalanacağı 
belirtildi. Yapılan ihalede 
verilemeyen yerleşim birimleri 
için İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce, Eğitim Öğretim 
yılı başlamadan tekrar ihale 
edileceği belirtildi. 

KOLTUK KAPASiTESi 10+1 OLAN ARAÇLAR
 "S" PLAKA TAKABiLECEK

MİLLİ EĞİTİMDE TAŞIMA İHALESİ YAPILDI

Tonya Devlet 
Hastanesi Başhe-

kimi Dr. Murat Kadir 
Topcu, “Evde sağlık 
hizmeti uygulama-
sında, çeşitli 
hastalıklara bağlı 
olarak evde sağlık 
hizmeti sunumuna 
ihtiyacı olan 
hastaların muayene, 
tetkik, tahlil, tedavi, 
tıbbi bakım ve 
rehabilitasyon, gibi 
hizmetlerini 
veriyoruz.” dedi. 
16.07.2018 Pazartesi 
günü çalışmaya 
başlayan evde sağlık 
hizmetleri biriminin 
sorumlu hekimi Dr. 
Murat Kadir Topcu 
açıklamasına şöyle 
devam etti “Tonya, 
Düzköy ilçesi ve 
Vakfıkebir'in Tonya'ya 
yakın olan Fevziye, Rıdvanlı, 
Sinanlı, Soğuksu, Açıkalan, 
Ortaköy ve Akköy 
mahallelerinden toplam 
70 hasta evde sağlık hizmetleri 

kapsamında Tonya  Devlet 
Hastanesi Evde Sağlık Birimine 
bağlanmıştır.” Yetkililer, evde 
sağlık hizmetini, yatağa tam 
bağımlı olan bireylerin 
muayene, tetkik, tedavi, tıbbi 

bakım ve rehabi-
litasyon hizmetlerinin 
ev ortamında sağlan-
ması, uzun süreli 
kullanımı sağlık 
raporu ile belgelen-
dirilen ilaçların reçete 
edilmesi, tıbbi cihaz 
ve malzeme 
kullanımına ilişkin 
raporların 
çıkarılmasına 
yardımcı olunması, 
hastanın ve ailesinin 
evde bakım sürecinde 
üstlenebilecekleri 
görevler ve hastalık 
bakım süreçleri ile 
ilgili bilgilendirilmesidir 
şeklinde ifade ettiler. 
Başhekim Dr. Murat 
Kadir Topcu, evde 
sağlık hizmetleri 
birimine başvuruların 
hasta ya da aile 
bireyleri tarafından 

Evde Sağlık Hizmetleri 
Koordinasyon Merkezi'nin 444 
38 33 (444 EVDE) numaralı 
telefonuna müracaat ile sözlü 
olarak yapıldığını belirtti.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞLADI

ZAYİ

16019DE20039915 seri ve J120039915 sicil numaralıTurgay TOPALOĞLU adına kayıtlı 
yazar kasa ruhsatımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.    

Turan oğlu Turgay TOPALOĞLU 1985 d.lu VAKFIKEBİR

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com
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Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250kod nolu DUA TEPE – ZİYARET TEPE Orman Yolu inşaatı 
yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2018/388234
1-İdarenin
a) Adresi    : Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622302178 - 4622302189
c) Elektronik Posta Adresi : gokmengenc@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 250 kod noluyol :1+550 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250kod nolu DUA TEPE – 
ZİYARET  TEPE Orman Yolu inşaatı yapım işi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü. Devlet Sahil Yolu Uzunkum 
61040 Ortahisar/ TRABZON
b) Tarihi ve saati   :13.08.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih 
ve 27961 sayılı R.G.) (A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Orman 
İşletme Müdürlüğü. İhale Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü. İhale Bürosu adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON 
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 250KOD NOLU DUA TEPE – 

ZİYARET TEPE ORMAN YOLU İNŞAATI YAPIM İŞİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN847391

TERÖRSİTLER’DEN
 HAiN SALDIRI

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırının kurbanları şehit 
Nurcan Karakaya (26) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan 
Karakaya gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandılar. 

S
aldırıda eşini ve 11 aylık oğlunu 
kaybeden Astsubay Çavuş Serkan 
Karakaya: "Sürpriz yapmak için 

yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika 
sonra patlama oldu. Ben zaten üst 
bölgesinden takip ediyordum eşimi, araç 
geçti, kaybolduğu noktada patlattılar zaten"
Hakkari Dağ Komando Tugay 
Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından 
şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 
Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği 
Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, 
helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. 
Şehit anne ve bebeği için Yüksekova 
Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da 
uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Van Asayiş Kolordu Komutanı 

Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 
3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin 
Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan 
Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet 
Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı 
Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan 
katıldı. Acılı baba Astsubay Serkan 
Karakaya, Yüksekova'daki törene bebeğinin 
yastığı ile geldi. Karakaya'nın tören boyunca 
yastığını elinden bırakmaması yürekleri 
dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan 
Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın 
cenazeleri, uçakla memleketlerine 
uğurlandı.

EŞİNİN ARACINI SEYREDERKEN 
PATLAMA OLMUŞ 
Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş 
Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta 
yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına 
sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki 
can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, 
"Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız 
vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda 
ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz 
yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat 
oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" dedi.
ACILI BABANIN İLK SÖZLERİ: VATAN 
SAĞ OLSUN
Törendeki hareketiyle herkesi ağlatan acılı 
babanın, olay sonrası kendisini arayan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 

"Bakanım, karım oraya benim yanıma 
gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza 
böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun" dediği 
ortaya çıktı.
"BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ"
Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini 
anlatan Karakaya, "Ben zaten üst 
bölgesinden takip ediyordum eşimi araç 
geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten, 
silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. 
Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde 
bırakmayacağız gelip benden sorsalardı 
çocuğumdan eşimden sordular. Vatan 
sağolsun. Vatan yoluna iki canımız feda 
olsun" diye konuştu. 

Eşi ve oğlu şehit olan Astsubay Çavuş Karakaya: 
Kanlarını yerde bırakmayacağız

T
ürkiye'nin spor altyapı 
haritasını bilimsel veriler 
ışığında ilk defa ortaya 

koymak hedefiyle çıkılan yolda 
216 bin 778 erkek, 196 bin 920 
kız çocuğunun kol boyu, kulaç 
boyu, bacak uzunluğu, adım 
genişliği gibi fiziksel özellikleri 
belirlendiği ifade edildi.  Tarama 
sonunda tüm testlerin 
ortalamasında en yüksek 
performansı gösteren 
öğrenciler ile herhangi bir testte 
en yüksek performansa 
ulaşanların bir sonraki etaba 
dahil edileceği belirtildi." 
Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Yunus Ali Civil Yaptığı 
açıklamada; "Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın ortak projesi olan 

Türkiye sportif yetenek 
taraması ve spor'a yönlendirme 
projesi kapsamında Vakfıkebir 
ilçemizde belirlenen yetenekli 
öğrenciler haftanın 3 günü ilçe 
spor salonunda çalışmalara 
başladı. Bakanlık tarafından 
verilen program antrenörler 
eşliğinde çocuklarımıza 
uygulanmaktadır. İki ay 
boyunca devam edecek olan 
programda başarılı olan 
sporcular branşlara ayrılarak 
TOHUM merkezlerine, oradan 
Milli takımlara gitmeleri 
sağlanacaktır. Proje iki ay 
sonra değişik antrenman 
programları ile devam 
edeceğini söyledi." 

YETENEKLİ SPORCULAR GÖZ DOLDURUYOR
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YAYLA'DA KALP KRiZi SONUCU HAYATINI KAYBETTi

Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel 
Kurulu, delegelerin katılımıyla Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Tek liste 
ile gidilen seçimde Başkanımız Abiş 
Hopikoğlu, 94 oyla yeniden başkan seçildi.
Yönetim kurulumuz ise şu şekilde oluştu;
Asil Üyeler; Abiş Hopikoğlu, Adnan Bayram, 
Alpaslan Beşli, Berk Özyılmaz, Derya Günal, 
Erol Naipoğlu, Ersan Zengin, Hüseyin 
Erdoğan, İsmail Dündar Özbaylar, Mertcan 
Alioğlu, Mehmetcik Deniz Tekin, Murat Aydın, 
Nazıf Çakıroğlu, Nihat Yılmaz, Oğuzhan Usta, 
Osman Aynacı, Ömer Meriç, Salih Altun, Salih 
Şimşek, Saip Çolak, Selim Emre Ar, Şakir 
Deniz, Vahap Öztel isimlerden oluştu.
Yedek Üyeler; Ferhat Çelik, İlker 
Büyükyılmaz, Sadık Berber, Ekrem Yıldırım, 
Halil Can Askeroğlu, Sonkan Sıvalıoğlu, Recep 
Bayraktar, Serkan Yıldırmış, Hasan Taflan

'ASKIDA EKMEK' PROJESiNE DESTEK
Beşikdüzü Ülkü Ocakları Başkanı Doğukan Zıp, “Askıda 
Ekmek” projesine tam destek verdiklerini açıkladı.

B
eşikdüzü Ülkü Ocakları Başkanı 
Zıp konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada; “Liderimiz Sayın 

Devlet Bahçeli tarafından toplumsal 
yardımlaşma ve dayanışma anlayışını 
pekiştirmek adına başlatılan “Askıda 
Ekmek” projesine bizlerde Beşikdüzü 
Ülkü Ocakları olarak destek verdik. 
Tüm vatandaşlarımızı kendisine bir 
ekmek alırken askıya da bir ekmek 
bırakmaya davet ediyoruz” diye 
konuştu. Vatandaşlar başlatılan projeni 
anlamlı bir proje olduğunu ifade ederek, 
emeği geçenlere teşekkür ettiler. 

Şalpazarlı 40 yaşındaki Sedat Öztürk Kadırga Yaylası'nda önceki 
gün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Z
onguldak Taşkömürü Kurumu'nda 
tekniker olarak çalışan ve geçtiğimiz 
günlerde memleketi Şalpazarı'na gelen 

40 yaşındaki Sedat Öztürk Kadırga 
Yaylası'ndaki Davunlu Obası'nda önceki gün 
öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Sugören 
Mahallesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası 
Sedat Öztürk 112 ambulans ile Tonya Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat 
Öztürk'ün cenazesi Şalpazarı ilçesine getirildi 
ve dün Sugören Mahallesi'nde gözyaşları 
arasında toprağa verildi.

TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ  
OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kemaliye Mahallesi P.T.T Arkası  
Deniz Sokak No :7   Zemin Kat 

VAKFIKEBİR / TRABZON

0 462 841 56 00
0 462 841 68 22
0 462 841 43 23
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AYLİN İLE ÇAĞATAY'IN EN MUTLU GÜNÜ
Şalpazarlı işadamı Necati Tokul'un oğlu Çağatay Tokul, Aylin Uzun 
ile dillere destan bir düğün töreniyle ile dünya evine girdi.

B
eşikdüzü Aşiyan 
Düğün Salonundaki 
düğün törenine 

Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, RTEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Karaman, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Ak 
Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk, daire 
amirleri, işadamlarının yanı 
sıra yüzlerce davetli katıldı. 
Davetliler, Aylin-Çağatay 
çiftini biran olsun yalnız 

bırakmadılar, gönüllerince eğlenerek mutlu 
çiftin en mutlu günlerine ayrı bir renk kattılar. 
Düğün törenine ayrıca Dorukkiriş kız horon 
ekibi de katılarak, muhteşem bir gösteride 
bulundular. Orkestra ve kemençe eşliğinde 
horon gece geç saatlere kadar devam etti. 
Tokullar Alışveriş Mağazalarının 
ortaklarından, işadamı Necati Tokul, düğün 
sonrası yaptığı açıklamada; “Bu mutlu 
günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm 
hemşeri ve misafirlerimize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

V
akfıkebir İlçesi Eski Cami İmam Hatip-
i, herkes tarafından sevilen, sayılan 
ve ilçede beyefendi kişiliği ile tanınan 

Ali Osman Birinci ve Merkez Kur-an Kursu 
öğretmeni Gülsüm Birinci'nin İstanbul-
Üsküdar Emniyet Müdürlüğünde Komiser 
olarak görev yapan oğulları Ziya Furkan ile 
Şalpazarı ilçesinden Trabzon da öğretmen 
olarak görev yapan Saliha ve Piri Gülay'ın 
Edebiyat öğretmeni olan kızları Ayşegül 
muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine 

girdiler. Vakfıkebir Uygulama Oteli 
Bahçesinde düzenlenen düğün töreninde 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Ayşegül Gülay ve Ziya Furkan Birinci 
çiftinin nikahını kıydı. Nikah şahitleri 
arasında Trabzon eski Milletvekili Ayşe Sula 
Köseoğlu ve Rize-Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman'da 
yer aldı. Düğün törenine çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çifti kutluyor, ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz.

AYŞEGÜL İLE ZİYA FURKAN
DÜNYA EVİNE GİRDİLER

BARIŞ iLE DUYGU EVLENDiLER
V

akfıkebir ilçesi eşraflarından Sezgin 
ve Halk Eğitim Merkezinde usta 
öğreticilik yapan Nevin 

Topaloğlu'nun oğulları özel bir kurumda şef 
olarak çalışan Barış ile Beşikdüzü 
esnaflarından Naim ve Gönül Çelik'in 
kızları üniversite mezunu Duygu, mutlu 
beraberliklerini evlilikle noktaladılar. 29 
Temmuz 2018 pazar günü Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün Salonunda yapılan 
düğün törenine genç çiftlerin eş, dost, 
akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde genç çiftlere 
ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

V
akfıkebir ilçesi 
eşraflarından 
ilçenin sevilen 

sayılan ve önemli 
şahsiyetlerinden 
merhum Süleyman 
Necati Afyonoğlu ve 
Esvet Afyonoğlu'nun 
yakışıklı oğulları 
Avukat Zekai 
Afyonoğlu ile İstanbul 
ilinden merhum 
Yavuz ve Hayriye 
Ulutaş'ın öğretmen 
kızları Betül bir ömür 
beraberliğe evet 
dediler. Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem düğün 

törenine katılan 
davetliler Betül ile 
Zekai'nin mutlulukla-
rına tanık oldular. 
Ayrıca damat bey'in 
Türkiye'nin dört bir 
tarafında görev yapan 
sınıf arkadaşlarının 
düğüne katılarak 
kendisine jesti düğü-
ne damgasını vurdu. 
Düğün törenine çiftle-
rin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda 
seçkin davetli katıldı. 
Bizlerde Betül ile 
Zekai çiftine ömür 

boyu mutluluklar diliyoruz.

BETÜL İLE ZEKAİ'NİN EN MUTLU GÜNÜ

BÖYLE OLUR KUTLUCA'NIN ŞENLİĞİ
Beşikdüzü Kutluca Mahallesi'nde düzenlenen “Kutluca Yaz Şenliği” yoğun bir katılımla gerçekleşti.

öresel sanatçıların sahne Yaldığı şenlikte konuşan AK 
Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı 
Harun Demirci, şenliklerin birlik 
ve beraberlik acısında büyük 

önem taşıdığını ifade ederek, 
“Kutluca Mahallemiz geçmişten 
beri bu coşkuyu yaşarak bu-
günlere geliyor. Bu tür etkinlik-
ler 1965 yılında beri devam 

ediyor. Bu meydan birçok etkin-
liklere, açılışlara ev sahipliği 
yaptı. Kutluca için emek veren-
lerden ahrete göç edenlere 
Yüce Allah'tan rahmet, yaşa-

yanlara sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum. Beşikdüzü İlçemizde 
tarihinin en büyük hizmetlerini 
gerçekleştirdik. İlçemiz için ge-
cesini gündüzüne katarak çalı-

şan bir Belediye Başkanımız 
var. Kendisinden Allah tazı ol-
sun” dedi. Daha sonra sözalan 
Beşikdüzü Belediye başkanı 
Orhan Bıçakçıoğlu ise organi-

zasyonda emeği geçenleri kut-
layarak gurbetçilere seslendi. 
Başkan Bıçakçıoğlu, “Buradan 
topladığınız fındığın parasını 
burada harcayın”diye konuştu.   

ALTIN POST EFSANELERİ BEŞİKDÜZÜ'NDE
Y

elkencileri Beşikdüzü Limanı'nda 
Trabzon Vali Yardımcısı Kürşat 
Güleryüz, İlçe Kaymakamı Cevdet 

Ertürkmen, Belediye Başkan Yardımcısı 
Orhan Al, AK Parti İlçe Başkanı Harun 
Demirci, Beşikdüzü Yelken Kulübü Başkanı 
Gürhan Zengin, İlçe Spor Müdürü Köksal 
Kocaman, daire amirleri ve Beşikdüzü Yelken 
Kulübü sporcuları tarafından karşılandılar. 
Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 
karşılama töreninde yaptığı konuşmada: 
“Yelkencilerimizi ilçemizde ağırlamanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerine bir kez 
daha ilçemize hoş geldiniz. Misafirlerimizi en 
güzel şekilde ağırlayıp uğurlayacağız” dedi. 
Trabzon Valisi Kürşat Güleryüz ise, bu 
ziyaretin örnek teşkil edeceğini, denizciliğe 
ilginin artacağını söyledi.   Yapılan 
konuşmaların ardından yelkenciler şehir 
gezisinden sonra teleferikle Beşikdağına 
çıktılar, ardından plaj tesislerinde ikramda 
bulunuldu. Akşam da Beşikdüzü konaklayacak 
olan yelkenciler bugün Beşikdüzü'nden 
ayrılarak Gürcistan'a gidecekler.  

Altın Post üç ülke bir hikaye Karadeniz Gürcistan 

Poti Yelken Yat Seyri, Beşikdüzü Limanına demir attı.



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

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
VAKFIKEBİRE
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

YETENEKLi SPORCULAR
GÖZ DOLDURUYOR

MİLLİ EĞİTİMDE TAŞIMA İHALESİ YAPILDI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif 
Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme 
Projesi'nin ilk etabı Vakfıkebir de başladı.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı atılımı olarak değer-
lendirilen ve 81 ilde eş zamanlı başlayan proje kapsamında 

669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmen ile 9 bin 153 
ilkokulda, 413 bin 698 ilkokul 3. sınıf öğrencisinin taramadan 
geçirildiği belirtildi. 

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 
eğitim öğretim yılında Taşımalı eğitim kapsamında merkezi 
okullara günü birlik öğrenci taşınması işi için hizmet alımı 

taşıma ihalesi gerçekleştirildi.

Tonya Devlet Hastanesi'nde, bir doktor bir sağlık 
memuru ve iki hemşireden oluşan sağlık ekibi ile 
ilçede, evde sağlık hizmetleri uygulamasına geçildi.

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

> Sadık AYDIN 5'de


