


İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................1.000 TL
1/4 Reklam................................500 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Telefonlar : 841 56 00 -  Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Kuruluşu: 5 Mart 2004

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

e-mail: kutbizade@mynet.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com

0533 495 07 20e-mail: vedfux@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Vedat FURUNCU

Tarih : 29.03.2019
Sayı : 787

Büyükliman
Postası HABER2 29.03.2019

Ahmet KAMBUROĞLU

"SANDIĞA
GİDİYORUZ"

Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi ile ilgili sevindirici 

gelişmeler yaşanmaya devam 
ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa VarankVakfıkebir OSB'nin 
altyapı ihalesinin 2019 yılı içerisinde 
yapılması için talimat verdi.Konu ile 
ilgili olarak bir açıklama yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Hem ilçemiz hem 
de yöremiz için büyük önem taşıyan 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemizde bir yandan arsa tahsisi 
başvuruları devam ederken diğer 
yandan ilçemizin imar planlarına 
işlediğimiz, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından karayolları 
standartlarına uygun şekilde 
projelendirilen yeni bağlantı yolunun 

ihalesinin 
yapılması için 
geçtiğimiz 
günlerdeUlaştırma 
ve Altyapı 

Bakanımız Sayın Mehmet 
Cahit Turhan tarafından 
talimat verilmişti. Şimdi de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa 
Varanktarafından OSB'nin 
altyapı ihalesinin bu yıl 
içerisinde yapılması için 
talimat verildi. Kitaplara konu 
olabilecek bir hikayesi olan ve 
20 yıldır hasretle beklediğimiz 
bu önemli yatırımında artık 
mutlu sona çok yakınız. 
Bizlerden desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın, Mustafa 
Varank'a,Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Mehmet Cahit 
Turhan'a ve TBMM Çevre 

Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya şükranlarımızı 
sunuyoruz. OSB'miz için geçmişten 
günümüze emek veren tüm 
Bakanlarımıza, Valilerimize, 

Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, siyasetçilerimize ve 
katkısı olan herkese şahsım ve 
ilçem adına da ayrıca teşekkür 
ederim” dedi. 

Yerel seçimler geldi çattı...

Kocaman üç ay geldi geçti...

Pazar günü, tüm Türkiye sandık başına 

gidiyor...

Vatandaşlarımız seçmek istedikleri 

belediye başkanlarına, meclis üyelerine 

ve muhtarlara oy verecek...

Vakfıkebir İlçesinde Cumhur ittifakı ve 

Millet ittifakı yarışacak...

Cumhur ittifakından Muhammet Balta, 

Millet ittifakından Emin Uludüz...

Bu iki aday arasında insanlar tercih 

yapacak ve 5 yıl boyunca kimi Vakfıkebir 

Belediye Başkanı görmek istiyorlarsa, 

ona oy verecek...

Vakfıkebir'imiz için hayırlısı ne ise, o 

olsun...

Belediye Başkan adaylarımıza, belediye 

meclis üyesi adaylarımıza ve muhtar 

adaylarımıza, bu çıkmış oldukları yolda 

Allah yar ve yardımcıları olsun...

Seçime girecek olan belediye başkan 

adaylarımızın, meclis üyelerimizin ve 

muhtarlarımızın, bunun bir seçim 

olduğunu unutmamaları gerekir...

Bu gününde yarını olacak hayatımızda...

Hak, hukuk çerçevesinde, adil bir seçim 

olsun diliyoruz...

Kavga gürültü olmadan, olsun diliyoruz...

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

Saadet Partisi Vakfıkebir Belediye 

Başkan adayı İbrahim Baş, bizleri ziyaret 

etti. Başkan adayı İbrahim Baş, 

Vakfıkebir ilçesi Tarlacık Mahallesi 

eşraflarından...

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Saadet 

Partisinden Vakfıkebir Belediye Başkan 

adayı olarak vatandaşların karşısına 

çıkıyor...

Kendisine bu çıkmış olduğu yolda, 

başarılar diliyoruz...

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

Vakfıkebir'de şuan ki nüfus; 28.209

Seçmen sayısı; 22.166

Vakfıkebir'de mahalle sayısı; 44

Vakfıkebir'de pazar günü kurulacak 

sandık sayısı; 92

Pazar günü ise 1 sandık seyyar olarak 

kullanılacak, yatalak raporlu hastalar için 

dolaştırılacak...

22.166 seçmenden kaçı sandık başına 

gidecek, pazar günü gecesi her şey belli 

olacak...

2014 yerel seçimlerinde seçmen 

sayımız; 20.175

Oy kullanan seçmen sayısı; 17.840

Geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan 

oy; 843

Geçerli sayılan oy ise; 16.997 idi...

Mart 2019 yerel seçimleri ile Mart 2014 

yerel seçimlerinde, oy kullanacak 

seçmen sayımız, yaklaşık olarak 1991 

kişi artmış oldu...

VAKFIKEBiR OSB'NiN ALTYAPI
iHALESi YAPILACAK 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta Vakfıkebir 
OSB ile ilgili bir müjdeli haber daha verdi. 

Vakfıkebir İlçesinde 55. 
Kütüphane Haftası dolayısı 

Gençlik Merkezi Konferans 
Salonunda Atatürk Ortaokulu 
tarafından program düzenlendi. 
Programa, İlçe Kaymakamı Mesut 

Yakuta, Garnizon Komutanı Orhan 
Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy, daire amirleri, Sivil 
Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi 
Parti Temsilcileri, Okul Müdürleri ve 
öğrenciler katıldılar. Saygı duruşu 
ve istiklal marşının okunmasının 
ardından günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Atatürk 
Ortaokulu Türkçe öğretmeni Esra 
Kazancı yaptı. 
KİTAPLAR KÜTÜPHANELERİN 
SESSİZ SAHİPLERİDİR. 
Esra Kazancı; "Mart ayının son 
pazartesi günü ile başlayan haftayı 
Kütüphaneler Haftası olarak 
kutlamaktayız. Bu hafta da 
kütüphanelerin geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi, kütüphaneciliğin 
sorunları gibi konular işlenmektedir. 
Bu kapsamda kütüphanelerimize 
yeteri kadar önem verilmediğini 
görüyoruz. Günümüzün en yanlız, 

en buruk ve en üzgün makamlarıdır 
kütüphaneler. Kitabın pahalı 
olduğunu söyleyen insanların, 
kitabın bedava olduğu 
kütüphanelere gitmediği bir 
zamandayız. Kitap okumayan bir 

toplum olduğumuzun cezasını 
elbette ki her alanda çekmekteyiz. 
Okumayan bir toplumuz ne 
yazık ki!..
Aslında okumak bir ayrıcalıktır fakat 
farkına varamıyoruz. Ya da 
ayrıcalıklı olmak istemiyoruz. 
Geçmişinde kitap için hastane kuran 
bir toplumun günümüzde 
kitaplardan ve tabi kütüphanelerden 
neden bu kadar ayrı düştüğünü 
araştırmak gerekiyor. Cebindeki son 
parayı sahafa verip Divan-ı Lugati't 
Türk'ü Milli Kütüphaneye 
kazandıran Ali Emir-i Efendi'den 
yada kitaplarını kurtlar kemiriyor 
deyip 1962 Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kitap hastanesi 
kuran kitap meraklılarından nerelere 
geldiler. Süleymaniye Kütüphanesi 
denilince kütüphanecilik bizde çok 
eskiye dayanır. Osmanlı 
kütüphaneye çok ayrı değer 

vermiştir. Kitabı ve okuyanı her 
zaman koruyup kollamıştır. 1946'da 
kurulan Millet Kütüphane'si 
kurulduğunda 2 kitabı varmış. 
Şimdikilerde 620 bin kitap 
barındırıyor. Beyazıt Kütüphanesi, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Kütüphanesi en büyük 
kütüphanelerimizdendir. Ülkemiz 
kütüphanelerinde yaklaşık 
6 milyon kitap vardır. Ayrıca 
okullarımızda açılan 
Z-Kütüphaneler öğrencilerimiz 
için yeni imkanlar sunuyor. 
Onları yeni kitaplarla tanıştırıyor. 
Onlara kitaplarla yeni yeni 
ufuklar açıyor". 
KİTAPLAR KÜTÜPHANELERİN 

SESSİZ SAHİPLERİDİR 
"Kitaplar toplumların güneşidir. 
İnsanın zekasını ve bilgisini geliştirir, 
deneyimlerini artırır, hatalarını 
düzeltir. Bilinçli olan insanı bilimsel 
araştırmaya, incelemeye, üretmeye, 
yönetmeye, olayları sonuca 
bağlamaya yöneltir. Bilinçli 

insanların oluşturduğu toplumlarda 
demokrasi, hukuk,ahlak, ve sosyal 
adalet ilkeleri gerçek kuralları ile 
işler. Karşılıklı güven ve saygı 
pekişerek artar. Bu nedenle kitap 
uygarlığın simgesidir. Demokrasinin 
somut kanıtı, karanlığın amansız 
düşmanıdır. Kitaplar bu amaçla 
değerlendirildiğinde kütüphanelerin 
değeri artar. Aksi halde 
kütüphaneler kitap mezarlığına 
döner. Bizler ancak kitapları 
severek, okuyarak, okutarak çağdaş 
insan olabiliriz. Üniversite de bir 
hocamız şöyle demişti. " Bizler tarih 
yazan bir milletin evlatlarıyız. Ve bu 
tarihi her zaman okumalı ve 
okutmalıyız. Gelecekte yine tarih 
yazan ve yazdığı tarihi okuyan ve 
okutan nesiller yetiştirmek dileği ile 
konuşmama son verirken hepimize 
kitaplı ve kütüphaneli bir yaşam 
diliyorum." Dedi.
Program, Şiirler, Video Gösterisi, 
Oratoryo, Atatürk ile ilgili bir anı ve 
Tiyatro gösterisi ile son buldu.

KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI
Vakfıkebir İlçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından organize edilen 55'inci 
Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.
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İLÇE MERKEZİNE 
BÜYÜK YATIRIM 
BÜYÜKLİMAN 
POSTASI:Kırsala daha çok 
hizmet yapıldığı algısı var. Bu 
algı ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?
MUHAMMET BALTA:Bu algı 
kesinlikle doğru değil. Kırsalda 
yapılan büyük çalışmaların yanı 
sıra ilçe merkezimizde de 
müthiş projeler gerçekleştirdik. 
Fol Deresi Peyzaj Projesi, Yeni 
Cami Projesi, Şadırvan Projesi, 
Kanuni Sokak Projesi 
tamamlandı. İçerisinde 1,5 
kilometrelik yürüyüş yolu, 
bisiklet alanı, büfe, mini 
restaurant, dinlenme alanı, 
gölgelik, denize girme 
alanlarının bulunduğu ve 
Karadeniz Bölgesi'nin en güzel 
plajlarından birisi olmaya aday 
olan Vakfıkebir Plajı Projemizi 
tamamlayarak halkımızın 
hizmetine sunduk.  Otelimiz 
yap-işlet devret modeliyle bir 
Dünya markası ve 15 milyonluk 
bir yatırımla hizmete girdi. 
Körez, Cumhuriyet ve Kemaliye 
Mahallelerimizin yollarını beton 
döktük. Cumhuriyet, Çarşı, 
Kemaliye ve Büyükliman 
Mahallemiz de yağmursuyu 
hattı ve parke çalışmaları 
yaptık. Toplam da 143 bin m² 
parke taşı döşeme çalışması 
gerçekleştirdik Hacıköy, 
Kirazlık, Büyükliman, Aydoğdu 
mahallelerimizin suyunu 
yaptırdık.  Hacıköy ve Hürriyet 
Mahallelerimizin kanalizasyon 
çalışmalarını tamamladık, 
betonlama çalışmaları 
gerçekleştirdik. Çarşı, 
Cumhuriyet,  Hürriyet ve 
Büyükliman Mahallelerimizde 
elektrik tellerinin yer altına 
alınmasını sağladık. Gülbahar 
Hatun bölünmüş yolun birinci 
kısmını tamamladık. Yalıköy 
Mahalle Merkezimizde 
kanalizasyon, yağmursuyu, 
beton yol, parke taşı döşeme 
çalışmaları yaptık. Yine Yalıköy 
Mahallemize bağlı Demirci'de 
asfalt ve beton yol çalışmaları, 
Küçükdere'de beton ve asfalt 
yol çalışmaları, Çelebi'de asfalt 
ve beton yol çalışması 
gerçekleştirdik. Çocuklarımız 
oynasınlar diye ilçemizin dört 
bir tarafını çocuk oyun parkları 
ile donattık. Cami ve tarihi 
yapılarımızın ışıklandırmasını 
gerçekleştirdik. Belediye 
(Cezaevi) Caddesi, Hasan 
Cemil Güç Caddesi  ve Ömer 
Nakkaş Caddesi, toprak işleri, 
sanat yapıları, yağmur suyu 
(drenaj hattı) ve çevre 
düzenlemeleri Trabzon 
Büyükşehir Belediyemiz 

tarafından gerçekleştiriliyor. Bu 
çalışmalar halen devam ediyor. 
İL ÖZEL İDARE DÖNEMİNDE 
40 YILDA YAPILAMAZDI 
Kırsal da il özel idaresi 
döneminde bu kadar hızlı 
yatırım yapılmamıştı.Biz 
yatırımları çok hızlı yapınca 
insanların dikkatini çekmeye 
başladı. Merkez ve kent 
kavramı ortadan kalktı. Yol 
çalışmalarını altyapısıyla sanat 
yapıları ile birlikte yaptık. 44 
mahallemizin tamamında 
çalışmalar yaptık. Bu 
çalışmaları yaparken kırsal 
kavramını da ortadan kaldırdık. 
Yapılan yatırımlarla ulaşım 
kolaylaştı. Ulaşım kolaylaşınca 
kırsaldaki yapılaşmada 
hızlanmış oldu. İl özel idaresi 
devam etmiş olsaydı, bizim 5 
yılda yaptığımız bu yatırımlar 
40 yılda yapılamazdı. 
45 PROJENİN TAMAMINA 
DOKUNDUK 
BÜYÜKLİMAN POSTASI: 
2014 yılında yola çıktığınız 45 
projedeki son durum nedir?
MUHAMMET 
BALTA:Geçtiğimiz yerel 
seçimler öncesi 45 proje ile 
yola çıkmıştık. Projeleri kısa, 
orta ve uzun vadeli projeler 
olarak belirledik. O dönem bu 
projelerin üç tanesini yapsa 
yeterli olur deniyordu. 5 yılın 
sonunda 30 projemizi 
tamamladık. 7 tanesini 
projelendirdik, ihale aşamasına 
getirdik. Diğer sekizinde de 
proje çalışmalarımız devam 
ediyor. 45 projemizin tamamına 
dokunduk. Ayrıca vaat etmeden 
de 40 tane proje ve hizmeti de 
tamamlayarak ilçemize 
kazandırdık.  Bizler ilçemiz için 
çok şeyler yaptık. Sloganımız 
“Yapacak daha çok işimiz var.” 
Gittiğimiz tüm mahallelere proje 
kitapçığını götürüyor ve kaç 
tanesini tamamladığımızı, kaç 
tanesinin devam ettiğini, kaç 
tanesinin proje aşamasında 
olduğunu tek tek açıklayarak 
vatandaşlarımızı 
bilgilendiriyoruz. 
FOL DERESİ VE ÇEVRESİ 
YAŞAM ALANI OLACAK 
BÜYÜKLİMAN POSTASI: Fol 
Deresi'nin ikinci etap projesi ile 
ilgili gelinen son durum nedir?
MUHAMMET BALTA: Fol 
Deresinin ikinci etap projesinin 
ihalesi yapıldı. Kamulaştırma 
sorunları var. Bu nedenle 
çalışmalar başlayamadı. DSİ' 
ye kamulaştır bize ver, yada 
kamulaştırma riskini belediye 
üzerine alsın diyor. 
Kamulaştırma işi belediyenin 
gücünün üzerinde bir iş olduğu 
için kamu eliyle hallolsun 

istiyoruz. Görüşmelerimiz 
devam ediyor. Bu projeyle 
görüntü kirliliği tamamen 
ortadankalkacak. Sahilden 
itibaren kapalı spor salonuna 
kadar olan bölge bir yaşam 
alanıhaline gelecek. Kullanılan 
2 köprü değişecek. 
Pazaryerinde derenin yatağı 40 
metreye çıkacak. Kapalı Spor 
Salonuna kadar her iki taraftan 
yürüme yolu  yapılacak. 
Belediye olarak bir kauçuk 
savar projesi hazırladık.Dere 
tabanına döşeme yapılacak. Bu 
derede gölleşmeyi sağlayacak 
otomatik bir sistem.Fol Deresini 
denizden girilip kayıkla belirli 
bir noktaya kadar gelinebilecek 
bir hale getireceğiz. Dere 
kenarındaki evler içinde 
kaplama ve boyama işlemleri 
gerçekleştireceğiz. Yine Hacı 
Ziya Habiboğlu Caddesi, 
Kanuni Sokak, Gülbahar Hatun 
Caddesi, 14 Şubat Caddesi ve 
Vakfıkebir ilçesinin sahilden 
görünür yüzü olan binalarında 
cevre tasarımlarını 
sağlıklaştıracağız. Bununla ilgili 
500 bin TL hibemizi aldık. 
Aşama aşama bunları 
gerçekleştireceğiz. İlçemizde 
bir tabela standardı olacak. 
Çevre tasarımı ve sokak 
sağlıklaştırma projeleri 
içerisinde altyapı, bina cephesi 
ve tabela düzenlemesi ile bir 
bütünlük sağlayacaktır. 
KAYBEDEN VAKFIKEBİR 
OLMASIN
Vakfıkebir için düşüncelerimizi 
ve projelerimizi bugünü 
düşünerek hazırlamadık. 100 
yıllık imar planını yapmış, dolgu 
imar planını, kentsel dönüşüm 
projelerini, çevresel sorunları 
çözecek projeleri hazırlamış, 

turizm mastır planını yapmış, 
kurumsal bir yapıya kavuşmuş 
bir belediye bırakmak 
arzusundayız. Yani şehrin 
anayasasını yazmak istiyoruz. 
Şahsım ve ekip arkadaşlarım 
yapacağımız işlerde hiçbir 
zaman oy kaygısıyla hareket 
etmedik. Vakfıkebir'e faydalıysa 
o işi yaptık. İstedik ki;kaybeden 
Vakfıkebir olmasın. Bizim 
derdimiz Vakfıkebir'in 
kazanmasıdır. Muhammet 
Balta'nın kaybetmesi bir şey 
değiştirmez. Ama Vakfıkebir 
kaybederse bu bizi çok üzer. 
Bütün kararlarımızı alırken 
toplumumuzu dinleyerek 
kararlar aldık. İmar planını 
hazırlarken Vakfıkebir nasıl 
daha yaşanılabilir bir kent olur 
düşüncesi içerisinde olduk. 
Vakfıkebir ilçesinin tamamında 
yani 810dönümlük bir alanda 

imar çalışması yaptık. 
Yaptığımız bu imar çalışması 
vatandaşlarımız tarafından ilgi 
gördü ve taktirle karşılandı. 
2019 YILINDA İHALEYE 
ÇIKACAK 
BÜYÜKLİMAN POSTASI: 
Şehir için su şebekesinin 
değiştirilmesi konusundaki 
çalışmalarınız ne aşamada?
MUHAMMET BALTA:Ana 
ishale hattında hiçbir 
problemimiz yok. Su 
şebekemiz çok eski. Bu yüzden 
ciddi oranda kaçak var. Buda 
aynı zamanda ekonomik kaybı 
da beraberinde getiriyor. 
Ekonomik kaybın yanında su 
israfı da ortaya çıkıyor. Su 
şebekesinin değişim projesi 
2019 yılı içerisinde ihaleye 
çıkarılacak. 40 milyona mal 
olacak, çok büyük bir projedir. 
Bu proje şu acıdan da 
önemlidir. Eğer cadde ve 
sokakları standart hale 
getirilecekse altyapıda işimizin 
bitmiş olması lazım. Bir taraftan 
doğalgaz var. Bir taraftan şehir 
için su şebekesinin değişimi 
var. Su projesi elimizde olduğu 
için artık bu çalışmaları 
rahatlıkla yapabileceğiz. 
DOĞALGAZ GELİYOR 
Doğalgaz hattı için Çamlık 
Mahallemizden başlayıp imarı 
yapılmış bölgeden Çarşıbaşı 
İlçesi sınırımıza kadar 15 
metrelik imar yolumuzu 
izleyecek boru hattı döşenecek. 
Bu anlamda çok rahatız. 2020 
yılı içerisinde ilçemizde 
doğalgaz kullanılacağını tahmin 
ediyoruz. Halkımızın da biran 
önce doğalgaz ile buluşmayı 
bekliyorlar.
HALKIMIZIN BEKLENTİLERİ 
DOĞRULTUSUNDA 

PROJELER HAZIRLADIK 
BÜYÜKLİMAN POSTASI:2019 
yılı için hazırladığınız 
projelerde neyi düşünerek 
hazırlık yaptınız?
MUHAMMET BALTA:2014 
yılında halkımızın en önemli 
beklentileri yol ve altyapı 
konularındaydı. 5 yıllık görev 
süremiz boyunca yollara ve 
altyapıya yaptığımız büyük 
yatırımlarla birlikte ilçe halkımız 
daha görsel ve sosyal alana 
hitap edecek projeler istemeye 
başladı. Bizlerde bu beklentileri 
karşılayacak projeler 
hazırladık.  
İskele ve Çevresi Projesi: 
Tarihi iskelemizi ve çevresini bu 
projeyle bir yaşam alanına 
çevirmek istiyoruz. Projesi 
hazır, yürüyüş yolu ile bağlantılı 
hale getireceğiz. 
Üst Geçit Projesi: Sahil 

parkımız ile iskelemizi birbirine 
bağlayacak merdivensiz 
ekolojik bir üst geçti inşa 
edeceğiz. Proje bittiğinde 
engelli kardeşlerimiz de 
bisikletli arkadaşlarımız da 
karşıdan karşıya geçebilecek. 
O nostaljiyi yaşatacağız. 
Sahil Parkı Projesi: Dolgu 
imar planı bittikten sonra 
ihalesini gerçekleştireceğiz. 
Ciddi bir sosyal alan olarak 
bölge halkına hizmet edecektir. 
Ekmek Temalı Millet Bahçesi: 
Yalıköy Mahalle sahilimizde 35 
bin metrekarelik bir alana 
yapacağımız vizyon projemiz. 
TOKİ'de proje revize ediliyor. 
Bu alanda yöresel ürünlerin 
satılacağı bir yer inşa edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımız bunu ilan 
etti, kendisine teşekkür 
ediyoruz. Vakfıkebir Ekmeğine 
ulaşan bir yol olacak ve 
Turizme katkı sunacağına 
inanıyorum.
Karavan Park Projesi: Dolgu 
alanında uluslararası işareti 
olacak bir projemiz var. 
Karavan Park projemiz farklı bir 
proje olacak Yalıköy'e yakın 
olan bir alanda. Yalı park 
koyduk adını, Vakfıkebir'in 
sahili çamlık sahiline kadar bir 
yaşam alanı haline gelecek. 
Pazaryeri Projesi: 
Vaatlerimizden olan projeyi 
biraz daha geliştirdik. Yavuz 
Selim Caminin arkasında 
yapacağız. Bu güzergahta, 
balıkhane, otopark, 
pazarcılarımızın malzemelerini 
koyacağı bir depo, oturma ve 
dinlenme alanları olacak. 
Entegre proje şeklinde hizmete 
sunacağız. 
Mendirek Çay Bahçesi Projesi: 
Denizi çok seviyoruz. Hoşça 

vakit geçireceğinizi inanıyorum. 
Denizin hemen kenarında 
olacak.
Kent Müzesi Projesi: Mülk 
sahibi ile görüştüm. Tarihi bir 
binamız var. Kamulaştırıp kent 
müzesi haline getirmek 
istiyoruz. 
Turizm Master Planı: Trabzon 
orta doğudan ciddi bir turist 
çekiyor. Ancak bizim ilçemiz 
faydalanamıyor. Bir plan yaptık 
tarihi değerlerimizi turizme 
kazandırmak istiyoruz. 
Alt Geçit Projesi: Karayolları 
ile ne kadar görüştüysek 
istediğimizi alamadık, biz 
yapsak olur mu dedik mutlu 
oluruz dediler. Alt geçitlerimize 
bir yaşam alanı olacak şekilde 
projeler hazırladık. 
Vatandaşlarımız buralardan 
rahatlıkla deniz tarafına 
geçebilecek 24 saat izlenecek. 

Dış Cephe Sağlıklaştırma 
Projesi: Fol Deresinin 
kenarında, Fatih Caddesi, 
Gülbahar Hatun Caddesinde 
dış cephe iyileştirmesi 
gerçekleştireceğiz. Bakanlıktan 
hibe aldık kademe kademe 
gerçekleştireceğiz. 
Sokak ve Cadde Düzenleme 
Projesi: Cadde ve 
sokaklarımız projelerimiz hazır. 
Doğalgaz ve su projelerimiz 
tamamlandığında hızlı bir 
şekilde hayata geçirmek istiyor. 
Fakülte Projesi: Trabzon 
Üniversitesi yatay olarak 
büyüyecek. Bizlerde ilçemize 
bir fakülte kazandırmak 
istiyoruz. 50 dönüm araziyi 
fakülte için imar planına işlettik. 
İnşallah Vakfıkebir'in kültürüne 
uygun bir fakülteyi ilçemize 
kazandıracağız. 
Projelerimizi de hayata 
geçirdiğimiz zaman 
Vakfıkebir'imizin var olan marka 
değeri daha da yükselecektir. 
Projeleri yaparken 
duyduğumuz heyecanı inşallah 
bittiğinde de aynı şekilde 
hissedeceğiz. Bu projeler hayal 
değil gerçekleşebilecek olan 
projelerdir ve ilçemiz büyük bir 
değer katacaktır.
VAKFIKEBİR'E SEVDALIYIZ 
BÜYÜKLİMAN POSTASI:Son 
olarak yerel seçimlerle ilgili 
olarak vatandaşlarımıza 
söylemek istedikleriniz 
nelerdir?
MUHAMMET BALTA:Biz 
Vakfıkebir ilçemize sevdalıyız. 
Hesap veren bir Belediye 
Başkanı olacağımızı 
söylemiştik. Her gittiğimiz yerde 
hesap veriyoruz. İlçe halkımıza 
dağıttığımız kitapçıkta da 
hesap veriyoruz ve projelerimizi 

anlatıyoruz.Vakfıkebir'e 
toplamda da kamu ve yerel 
olarak 403 milyon TL yatırım 
yaparak ilçeye hizmette altın 
çağını yaşattık.  Herkesin 
değişmesi gerektiğini söylediği 
Vakfıkebir'i değiştirmek, 
geliştirmek için çalışıyoruz. 
Vakfıkebir'imizin var olan marka 
değerini daha da yukarı 
çıkartmak istiyoruz. İlçemiz için 
hayaller kuruyoruz. Ama 
hayalperest davranmıyoruz. 
Hayallerimizi gerçekleştirmek 
için planlı ve programlı bir 
şekilde çalıştık. Yüce Allah 
nasip eder, halkımız bize yetki 
verirse, yine planlı ve programlı 
bir şekilde çalışarak herkese 
eşit hizmet götürme gayreti 
içerisinde olacağız. Oy 
kullanacak olan tüm 
vatandaşlarımızın oyuna talibiz 
ve desteklerini bekliyoruz. 

Vakfýkebir Belediye Baþkaný Muhammet Balta;

HER ZAMAN VAKFIKEBiR'iN 
YARININI DÜÞÜNEREK HAREKET ETTÝK,
HERKESÝN BELEDÝYE BAÞKANI OLMAK ÝÇÝN GAYRET GÖSTERDÝM



Büyükliman
Postası HABER4 29.03.2019

DEMOKRATİK ŞEHİR 
YÖNETİMİ
●Yerel yönetim anlayışımızın 
temelini, kamu yararı güden, 
tarafsız ve etkin hizmet 
oluşturmaktadır.
●Yerel yönetimde ayrım 
gözetmeksizin herkese adaletli 
ve etkin hizmet sunumu 
gerçekleştireceğiz.
●Yerel yönetim hizmetlerinin, 
günübirlik ve keyfi kararlardan 
uzak, uzlaşıya dayalı planlar ve 
programlar çerçevesinde 
yapılması esastır. Yerel 
yönetimlerin kararlarını, 
planlara ve programlara dayalı 
olarak ve bilim insanlarının, 
meslek odalarının, sivil toplum 
örgütlerinin ve yurttaşların 
görüşlerini alarak yaşama 
geçireceğiz.
●Yatırım önceliklerinin 
belirlenmesinde temel 
hedefimiz; kamusal yararı ön 
planda tutmak ve yerel yönetim 

hizmetlerinin niteliğinin 
toplumun etkin katılımıyla 
denetlenmesini sağlamaktır. 
Şeffaf, katılımcı ve tüm 
yurttaşları kapsayan hizmet 
anlayışı, kılavuzumuz olacaktır.
●İlçemiz keyfi ve gündelik 
kararlarla yönetilemez. Yerel 
yönetimlerin faaliyetleri, kamu 
yararı ve hukukun üstünlüğü 
ilkesine dayanır. İnsan odaklı, 
tarihsel, doğal ve kültürel 
değerlerimize saygılı, çağdaş 
yaşam koşullarını geliştiren 
faaliyetler; tüm politikalarımızın 
ve projelerimizin temelini 
oluşturur.
●Anayasal yerinden yönetim 
kuruluşları olan meslek odaları, 
sivil toplum örgütleri ve yurttaş 
girişimleri, demokratik şehir 
yönetiminin paydaşlarıdır. 
Şehrimizi bu kurumlar ile 
birlikte, uzlaşı içerisinde 
yöneteceğiz.
●Şehrin sorunlarına, 
yurttaşların politika yapım 
süreçlerine katılımını 
sağlayarak; birlikte çözüm 
üreteceğiz. Katılım, uzlaşı ve 
işbirliği, temel yerel yönetim 
anlayışımızdır.
●Şehrin, demokratik değerlere, 
temel insan hak ve 
özgürlüklerine saygılı; idari ve 
mali yapıyı geliştiren, yurttaş 

katılımına dayalı bir anlayışla 
yöneteceğiz.
●Aktif yurttaş katılımı için, tüm 
yerel yönetim organları ve halk 
arasında şeffaf ve güçlü iletişim 
kanalları kuracağız. Yurttaşların 
bilgi edinme hakkı önündeki 
tüm engelleri kaldıracağız ve 
katılımı etkin kılabilmek için 
yönetim süreçlerini halka açık 
biçimde gerçekleştireceğiz.
●Şehrin, geleceğini etkileyecek 
önemli projeleri, tüm 
paydaşların ve yöre halkının 
karar süreçlerine katılımını 
sağlayarak gerçekleştireceğiz. 
Hassas durumlarda, projelerin, 
meslek odalarının, sivil toplum 
örgütlerinin ve yöre halkının 
onayından geçmesini 
sağlayacağız.
●Mümkün olan tüm koşullarda 
doğrudan demokrasiyi yaşama 
geçireceğiz. Bunun için, 
“Mahalle Konseyleri”, “Semt 
Meclisleri” gibi girişimleri teşvik 

edeceğiz. Bunların karar alma 
süreçlerine doğrudan 
katılımlarını sağlayacak 
düzenlemeler yapacağız.
●Muhtarlar yerelde karar alma 
süreçlerinde etkili olacak. 
Muhtarların, kendi yetki ve 
sorumluluk alanlarını 
ilgilendiren hususlarda, 
Belediye Meclisi toplantılarına 
aktif katılmalarına olanak 
sağlayacağız.
●Muhtarların çağın gereklerine 
göre hizmet verebilmesi için 
gerekli altyapının 
oluşturulmasına katkı 
sağlayacağız. Bunun için 
gerekli hizmet binası ve 
personel desteğini sunacağız.
Şeffaf Yönetim Kültürü
●Belediye yönetiminde 
şeffaflığı yönetim kültürü haline 
getireceğiz. Bunun için gerekli 
tüm tedbirleri alacağız.
●Belediyenin stratejik 
planlarını, belediye başkanı 
seçildikten sonra 5 yıllık görev 
dönemini kapsayacak biçimde, 
tüm paydaşların katılımıyla 
hazırlayacağız. Stratejik 
planları, yurttaşların erişimine 
açık tutacağız.
HAYAT PAHALILIĞI İLE 
MÜCADELE 
 Yurttaşların ihtiyaçlarına dönük 
olmayan gereksiz harcamalara, 

israfa son vereceğiz. Tüm 
kamusal kaynakları, halkın 
ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda kullanacağız.
●Ekonomik kriz koşulları hayat 
pahalılığını arttırmaktadır. 
Hayat pahalılığını giderecek 
tüm tedbirleri alacağız. 
●Barınma, gıda, ulaşım gibi 
gündelik hayatta ihtiyaç 
duyulan tüm alanlarda, daha 
kaliteli hizmeti, daha düşük 
fiyata sağlayacağız. Hiçbir 
çocuğun aç kalmasına izin 
vermeyeceğiz. Tüm 
öğrencilerin barınma sorununu 
çözeceğiz. Ulaşımda indirim 
sağlayan düzenlemeleri, halkın 
ihtiyaçları doğrultusunda 
yaygınlaştıracağız.
●Eğitim ve sağlık alanında, 
yurttaşların ihtiyaç duyduğu 
destekleyici hizmetleri, belediye 
ile sağlayacağız. Eğitim ve 
sağlık harcamalarında, aile 
bütçesi üzerindeki yükü 
hafifleteceğiz.
●Halkımızın eğitim, sağlık ve 
barınma harcamaları üzerindeki 
yükü hafifletmek için, kurslar, 
kreşler ve yurtlar açacağız; 
kırtasiye ve ulaşım destekleri, 
evde bakım hizmetleri vb. 
destekler sağlayacağız.
●Sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim 
ülkemizde gün geçtikçe 
büyüyen bir sorun alanı halini 
almaktadır. Halkımızın gıda 
harcamaları üzerindeki yükü 
hafifletmek; sağlıklı gıdaya 
erişimi kolaylaştırmak için 
gerekli tüm tedbirleri alacağız. 
Bunun için, tarımsal üretimin 
teşviki, belediye pazarının 
yeniden düzenlenmesi gibi tüm 
tedbirleri, yurttaşların 
katılımıyla alacağız.
●Sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim 
için; üniversiteler, meslek 
odaları, kooperatifler ve 
mahalle konseyleri ile işbirliği 
içerisinde çözümler 
geliştireceğiz. Sağlıklı ve ucuz 
gıdaya erişim temel bir insan 
hakkıdır. Yurttaşların katılımı ile 
geliştirilen çözümleri, 
kararlılıkla uygulayacağız.
HALKIN İHTİYAÇLARINI 
SAĞLAMAK İÇİN YEREL 
KALKINMA
●Yerel kalkınma anlayışımızda, 
insanı ve halkın refahını temel 
alacağız. Bunun için, işsizliğin 
azaltılması, gelir getirici 
faaliyetlerin desteklenmesi, 
çalışma yaşamı için gerekli 
bilginin ve becerinin 
geliştirilmesi esasına 
dayanacağız. Yerel 
yönetimimizde bunların 
gerçekleştirilmesi için gerekli 
tüm tedbirleri alacağız.
●Sürdürülebilir kalkınmayı ve 
yenilikçiliği teşvik edeceğiz. 
Buna uygun uluslararası 
standartlardaki yerel kalkınma 
projelerini, tüm paydaşlar ile 
işbirliği içerisinde 
gerçekleştireceğiz.
●Yerel ekonomik kalkınmada, 
şehrin kullanılmamış 
olanaklarını harekete 
geçireceğiz. Bu çerçevede, 
kalkınma ajansları, yerel iş ve 
sivil toplum çevreleri, ilgili 
merkezi yönetim kurumları ve 
diğer tüm paydaşlar ile işbirliği 
imkanlarını sağlayacağız. Yerel 
kalkınma politikalarını, siyasal 
farklılıklar gözetmeksizin, uzlaşı 
içerisinde birlikte oluşturacağız.
●Farklı ekonomik sektörlerde 
nitelikli işgücü ihtiyacının 
karşılanmasına katkı 
sağlayacağız. Bunun için, 
belediyeler öncülüğünde iş 
geliştirme faaliyetleri ve mesleki 
eğitim etkinlikleri 
düzenleyeceğiz. Gençlerimizi 
yerel ekonomik kalkınma 
politikalarının gerektirdiği 
bilgiler ve beceriler ile 
donatacağız.
YOKSULLUKLA MÜCADELE
●Yurttaşların mutlak yoksulluk 
koşullarında yaşamaması için 
gerekli tüm tedbirleri alacağız.
●Aile Sigortası uygulamaya 

konana kadar; şehrimizde ve 
kırsal alanlarda yoksulluğun 
azaltılmasına ilişkin tüm 
destekleyici önlemleri, yerel 
yönetim tarafından 
gerçekleştireceğiz.
●Sosyal yardımlar, siyasi 
amaçlarla gerçekleştirilemez. 
Sosyal yardımların yapılış 
biçimi, yardım alan yurttaşların 
onurunu zedeleyemez. 
Yoksullukla mücadele için 
sağlanan destekleri arttırarak 
sürdüreceğiz. Sosyal 
yardımları, belirlenen muhtaçlık 
ölçütleri doğrultusunda, tüm 
yurttaşlara tarafsız bir şekilde 
sağlayacağız.
●Kırsal alanda sosyal 
yardımların yanı sıra; tarım 
alanlarının korunması ve 
canlandırılması çalışmalarını 
yürüteceğiz. Farklı tarımsal 
ürünlerin yetiştirilmesi ve 
pazara sunulması konularında, 
kırsal alanlarda yaşayanlara 
destekler sağlayacağız ve bu 
kesimlerin refah düzeylerini 
arttıracağız.
●Yoksulluk en fazla çocukları 
etkilemektedir. Merkezi 
yönetimin çocuk yoksulluğunu 
önlemeyi hedefleyen faaliyetleri 
yeterli değildir. Yerel 
yönetimlerin de, çocuk 
yoksulluğu ile mücadelede 
gerekli tüm destekleyici 
tedbirleri almasını 
sağlayacağız.
●Yoksul ve dar gelirli ailelerin 
yaşadığı bölgeler başta olmak 
üzere, imkân dahilindeki tüm 
bölgelerde, çalışan ebeveynleri 
rahatlatacak ve çocuğun 
sağlıklı gelişimine hizmet 
edecek, çocuk yuvaları ve 
kreşler açacağız. Kreşlerin 
uzman personel ve güvenlikli 
altyapı ile donatılmasını 
sağlayacağız. Çocukların bu 
kurumlara rahat bir şekilde 
ulaştırılması için tedbirler 
alacağız.
●Belediyelerimiz tarafından 
çocuklu ailelere yapılan çocuk 
bezi, ilaç, mama ve beslenme 
yardımlarını, geliştirerek 
sürdüreceğiz.
●Engelli çocuklarımızın eğitimi 
ve beslenmesi için belediyeleri-
miz aracılığıyla özel tedbirler 
alacağız. Engelli çocuklarımızın 
okula götürülüp getirilmesi; sos-
yal, kültürel ve sportif etkinlikle-
re katılabilmesi için tüm imkân-
larımızı seferber edeceğiz.
●Belediyemizin çocuklara 
yönelik ücretsiz sinema, tiyatro 
ve konser gibi etkinlikleri, 
katılımını sağlayacağız. 
Çocuklara bilim ve teknolojiyi 
sevdirmek; tarihsel ve kültürel 
değerlerimize aidiyeti 
güçlendirmek için ücretsiz 
faaliyetler düzenleyeceğiz.
●Spor kursları ve yaz kampları 
gibi faaliyetler aracılığıyla, 
çocukların sosyalleşmelerini 
sağlayacak olanakları 
geliştireceğiz. Huzur içinde bir 
arada yaşamın kültürünü, 
küçük yaşlardan itibaren 
sağlayacağız.
TARIMSAL ÜRETİM İLE 
KIRSALIN YENİDEN 
CANLANDIRILMASI
●Tarımsal üretim olanaklarını 
yeterince değerlendiremeyen 
ilçemizde ve köylerimizde, 
üretimde süreklilik, istihdamın 
ve gelirin arttırılmasını 
sağlayacak destek 
programlarını oluşturacağız. 
Bunun için, ilgili tüm paydaşlar 
ile işbirlikleri geliştireceğiz.
●Kırsal kalkınmada, küçük 
üreticinin güçlenmesi ve 
kooperatifleşme çok önemlidir. 
Bu kapsamda, kırsal alanlarda 
kooperatifleşmeyi 
destekleyerek üreticilerimizin 
örgütlenmesini teşvik edeceğiz.
●Üretim yapacak çiftçilerimize 
bedava tohum, fide ve fidan 
vereceğiz. Ekim, yetiştirme, 
ilaçlama, gübre kullanımı, 
aşılama, ürün toplama gibi 
bütün aşamalarda üreticilere 

bedava mühendislik desteği ve 
danışmanlık hizmeti 
sağlayacağız.
●Yerli tohumların genetiklerinin 
değiştirilmeden ve tekrar 
kullanımını artırarak, doğal ve 
organik tarımsal ürün, sebze ve 
meyve ihtiyacını 
karşılayacağız. Bu kapsamda, 
yörelere özgü meyvelerin ve 
sebzelerin üretimini 
destekleyeceğiz. Üretilen 
ürünlerin pazarlara aracısız 
ulaşmasını sağlayacağız. 
Yurttaşların sağlıklı ve ucuz 
gıdaya ulaşması ve kırsal 
alanların yeniden 
canlandırılması için gerekli 
çalışmaları, yerel yönetimler 
öncülüğünde ve tüm paydaşlar 
ile işbirliği içerisinde yapacağız.
●Kırsal alanlardaki hayvancılık 
faaliyetlerini teşvik edeceğiz. 
Hayvancılığı cazip ve kârlı hale 
getirmek; halkımızın et 
ihtiyacını karşılamak için gerekli 

tüm tedbirleri alacağız.
●Tarımsal üretimin yanı sıra; 
kırsalı yeniden canlandırmak 
için, doğaya zarar vermeyen 
turizm olanaklarını 
geliştireceğiz. Bunun için, yerel 
yönetimler öncülüğünde tüm 
paydaşların işbirliği ile, uygun 
projeler gerçekleştireceğiz.
ADİL VE KATILIMCI BÜTÇE 
OLUŞTURULMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ
●Adil bütçe kullanımını, 
kadınların, gençlerin ve tüm 
dezavantajlı kesimlerin 
ihtiyaçlarına öncelik veren bir 
yaklaşımla gerçekleştireceğiz.
●Adil ve katılımcı bütçe 
uygulaması ile yoksul, çalışma 
olanaklarından yoksun, 
ayrımcılığa, şiddete maruz 
kalan insanlara, barınma, 
sığınma, meslek edindirme ve 
kent yaşamına katılım gibi 
destekler sunacağız.
●Adil ve katılımcı bütçe 
uygulamaları ile her yurttaşın 
mahallesinde gördüğü 
sorunlara yönelik çözümler 
geliştirmesini ve bunları 
projelendirerek belediye 
bütçesinden kaynak almasını 
teşvik edeceğiz. Projeler, 

önceden belirlenen nesnel 
ölçütlere göre 
değerlendirilecek. Kabul edilen 
projelerin maliyetini belediye 
bütçesinden karşılayacağız ve 
projeleri yaşama geçireceğiz.
●Yurttaşların belediye 
hizmetlerinin farkında olması; 
bu hizmetlerin yurttaşların 
ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda yapılması ve 
hizmetlerden memnuniyet 
oranının arttırılması için tüm 
tedbirleri alacağız.
ŞEHRİMİZİN ORTAK 
ZENGİNLİKLERİNİ EŞSİZ 
DEĞERLERİMİZ OLARAK 
GÖRECEĞİZ.
Şehrimizin kısa erimli ekonomik 
çıkarlar yerine, uzun erimli 
toplumsal faydalara dayalı 
olarak planlanmasını 
yapacağız. Kentsel dönüşüm, 
adalet duygusuna zarar 
vermeden ve uzlaşıya dayalı bir 
anlayışla yerinde dönüşüm 

gerçekleştirilir. Şehrimizin sos-
yal eşitsizliklerin ve mekansal 
ayrışmaların derinleşmesine 
izin verilmez. Çevre politika-
larında, sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri, ekolojik çeşitliliğin ko-
runması, tüm türler için sağlıklı 
yaşam ve enerji verimliliği 
esastır. Ucuz, kaliteli ve doğaya 
zarar vermeyen toplu taşıma 
hizmetleri sağlanır. Belediye-
miz, teknolojinin sağladığı tüm 
olanakları kullanarak e-beledi-
yecilik sistemini ve “akıllı kent” 
uygulamalarını yaygınlaştırır. 
Sağlıklı, güvenli ve ucuz gıdaya 
erişimin sağlanması için tüm 
tedbirler alınır. Herkese, sağlıklı 
ve insanca yaşam hakkı tanınır; 
bunun için dezavantajlı kesim-
lere pozitif ayrımcılık sağlanır.
RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN 
ŞEHİRCİLİK
●Riski azaltılmış güvenli 
yerleşimler inşa etmeyi; 
uzlaşıya dayalı biçimde ve 
mağduriyetler yaratmadan şehri 
dönüştürmeyi temel önceliğimiz 
olarak kabul ediyoruz. Şehir 
planları ve şehircilik projeleri ile 
şehirde sosyal ve mekansal 
ayrışmaları önleyecek tedbirleri 
alacağız.

ADÝL, TARAFSIZ VE ETKÝN HÝZMET YAPACAÐIZ
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

HABER - REKLAM

T
oplantıya Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Şadan Eren, 
Yönetim Kurulu Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz 
İhracatçılar Birliği Başkanı 
Ahmet Hamdi Gürdoğan, 
Trabzon Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Ergan, İŞKUR İl Müdür Vekili 
İbrahim Büyük, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Ahmet Kurt, Of Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Saral ile 
kaymakamlar katıldı.  
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ocak'taki 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Türkiye Ekonomi 
Şurası'nda iş dünyasına yeni 
bir istihdam seferberliği 
çağrısında bulunduğunu 
hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu; 
“Yeni teşviklerin çoğu ifade 
ettiğimiz gibi tarihi teşvikler 
şeklinde. Nisan ayı sonuna 
kadar sağlayacağınız her ilave 
istihdamın tam 3 ay boyunca 
ücretini, sigorta primlerini ve 
vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 
ay boyunca işverenin maliyeti 
sıfır olacak. Devamındaki 9 ay 

boyunca da devletimiz sigorta 
primlerini ve vergileri ödemeye 
devam edecek. Yani aylık bin 
113 lirayı devletimiz 
karşılayacak. Siz işverenler 
olarak sadece çalıştırdığınız 
personelinize ücretini 
ödeyeceksiniz. İşe alınacak kişi 
kadın, genç ve engelliyse 9 
aylık süre 15 aya kadar uzamış 
olacak.” dedi.
ÖNCE İŞBAŞI EĞİTİM SONRA 
İSTİHDAM DESTEĞİ 
Devletimizin her daim 
işverenlerimizin ve iş 
arayanlarımızın yanında 
olduğunu söyleyen Vali 
Ustaoğlu; “Herhangi bir sebeple 
işinde sıkıntı yaşayan 
girişimcilerimiz için de 
devletimiz çok önemli bir 
destek getirdi: Eğer bir işveren 
işlerinde sıkıntı yaşadıysa, 
faaliyetleri durmuş ya da 
azalmışsa çalışanlarının maaşı 
3 ay boyunca, kısa çalışma 
ödeneği kapsamında İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. 
Bunun yanı sıra; Kısa Çalışma 
Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, 
Önce İşbaşı Eğitim Sonra 
İstihdam Desteği gibi pek çok 
desteği devletimiz 
işverenlerimize sağlayacak.   

Bu konuda Trabzon Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü, SGK 
Trabzon İl Müdürlüğü ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü eşgüdümünde 
özellikle Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odasının önceki 
yıllardaki İstihdam 
Seferberliğinde göstermiş 
oldukları üstün gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Suat Hacisalihoğlu da istihdam 
seferberliği ile ilgili ilimizde 
önemli çalışmaların yapıldığına 
dikkati çekerek, “Kamu-özel 
sektör el ele vererek 
Cumhurbaşkanımızın başlatmış 
olduğu istihdam seferberliğine 
destek amacıyla ülkemizin 
istihdam sorununun 
çözülmesine katkı vermeye 
gayret ediyoruz.” dedi. 
DEVLETİMİZ TÜM İMKÂN-
LARINI SEFERBER ETTİ 
Vali Ustaoğlu, çok anlamlı bir 
çağrı için toplandıklarını 
vurgulayarak "Sayın 
Cumhurbaşkanımız 21 Ocak'ta 
TOBB'daki Türkiye Ekonomi 
Şurası'nda iş dünyasına yeni 
bir istihdam seferberliği çağrısı 
yaptı. Bizler de bu konuyla ilgili 

yol haritamızı belirlemek üzere 
kamu ve özel sektör 
temsilcileriyle bir araya 
geliyoruz. Amacımız İstihdam 
Seferberliğinin Trabzon'un tarihi 
ve kadim geçmişine, ticari ve iş 
dünyası birikimine yakışır 
biçimde karşılık bulmasıdır. 
Devletimiz tüm imkânlarını 
seferber etti. Türkiye Ekonomi 
Şurası'ndaki çağrıdan sonra 
bununla ilgili olarak bakanlıklar 
ve kurum temsilcileri bir araya 
gelerek istihdam teşvikleri 
hazırlandı, yasal mevzuatlar 
kanunlaştı. Çok cazip, ilave 

istihdamla alakalı güzel 
teşvikleri içinde barındıran bu 
mevzuat artık yürürlüktedir. 
Hem bu çağrıya kulak verme 
hem teşviklerden istifade etme 
noktasında Trabzon'da tüm 
paydaşlarımızla bir seferberlik 
yapalım istiyoruz. İşsizlik cana-
varına karşı toplumumuzun tüm 
kesimleriyle seferberlik halinde 
mücadele edelim ve başarılı 
olalım. Yeni bacalar tütsün, 
evlerimiz bereketlensin, 
sofralarımız neşelensin, 
ailelerimiz daha müreffeh ve 
mutlu olsun istiyoruz."
"TOPLUMUN TÜM 
KESİMLERİNDEN 
FEDEKARLIK BEKLİYORUZ"
 "Akşam eve ailenizi mutlu 
edecek bir fileyle gitmek 
önemli. Toplumumuzun tüm 
kesimlerinin ciddi fedakârlıkla-
rını bekliyoruz. Bu noktada 
devletimizin çok ciddi teşvikleri 
olduğunu da biliyorsunuz. 
İŞKUR bünyesindeki eleman-
larımız ilçe ilçe dolaşacaklar, 
işverenleri ziyaret edecekler. 

Kaymakam arkadaşlarımız bu 
konunun içinde olacaklar. Top-
lumumuzu, esnafımızı bilinçlen-
dirmek, teşvikleri anlatmak 
açısından gerekli çalışmaları 
yaparak; arzu ediyoruz ki 
yılsonunda ilimiz açısından 
hedeflediğimiz artı istihdama 
elbirliğiyle ulaşacağız." "Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinden başlatılan ve 
Çalışma Hayatında Milli 
İstihdam Seferberliği diye ifade 
ettiğimiz çalışma kapsamında 
2019 yılı içinde toplam 2,5 
milyon istihdamın 
gerçekleştirilmesi ülkemiz 
açısından çok önemli. 
Trabzonlu girişimcimizin her 
zaman ve ülkemizin her 
tarafında olduğu gibi bu işin de 
hakkını vereceğine inanıyorum. 
İşverenimizin bir evin 
bereketlenmesine yapacağı 
katkı çok önemli. Tüm 
işverenlerimizin bu işin altına 
elini koyup seferberlik çağrısını 
karşılıksız bırakmayacağına 
inancım tamdır" dedi.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NDAN İŞ DÜNYASINA İSTİHDAM ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam 
Seferberliğiyle ilgili Trabzon'da yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

Toplantıda İstihdam Seferberliği ile ilgili ilimizde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
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akfıkebir ilçesinde Orman VHaftası münasebetiyle 
ücretsiz dağıtılan 5 bin fidana 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Orman Haftası münasebetiyle 
vatandaşlara ücretsiz 5 bin fi-
dan dağıtıldı. Vakfıkebir Orman 
İşletme Şefliği, Orman Haftası 
dolayısıyla Çarşı Mahallesi Ta-
rihi Şadırvan yanında vatandaş-
lara ücretsiz olarak 5 bin fidan 

dağıttı. 2 bin adet ceviz, Bin 
adet Trabzon Hurması, Bin adet 
Elma ve Bin adet Huş türünden 
5 bin adet fidan adeta kapışıldı.  
İlçe Orman İşletme Şefliğinden 
yapılan açıklamada; Kuzey ya-
rım kürede ilkbaharın başlangı-
cı olan 21 Mart'ı atalarımız 
yüzyıllardır Nevruz olarak 
kutlamış. Biz de Birleşmiş 
Milletler Kararı olarak bütün 

dünya ile birlikte “Ormancılık 
Günü” olarak kutluyoruz. 
Gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakmak amacıyla 
vatandaşlara fidan dikiminin 
özendirilmesi, yeşil dokunun, 
ormanların korunması bilincinin 
aşılanması amacıyla Dünya 
Ormancılık Günü ve Orman 
Haftası kapsamında 5 bin adet 
fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

FİDAN AŞKINA YAĞMUR ENGEL OLAMADI
Vakfıkebir İlçesinde Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği tarafından 21 Mart Dünya 
Ormancılık Günü ve Orman Genel Müdürlüğünün 180. Yıl Kuruluş Kutlamaları 
münasebetiyle Tarihi Şadırvan önünde ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. 

MERYEM ÝLE EROL BÝR ÖMÜR BERABERLÝÐE EVET DEDÝLER
Vakfıkebir İlçesinin sevilen ve sayılan değerli 

simalarından Ayşe ve Osman Demir'in oğlu 
ayrıca Kasap Yayla'nın yeğeni İlçe esnaflarından 
Erol ile Zehra ve Mustafa Menteşe'nin kızları 
Meryem bir ömür beraberliğe evet dediler. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salon'unda yapılan görkemli düğün törenine genç 
çiftlerin eş dost akraba ve arkadaşlarının yanı sıra 
çok sayıda davetli katılarak Meryem ile Erol'un 
mutluluklarına tanık oldular. Bizlerde genç çiftlere 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin 
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

DiKiLi BiR FiDANIN OLSUN

Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 

koordinatörlüğüyle Anadolu 
Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı'nın ortaklığında yürütülen 
"EĞİTİMİN YILDIZLARI-HOPO" 
proje yarışması kapsamında 
Deregözü Ortaokulu olarak 
yürütülen “TASARRUF ET 
DEĞERLENDİR” projesi 
dahilinde Deregözü ilk-
ortaokulu ile Vakfıkebir Orman 
İşletme Şefliği ortaklığında 
orman haftası etkinlikleri 
kapsamında Deregözü 
Mahallesinin Karadağ yolu 
mevkiinde bulunan orman 
arazisine fidan dikimi 

gerçekleştirildi. Deregözü ilk ve 
Ortaokulu Okul Müdür 
Yardımcısı Selçuk Çalık yapılan 

organizasyonla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada; Öğrencilere 
doğa sevgisi ve tasarruf bilinci 
kazandırmak amacıyla "dikili bir 
fidanın olsun" sloganı ile yola 
çıktığımız bu etkinlikte her 
öğrenci ve öğretmen adına bir 
fidan dikimi gerçekleştirdik. 
Şehit öğretmenlerimiz Aybüke 
Yalçın ve Necmettin Yılmaz 
adına da fidan dikimi 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 
ormanların önemine değinildi. 
Ormanlarımızın bazı doğal 
afetleri önleme, soluduğumuz 
oksijeni üretme, yaban hayatına 
ev sahipliği yapma gibi 
faydalarının yanında birçok 
sektörde de ham madde 
kaynağı olması nedeniyle 
önemli olduğu belirtildi.

CUMHURÝYET'ÝN “ÇÝÇEK SINIFLARI” ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ
Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 
Koordinatörlüğü ve 
Anadolu Eğitim ve 
Sosyal Yardım Vakfının 
ortaklığında yürütülen 
Eğitimin Yıldızları HOPO 
yarışması kapsamında 
Vakfıkebir Cumhuriyet 
Ortaokulu'nun başlattığı 
"Benim Çiçek Okulum" 
proje yarışmasında ilk iki 
hafta geride kaldı.  4-8 
Mart tarihleri arası en 
fazla puanı alarak 
"Haftanın Çiçek Sınıfı" 
7-A oldu.11-15 Mart 
tarihleri arasında ise tam 
puan alan üç sınıf (6-B,8-
A,8-C) "Haftanın Çiçek 
Sınıfı" oldu. Sınıfların 
belgeleri sınıf rehber 

öğretmeni ile sınıf baş-
kanlarına okul yöneti-
mince verildi. Ayrıca iki 
hafta boyunca örnek 
davranış sergileyip en 
fazla örnek davranış 
bileti toplayan beş 
öğrenci kantinde 
kullanmak üzere 
hediye çeki ile 
ödüllendirildi. Okul 
Müdürü Sinan UZUN, 
projenin başarıyla 
yürütüldüğünü 
belirterek 
öğrencilerinin proje ile 
çevreye ve içinde 
yaşadıkları mekâna 
olan duyar-lılıklarının 
arttığını görmekten 
mutluluk duyduğunu 
söyledi.

Orman Haftası Etkinlikleri kapsamında, Vakfıkebir Deregözü İlk ve Ortaokulu 
öğrencileri ile Orman İşletme Şefliği'nin koordinesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. 

iMAM HATiP LiSESi
FUTSALDA TÜRKÝYE FÝNALLERÝNDE!
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi futsalda tarih yazmaya 
devam ediyor. Sinop´ta yapılan yarı final elemelerinde bir ilke 
imza atarak Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri 
Dairesi Başkanlığı tarafından 
düzenlenen 2018 – 2019 yılı 
Okul Sporları faaliyet 
programında yer alan Okular 
arası Futsal Genç ( Kız / Erkek 
) Yarı Final Müsabakaları 21 
Mart – 24 Mart 2019 tarihleri 
arasında Sinop ilinde 
gerçekleştirildi.  03 Mart 2019 

tarihinde Erzincan´da yapılan 
çeyrek final elemelerinde 
büyük bir başarıya imza atarak 
adını yarı finale yazdıran 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, bu hafta Sinop´ta 
yapılan yarı final 
müsabakalarında da büyük 
başarıya imza attı ve adını son 
8 takım arasına yazdırarak 
Trabzon´da yapılacak Türkiye 
finallerine katılmaya hak 
kazandı. 24 Nisan 2019 
tarihinde Türkiye finallerinin 
yapılacağı İl olan Trabzon da,  

bir Trabzon temsilcisi olan 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nin İlimizi temsil etme 
başarısını gösteren okulun 
Vakfıkebir İlçesinden olması bu 
anlamda ilçemize de ayrı bir 
onur yaşatmış oluyorlar. Bu 
başarı ile A.İ.Hatip Lisesi, aynı 
zamanda futsal branşında 
Türkiye finalisti olan 8 takım 
arasına girmeyi başaran tek 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 

oldu.  Hemen maç sonunda 
konu ile ilgili konuşan Okul 
Müdürümüz Sezgin Özdin, 
"okul olarak büyük bir başarıya 
imza attık. Daha önce futsal 
branşında böyle bir başarı ve 
böyle bir mutluluk yaşamamış-
tık. Gerek antrenör öğretmeni-
miz Selahattin Bayraktar, 
gerekse futbolcu öğrencilerimiz 
büyük emek sarf ediyorlar. Bu 
bizim için çok önemli bir başarı, 
finallerde de başarılı 
olacağımıza olan inancımız 
sonsuz. Arkadaşlarımız ve 

öğrencilerimize güveniyoruz. 
Hepsinin gözlerinden 
öpüyorum" dedi. İlimize ve 
İlçemize bu gururu yaşatan 
başta desteklerinden dolayı 
Okul Müdürümüz Sezgin 
Özdin´e ve Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz Selahattin 
Bayraktar ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz. 21 Mart – 
24 Mart 2019 tarihleri arasında 
85. Yıl Kemalettin Sami Paşa 

Spor Salonunda gerçekleştiri-
len Okular arası Futsal Genç ( 
Kız / Erkek ) Yarı Final Müsa-
bakalarına 13 İlden 16 Okul 
Takımı,30 İdareci ve Antre-
nör,200 Sporcu Öğrenci katıldı.
Türkiye Şampiyonasına 
Gitmeye Hak Kazanan Okul 
Takımları;
Genç Kızlarda; Samsun Spor 
Lisesi, Ordu Lisesi / Altınordu
Genç Erkeklerde; Giresun 
Atatürk Anadolu Lisesi, 
Trabzon Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi

Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.
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2. GELENEKSEL FUTSAL TURNUVASI 
KURALARI CEKiLDi

Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Sera Gölü 

Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirilen buluşmada 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
Üyelerine seslenen Başkan 
Gümrükçüoğlu, “Belediyecilik 
hizmetinde 'halka hizmet 
Hakk'a hizmettir'i hep beraber 
yaşadık. Ben yürekten 
inanıyorum ki Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
olarak gösterdiğimiz emek, 
harcadığımız zaman bizim 
ahrette karşımız çıkacak. 
Hizmetlerimizin bizim ahrette 
yüz görümlüğümüz olacağına 
inanıyorum. Tüm kamu 
hizmetleri muhakkak sevabı 
olan hizmetlerdir ama 
belediyecilik hizmetleri hiçbir 
zaman unutulmayacak olan 
hizmetlerdir. Ben sizleri 
tanıdığım, sizlerle çalıştığım 

için çok mutluyum. Bu 
topluluğun tümüne 'iyi ki 
varsınız' diyorum” şeklinde 
konuştu.Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Üyeleri de 
gecede duygularını ifade 
ederek Başkan 
Gümrükçüoğlu'na teşekkür 
ettiler. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 
ile 10 yıl önce duygusal bir 
ortamda tanıştıklarını ifade 
ederken, “16 Ocak 2009'da 
Sayın Başkanımızın AK Parti 
Trabzon Belediye Başkan 
Adaylığı açıklandı. O gün kızım 
şofbenden zehirlendi. 
Ankara'da herkes seferber 
oldu. Başkanımızın hiç 
unutmayacağım iyilikleri oldu 
bize. Bir ağabey olarak her 
zaman gönlümün bir köşesinde 

yeriniz olacak. Muhammet 
Balta milletvekilimiz 2009 
yılında İl Başkanımızdı. 
Anketler Trabzon'da AK 
Parti'nin işinin zor olduğunu 
gösteriyordu. Orhan Beyin 
adaylığı konuşuluyordu o 
zaman. İl Başkanımız bana 
Orhan Beyi'n fotoğrafını 
gösterdi. 'Ne diyorsun?' dedi. 
'Sempatik ve güleç yüzlü 
birine benziyor. Bu adamla 
seçimi alırız' dedim. Seçimi de 

aldık. Sayın Başkanımızla 
Büyükşehir Belediyesinde 
birlikte görev almış olmaktan 
gurur duyuyorum” ifadelerini 
kullandı.Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Üyesi Ahmet 
Salih Birincioğlu ise Başkan 
Gümrükçüoğlu'ndan çok şeyler 
öğrendiklerini ifade etti. 
Birincioğlu, “Sayın 
Başkanımızdan çok özel 
idarecilik anlayışı gördüm, 
kazandım. Hele hele toplantı 
yönetişi tüm yöneticilere 
örnektir” şeklinde 
konuştu.Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi AK Parti Grup 
Başkan Vekili Muhammed Said 
Gürsoy, Meclis üyeleri adına 
Başkan Gümrükçüoğlu'na 
plaket takdim ederek teşekkür 
etti. Gürsoy, “Başkanımızla çok 
güzel çalışmalarımız oldu. 

Öncelikle başkanımızdan 
hakkını bizlere helal etmesini 
istiyoruz. Tüm meclis üyesi 
arkadaşlarımdan helallik 
istiyorum. Bu Mecliste bir ve 
beraber olmak bizim için çok 
mutluluktu” diye 
konuştu.Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Üyesi Hüsnü 
Akkan da Başkan 
Gümrükçüoğlu'nun kendilerine 
çok şeyler öğrettiğini kaydetti. 
Akkan, “Sayın Başkanımızdan 
çok şeyler öğrendik. Bizim 
büyüğümüz oldu, başkanımız 
oldu. Bu mecliste yer almaktan 
büyük memnuniyet duydum. 
Herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Üyesi Ahmet 
Refik Yıldız işse gecede, 
“İnsanları gerçek kimliği ile 
tanımak için siyasetin içinde 
olmak gerekiyormuş. Gerçek 
kimliği ile tanıdığım insandır 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu. 
Kendilerine müteşekkiriz” dedi. 
Yıldız, “30 sene öğretmenlik 
yaptım. Sonrasın özel sektörde 
çalıştım. 15 senedir de meclis 
üyesiyim. Benim en büyük 
kazancım sizin gibi, başkanım 
gibi değerleri insanları tanımak 
oldu. Ben bu meclis üyelikle-
rinden önce zannediyorum ki, 
insanları çok iyi tanıyordum. 

Ama insanları gerçek kimliği ile 
tanımak için siyasetin içinde 
olmak gerekiyormuş. Benim 
gerçek kimliği ile tanıdığım 
insanlardan biri Sayın 
Başkanımızdır. Şehrimiz eçok 
önemli hizmetleri olmuştur. 
Kendilerine müteşekkiriz” 
ifadelerini kullandı.Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
CHP Grup Başkan Vekili 
Burhan Cahit Erdem de Başkan 
Gümrükçüoğlu'na 
çalışmalarından ötürü teşekkür 
etti. Erdem, “Elbette zaman 
zaman eleştiriler getirmiş 
olabilirim Orhan Beyle hiçbir 
zaman sorunumuz olmadı. Bu 
dönem güç bir dönemdi. İmar 
planları yeni yapıldı, yeni 
büyükşehir olundu, kurucu 
meclistik yapılması 
gerekenlerin yapıldığını 
görüyorum. Bundan sonraki 

yaşamında Sayın Başkanıma 
sağlıklı, mutlu, huzur hayat 
diliyorum. Hepimizin 
birbirimizde emeği emeğimiz 
vardır. Hepimize teşekkür 
ediyorum” şeklinde 
konuştu.Düzköy Belediye 
Başkanı Abidin Çelik, 
“Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla Başkanımla 
Ankara'da Sağlık bakanlığında 
tanıştık. Düzköy ilçemize olan 
katkılarından ötürü kendilerine 
teşekkür ediyorum” 
dedi.Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Üyesi Musa 
Öztürk ise, “Başkanımızı 
tanımaktan büyük mutluluk 
duydum. Başkanımızdan 
istediğimiz hizmetlerin büyük 
çoğunluğunu aldık. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Herkesten 
helallik istiyorum” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU,

KURUCU MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Vakfıkebir 2. Geleneksel Kaymakamlık Kurumlar Arası Veteranlar 
Futsal Turnuvası kuraları çekildi. Turnuvada ilk maçlar 2 Nisan 
2019 Salı günü İlçe Kapalı Spor Salonunda oynanacak.

akfıkebir Gençlik Hizmetleri ve Spor 

Vİlçe Müdürlüğü tarafından organize 
edilen ve Kurumlar arası 35 yaş 

üstü 2. Geleneksel Veteranlar 
Kaymakamlık Futsal Turnuvası 02 Nisan 
2019 Salı günü Saat 18.00'de İlçe Kapalı 
Spor Salonunda başlayacak. 6 gurupta 
toplam 24 takım mücadele edecek. 
Müsabakalar İlçe Kapalı Spor Salonunda 
Hafta içi Saat 17.30'den sonra 
başlayacaktır.  Vakfıkebir Kapalı Spor 
Salonunda yapılan kura çekimine İlçe 

Kaymakamı Mesut Yakuta, Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, İlçe Spor Müdürü 
Yunus Ali Civil, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail 
Hakkı Çobanoğlu, Tertip Komitesi Üyeleri 
ve Takım Sorumluları katıldılar.  Turnuva 
ile ilgili olarak yapılan açıklamada; Sporun 
evrenselliği ilkesinden yola çıkılarak Ku-
rumlar arası birlik, beraberlik, dostluk, 
karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde 
beraber bir şeyleri paylaşmak, spor 

yapmak ve eğlenmek adına düzenlediğ-
imiz bu organizasyona destek ve 
katkılarınız bizleri mutlu etmiştir. Vakfıkebir 
ilçesinin dinamiklerini taşıyan belirli yaş 
gruplarının bir araya gelerek spor 
yapmalarını sağlamak; bedensel, zihinsel, 
pisikolojk ve geçmişteki arkadaşlıkları, 
dostlukları tekrar canlandırıp sosyalleşme 
adına katkıda bulunarak, boş vakitlerini 
spor alalarında geçirmelerine yardımcı 
olmak için düzenlenmiş bir etkinliktir. 
açıklamasında bulunuldu.

Düzenlenecek Kurumlar arası 2. Geleneksel Kaymakamlık Futsal Turnuvası 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 2014-2019 yıllarında görev yapan ve 
çalışmalarını tamamlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerine plaket vererek teşekkür etti. 




