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BAHADIR ve AKSOY iLÇEMiZiN GURURUDUR

MÜFTÜLÜK’TE DEVİR TESLİM YAPILDI
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“VAKFIKEBiR OSB'NiN
ALTYAPISI iHALE EDiLiYOR”

İSLAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

> Abdulkadir Aynaci 2'de

> Vedat Furuncu 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Türkiye Masa Tenisi 3.ligde mücadele eden Vakfıkebir 14 Şubat 
Spor Kulübü masa tenisi liglerinin tescil edilmesi ile birlikte ligi 
ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz 2. Lige yükseldi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü görevini başarılı bir şekilde 7 yıl 
sürdüren Müftü Hüseyin Köksal, tayininin çıkması sonucu 
yerine atanan yeni ilçe Müftüsü Recep Şahan'a görevi devretti.

Vakfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi Muhtarı 
Gökhan Bahadır, 
gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet etti. Mahalle ve 
ilçe halkının önemli bir 
konudaki beklentileri 
hakkında bilgi verdi.

Vakfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi Muhtarı 
Gökhan Bahadır, 
gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet etti. Mahalle ve 
ilçe halkının önemli bir 
konudaki beklentileri 
hakkında bilgi verdi.

21 yıllık mazisi bulunan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi'nde artık bacalar tütmeye 
hazırlanıyor. Yöreye çok büyük bir istihdam 
olanağı sağlayacak olan OSB ile ilgili bir müjdeli 
haber daha geldi. OSB'nin altyapı projesinin 
ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
28 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak.

“ÇOK BÜYÜK
EMEKLER
VERİLDİ” 

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta, kendi sosyal sayfasından ilk duyuruyu yaptı.

Vakfıkebir OSB’nin alt yapı ihalesi  Temmuz’da yapılıyor. OSB 
yapımında desteklerini esirgemeyen Sn.Cunhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Ulaştırma 
Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İlimize, ilçemize hayırlı olsun.

Muhammet BALTA

> Sadık Aydın 3'de
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“OSB'DE GELİŞMELER”

İSLAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER
Türkiye masa tenisi 3.Ligde, 2. 

sırada yer alan Vakfıkebir 14 
Şubat Spor Kulübümüz liglerin tescil 
edilmesiyle 2. Lige yükselmiştir. 
Masa Tenisi branşında 2. Lige 
yükselerek önemli bir başarı kazanan 
14 Şubat Spor Kulübü Başkanı 
Yavuz Çalış, beraberinde 
sporcularıyla birlikte genç işadamı 
Murat İslam'ı iş yerinde ziyaret 
ederek verdiği desteklerden dolayı 
plaketle teşekkür ettiler. Kulüp 
Başkanı Yavuz Çalış yaptığı 
açıklamada; “2. Lige yükselerek 
büyük bir başarıya imza atmış 
bulunuyoruz. Vakfıkebir İlçemizi ve 
Trabzon ilimizi en iyi şekilde temsil 
etmek için çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Bu gurur ilçemizin 
gururudur. Bizler sadece aracıyız. 
Sporcularımız özverili bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
başarıda pay sahibi perde arkasında 
olan isimler var. Bunlardan bir tanesi 
de Sayın Murat İslam beyefendidir. 
Her zaman bizlerin yanında olmuştur. 
Bundan sonrada olacağına cani 
gönülden inanıyoruz. Verdiği 
desteklerden dolayı takımımız adına 
kendisine ve şirket yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Ayrıca İlçe 
Kaymakamımıza, Belediye Başka-
nımıza, Kebir Süt Türkiye Satış 
Müdürü Yakup Karadeniz ve ilçe 
esnaarımıza verdikleri desteklerden 
ötürü teşekkür ediyorum dedi. 

Vakfıkebir'de OSB ile alakalı gelişmeler 
oldu…
Birkaç ay önce OSB yolu, Karayollarına 
devredilmiş ve ihale aşamasına girilmişti. 
Sonrasında ihale aşaması da yapıldı ve 
şimdi ise ihaleyi alan rma işe başlaması 
bekleniyor…
Bu hafta yeni gelişen bir olayı, TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
kendi sosyal sayfasından duyurdu…
OSB'nin altyapı projesinin ihalesi Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 28 
Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da 
yapılacağını paylaştı…
Çarşamba günü ise AK Parti İlçe 
Başkanlığı ve Vakfıkebir Belediyesi 
tarafından basın toplantısı düzenlenerek, 
bütün basın ile bu bilgi paylaşıldı…
Vakfıkebir'de pandemi sürecinde 
yatırımlarda yavaşlama olmadığı 
gözleniyor…
1999 yılından bu yana devam eden OSB 
ile ilgili problemler, yavaş yavaş son 
bulmaya devam ediyor…
Her geçen gün yeni bir durum ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Vakfıkebir için herkes bir 
şeyler yapması gerekir…
Kime ne düşüyorsa onu yapıp geleceğimiz 
olan çocuklarımıza, güzel bir Vakfıkebir 
bırakalım…
Vakfıkebir'de veya Vakfıkebir'li olanları 
eleştirelim…
Vakfıkebir için bir şeyler yapılması için 
mücadele edelim ama bir şeyler olduğunda 
da, onu tebrik etmesini bilmemiz yeterli 
olacaktır…
Birliktelik diyoruz sürekli…
Neden; Vakfıkebir'de birliktelik çok zor 
oluyor…
Bir şeyler için yola çıkarsınız, yolda 
kalırsınız. Arkanıza baktığınızda 
yanınızdaki olanların hiçbirinin olmadığını 
görürsünüz…
İşte bizim için en önemlilerinden birisi ise; 
birliktelik…
İnsanların birlik-beraberlik olması, her 
kapının ardına kadar açılması anlamına da 
gelir…
Bizlere bir şey olduğunda ohhhh hasss 
oldu demek yerine, arkasından gidip ne 
yapabilirim düşüncesinde olmamız, bizlerin 
ne karakterde olduğunu da gösterir…
Vakfıkebir'de herhangi bir iş mi yapılacak, 
hep beraber mücadele edelim…
Herkesin kendine göre bir çevresi mevcut. 
Herkesin kendine göre bir gücü var. İşte 
bunları Vakfıkebir için kullanmak…
Her zaman herkesi eleştirelim…
Daha güzel işler yapmaları için…
Ama işler rayında gittiğinde ise onu onure 
edelim…
Kim olursa olsun, burada kişi 
gözetmeksizin yapılması gerekenler var…
Bizler Vakfıkebir'li olarak, Vakfıkebir'in 
değerini bilenlerdeniz…
Her şey bizim için, çocuklarımız için, 
Vakfıkebir için…
**********************
Bu hafta Vakfıkebir'de olduğu gibi tüm 
Türkiye'de maske kontrolleri başladı…
Maskesiz olanları ilk önce uyardılar 
sonrasında cezai işlem yaptılar…
Maske takmak konusunda sürekli polis 
ekipleri ile camilerden anonslar geçildi…
İnsanları daha fazla bilinçlendirmek, 
maskesiz insanları yasak olduğunu 
aşılamak…
Tüm Türkiye'de yasaklar var…
Bu yasaklar neden delinir?
Neden bu yasaklara uyulması konusunda 
zorluk çekilir?
Yasaklar derler; çiğnenmek içindir…
İşte bu yanlış bir tabir…
Yasakları çiğnemek yerine, yasaklara 
riayet etmiş olsak, yasaklara da uymuş 
oluyoruz…

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünde 
göreve başladığı günden bu 

yana 7 yıl boyunca başarılı 
çalışmalara imza atan Müftü 
Hüseyin Köksal, Vakfıkebir İlçe-
sindeki görevini ilçe Müftüsü ola-
rak atanan Recep Şahan'a dev-
retti. Müftü Hüseyin Köksal görevi-
ni yeni atanan Müftü Recep 
Şahan'a devrederken duygulan-
dığı gözlerden kaçmadı. Devir tes-
lim sırasında her iki müftüye Vakıf 
Başkanı İsmet Kukul da eşlik etti.
“KENDİSİNE BAŞARILAR 
DİLİYORUM” 
Müftü Hüseyin Köksal'ın duygu 
dolu anlar yaşadığı devir-teslim 
töreninde yaptığı açıklamada; “29 
Ağustos 2013 tarihinde Vakfıkebir 
ilçemizde göreve başladım. 
Vakfıkebir İlçemizde ki görevimize 
son noktayı koyduk. O günden 
bugüne Vakfıkebir ilçemize hizmet 
etmeye çalıştım. Vakfıkebir'de din 
adına yapılan hizmetleri kurumun 
başında ben olduğum için ben 
yapmış gibi görünsem de kurumdaki 
diğer arkadaşlarımız, imam hatipleri-
miz, müezzin kayyumlarımız, Kur'an 
kursu hocalarımız, vaizlerimiz, veri 
hazırlama kontrol işletmenlerimiz, 
bürodaki arkadaşlarımız ve ismini 

sayamadığım Vakfıkebir ilçe 
Müftülüğü çatısı altındaki diğer 
kardeşlerimizle birlikte bu hizmetleri 
yaptık. Kurumun yükselmesi ve 
Vakfıkebir'in din anlamında 
yükselmesi için hep birlikte çalıştık. 
Ben kendilerine teşekkür ediyor, dua 
ediyorum. İşbirliği ve dayanışmayı 
kendimize prensip edindik. Kurum 
olarak bu birlik, beraberlik ve 
dayanışmaya özen gösterdik. İstişare 
kültürünü egemen kılmaya çalıştık. 

İlçede din hizmetleri anlamında 
yapılan hizmetlerin bundan sonrada 
devam edeceği inancını taşıyorum. 
Bu anlamda içim rahat ve buradan 
huzurlu ayrılıyorum. Vakfıkebir 
ilçemiz hizmetlerin en iyisini hak 
eden bir ilçedir. Şunu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim ki! Benden sonra bu 
görev bayrağını devralan değerli 
müftümüz Recep Şahan 
kardeşimizde hizmetleri ile başarı 
çıtasını daha da yukarılara 

taşıyacaktır. Tüm ilçe müftülüğü 
çatısı altında çalışan personeli-
mizin bana olduğu gibi yeni 
müftümüze de sahip çıkarak en 
güzel hizmetlerin yapılması nokta-
sında çalışacaklardır. Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğüne atanan Recep 
Şahan hocama Cenabı Allah'tan 
üstün başarılar diliyorum. Yüce 
Rabbim yar ve yardımcısı olsun. 
Sorunsuz bir şehirde görev 
yaptım. Buradan gönül huzuruyla 
ayrılıyorum” dedi.
“ÖNEMLİ OLAN ARKANIZDAN 
HOŞ BİR SEDA BIRAKMAKTIR”
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne atanan 
Müftü Recep Şahan ise, ”Bugün 
değişik bir duygu içerisindeyiz. Bir 
yanda hocamızı uğurluyoruz, bir 
yanda yeni göreve başlamanın 
heyecanı içerisindeyim. Ben başta 

Hüseyin Köksal hocama Vakfıkebir'e 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Şüphesiz ki kurumlar 
şahıslarla baki değil, bugün hocamız 
görevi bize devretti, bizimde bir mia-
dımız var o vakit geldiğinde bizde bu 
görevi başka bir kardeşimize devred-
eceğiz, önemli olan hoş bir seda 
bırakmaktır. Bu vesile ile yeni görev 
yerinde Hüseyin Köksal hocama 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

MÜFTÜLÜKTE DEVİR TESLİM YAPILDI

KÖKSAL GÖREVİ ŞAHAN'A DEVRETTİ

Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi 
Muhtarı Gökhan Bahadır 

gazetemizi ziyaret ederek, mahalle 
ve ilçe halkının önemli bir konudaki 
taleplerini Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu ile paylaştılar.
BAHADIR ve AKSOY İLÇEMİZİN 
GURURUDUR
Muhtar Bahadır ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; Vakfıkebir 

İlçemiz tarih boyunca önemli 
şahsiyetler yetiştirerek bağrından 
çıkartmıştır. Tarihi geçmişi ve 
misyonu ile hem Osmanlı'ya hem de 
Cumhuriyet dönemine damgasını 
vuran Vakfıkebir İlçemizde çok 
önemli şahsiyetler yetişmiştir. Son 
Elli yıla damgasını vuran iki büyük 
değer ve bu değerler bölgeye hatta 
ülkeye ve dünyaya mal olmuş 

şahsiyetlerdir. Bir Vakfıkebirli olarak 
şahsım ve ilçem adına isimlerinin 
yaşamasını bizler ve ilçem hatta 
civar bölge insanları dahi talep 
etmektedir.  Vakfıkebir Belediyemize 
Çarşı Mahallesi Muhtarlığı olarak 
çağrımız var. Biz muhtarlık olarak 
Manifaturacılar Caddesi isminin 
yerine, İlçemizin yetiştirdiği ve birçok 
Avrupa ülkesinde karikatür sergileri 

açma başarısı göstermiş Dünyaca 
ünlü Karikatürist ve Yazar Hikmet 
Aksoy'un isminin verilmesini 
bekliyoruz.  Ayrıca bir başka 
değerimiz ilçemize uzun yıllar (26 yıl) 
hizmet etmiş olan Eski Belediye 
reisimiz merhum Sabri Bahadır'ın 
isminin Belediye caddesine 
verilmesini mahallem adına rica 
ediyoruz. Çünkü o bölgede iki eski 
belediye başkanı ebedî istirahat-
gahlarında yatmaktadırlar. Babası 
Hafız Keleş Bahadır'dır. Şuan mev-
cut Belediye Caddesi isminin Sabri 
Bahadır Caddesi olmasını bek-
liyoruz. Çünkü yaşamları boyunca 
bütün arazilerini o caddeye hibe 
etmişlerdir. Bu hususta geç kalınma-
malı. Bu iki şahsiyet Vakfıkebir İlçe-
mizin gururudurlar. Belediye Başka-
nımız üstüne düşen bu görevi inşal-
lah yerine getirecektir. Bu konuda 
kendisinin yanında ve destekçisi 
olduğumuzu bilmesini istiyoruz.  
Bizlere her konuda destek olduğu 
gibi bu konuda da destek olan 
Büyükliman Postası Gazetesi, Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na 
ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü 
kendisi de bu konuyu bir çok kez dile 
getirmiştir. Tüm dostlarımıza saygıla-
rımızı hürmetlerimizi iletiyorum.

BAHADIR ve AKSOY iLÇEMiZiN GURURUDUR

Vakfıkebir Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır Mahalle ve ilçe halkının
önemli bir konudaki beklentileri hakkında bilgi verdi.



Büyükliman
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V
akfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Vakfıkebir OSB Müdürü 
Duygu Sağlam, OSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Enver İskenderoğ-
*lu konu ile ilgili bir basın toplan-
tısı düzenledi. Toplantıda açılış 
konuşmasını yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Organize Sanayi 
Bölgemizin 20 Mayıs 2020 tarihi 
itibariyle yeni yolunun ihale 
süreci tamamlanarak ilgili rma 
ile sözleşmesi imzalanmıştı. 
OSB'mizin faaliyete geçebilmesi 
için büyük önem taşıyan, 2018 
yılında başlanılan, 2020 yılı 
Nisan ayı itibariyle tamamlanan 
altyapı projesinin ihalesi de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 28 Temmuz 2020 
tarihinde Ankara'da yapılacak. 
Altyapı ihalesi kapsamında; 
OSB alanı içerisindeki yollar, 
içmesuyu, atıksu, yağmursuyu 
ve Telekom altyapı şebekesine 
ait inşaat işlerinin yapımı 
gerçekleştirilecek.Ayrıca elektrik 
yapım işi ihalesi altyapı %50 
seviyeye gelince yapılacak. 
İlçemize yöremize hayırlı olsun.   
21 YIL ÖNCE BAŞLANILDI 
Sanayi ve Teknoloji bakanlığının 
kredi desteği kurulan Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgemizin yer 
seçimi 22 adet kurumun 
temsilcilerinden oluşan heyetin 
katılımı ile 16 Haziran 1998 

tarihinde mahallinde yapılmıştır. 
22 Ekim 1999 tarihinde yer 
seçimi kesinleşerek Bakanlık 
onayı ile tüzel kişilik 
kazanmıştır. İl Özel İdaresi ile 
Ticaret ve Sanayi Odasının  % 
50'şer katılma payı oranları ile 
14 Aralık 2000 tarihli kuruluş 
protokolü; Vakfıkebir Belediye-
sinin de Müteşebbis Heyete 
dahil olması ile 26 Temmuz 
2001 tarihinde yeniden düzen-
lenmiştir.  Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyeti; Trabzon Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı 
(%40), Vakfıkebir Belediyesi 
(%30) ve Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası (%30) kurucu 
ortaklarından oluşmaktadır. 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemiz 1999 yılı yatırım 
programına dahil edilerek 2000 
yılında kamulaştırma 
64 SANAYİ PARSELİ 
BULUNUYOR 
810 dönümlük arazi üzerine 
faaliyet gösterecek olan 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemize ait hazırlanan 1/5000 
ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları 
05.04.2018 tarihinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. Planlama 
alanında 3 adet 10.001-20.000 
m² D tipi, 13 adet 7.001-10.000 
m² C tipi, 21 adet 5.001-7.000 
m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 
m2 A tipi olmak üzere toplam 
64 adet sanayi parseli yer 
almaktadır. 

ÇOK BÜYÜK EMEKLER 
VERİLDİ 
Göreve geldiğimiz günden 
itibaren Organize sanayi 
Bölgemiz ile ilgili olarak ilçe 
halkımızdan bu yatırımın 
gerçekleşmesi için yoğun bir 
isteği oldu. Bu yatırım Valilik, İl 
Özel İdaresi ve Vakfıkebir 
Belediyesi arasında yürütüldüğü 
için sadece Belediye Başkanlığı 
dönemimde değil İl Genel 
Meclisi Üyeliği dönemim de 
yakından ilgilendim. 2014 yılına 
kadar İl Genel Meclisi Üyesi 
olarak, 2014 yılından sonra 
Belediye Başkanı olarak bu 
yatırımın ilçemize 
kazandırılması için çalışmaya 
devam ediyorum.   Bu krin 
oluşmasını sağlayan o dönem 
Belediye Başkanımız Sayın 
Yunus Halis Mollaahmetoğlu, 
yine o dönem Milletvekilimiz 
olan Sayın Yusuf Bahadır 
ağabeylerimizin, yine siyasi parti 
ilçe başkanlığı görevlerinden 
bulunan arkadaşlarımızın büyük 
emekleri var. TBMM Çevre 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta 
her konuda bizim önümüzü açtı. 
Kendisinin de çok büyük 
emekleri var. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Kamuoyunu 
desteği siyasetin desteği 
olmasa bunu başaramazdık.
İLÇEM ADINA TEŞEKKÜR 
EDİYORUM
Böyle önemli bir yatırımın 
ilçemize gelmesini sağlayan 

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak'a, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank'a, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu'na, bir önceki 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Mehmet Cahit Turhan'a 
ve TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Muhammet 
Balta'ya, Trabzon Valimiz Sayın 
İsmail Ustaoğlu'na, 
Milletvekillerimiz Sayın Adnan 
Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın Salih 
Cora'ya, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'na, Karayolları 
Genel Müdürümüz Sayın 
Abdülkadir Uraloğlu'na ve Bölge 
Müdürlerimize, Organize Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Sayın 
Ramazan Yıldırım'a, Ticaret 
Sanayi Odamızın Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu ve yöneticilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. 
OSB'miz için geçmişten 
günümüze emek veren tüm 

Bakanlarımıza, Valilerimize, 
Milletvekillerimize, 
Kaymakamlarımıza, Belediye 
Başkanlarımıza, siyasetçileri-
mize ve katkısı olan herkese 
şahsım ve ilçem adına da ayrıca 
teşekkür ediyorum” dedi.
ÖNCE YOL ŞİMDİ ALTYAPI 
Daha sonra söz alan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzunise, OSB'ye ulaşımı 
sağlayacak olan yeni yol 4,5 
kilometre uzunluğunda, 25 
metre genişliğinde çift gidiş, çift 
geliş olarak Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
karayolları standartlarına uygun 
şekilde projelendirilmişti. 
Bağlantı yolu 08 Ağustos 2019 
tarihinde ihalesi yapılmıştı. 
Şimdi  dealtyapı projesinin 
ihalesi Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 28 
Temmuz 2020 tarihinde Ankara'-
da yapılacak. Bu önemli 
yatırımın ilçemize 
kandırılmasından büyük 
mutluluk duyuyoruz. Hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu. Başkan 
Uzun ayrıca Başta 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 

emeği gecen Bakanlara, Millet-
vekillerine, aymakamlarına, 
Belediye Başkanlarına, Genel 
Müdürlere, TTSO Başkan ve 
yöneticilerine adlarını sayarak 
teşekkür etti. 
3 BİN KİŞİ İSTİHDAM 
EDİLECEK 
Katkısı olan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Bakanlara, Milletvekil-
lerine, Kaymakamlarına, 
Belediye Başkanlarına teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, “İlçemiz için büyük 
önem taşıyan bu yatırımın 
gerçekleşmesi uzun bir süreç 
aldı. Bugüne gelmek kolay 
olmadı. Bizim için büyük bir 
hayaldi. Artık gerçek haline 
geldi. OSB'nin 2-3 yıl içerisinde 
faaliyete geçeceğini düşünü-
yorum. Altyapı yapılırken tahsis 
yapacağımız iş adamlarımız da 
fabrikalarını yavaş yavaş 
kuracak. Yol bittiğinde inşallah 
fabrikalarda hazır olacak. Bu 
bölgede 2.500 ile 3.000 kişi 
istihdam edilecek. Bu bölge için 
işsizliğin çözümü için büyük bir 
katkı sağlayacak” diye konuştu.  

ALTYAPISI iHALE EDiLiYOR
VAKFIKEBiR OSB'NiN 

OKULUMUZA iLK SINAVLI
ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYDINI YAPTIK

akfıkebir İlçemizde bulunan 

VHikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu 2020-2021 Eğitim 

Öğretim yılından itibaren sınavla öğ-
renci alan Proje okuluna dönüştürül-
müştür.  Okulun 28.06.2020 tarihinde 
ilk sınavını yaptı.  Kayıtlar sınav yöner-
gesinde belirtilen 06-10 Temmuz 2020 
tarihleri arasında yapılmaya başlandı.
OKULUMUZA İLK SINAVLI ÖĞREN-
CİLERİMİZİN KAYDINI YAPTIK

Sınavda başarılı olan öğrencilerin 
kayıtları için okula davet edilen 
velilerimize okul müdürü Ahmet Bulut 
tarafından proje okulu hakkında bilgi 
verildi. Okul müdürü Ahmet Bulut; 
“Okulumuzun Hafızlık Proje Okulu 
olduğunu, bünyesinde ' Örgün Eğitimle 
Birlikte Hafızlık Sınıarı ' ve 'Akademik 
Eğitim Sınıarının ' bulunduğunu, 
Vakfıkebir Hikmet Kaan Proje İmam 
Hatip Ortaokulunun süreç içerisinde 

Büyükliman Havzasının ve bölgemizin 
en başarılı kurumlarında birisi olacağını 
söyledi. Bulut ayrıca başarılı olmanın 
yanında okulumuz hede; 
çocuklarımızı okuyan, okuduğunu 
anlayan, düşünen, bilgiyi elde edip 
üreten, dürüst, ahlaklı, değerlerini 
bilen, yaşayan, saygılı bireyler olarak 
yetiştirmek, gelecekte ülkemize ve 
milletimize hizmet etme bilinciyle 
yetişmelerini sağlamaktır dedi.”

Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren 
sınavla öğrenci alan Proje okuluna dönüştürüldü. Bu kapsamda sınava girip başarılı olan 
öğrenci velileri ile ilk toplantı okul müdürü Ahmet Bulut tarafından yapıldı.

Vakfıkebir ilçesi Çarşı 
Mahallesi 

Gaziosmanpaşa Caddesi'nde 
açılan yeni işyerinin açılış 
töreninde konuşan Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, AK 
Parti Trabzon Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Sürmen, 
Tonya Belediye Başkanı 
Osman Beşel ve Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
yeni işyerinin hayırlı olmasını 
temenni ederek bol kazançlar 
dilediler. TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta'da açılışa bir 
telgraf göndererek hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Açılışa 
ayrıca; Ak Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, MHP 

Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Saadettin Çiçek, 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz, Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral, 

İş - Kur Vakfıkebir Hizmet 
Merkezine Şube Müdürü 
Zeynep Özkan, Cumhuriyet 
Anaokulu Müdürü Nural Balta, 
Vakfıkebir OSB Müdürü 
Duygu Sağlam, AK Parti 
Vakfıkebir Kadın Kolları 
Başkanı Havva Kurt, Belediye 
Meclisi Üyelerimiz, daire 
amirleri, muhtarlar, ilçe esnaf-
ları ve vatandaşlar katıldılar.

KUAFÖR BANU GÜZELLİK SALONU AÇILDI
Vakfıkebir İlçesinde Banu Özoğlu tarafından 'Kuaför Banu' adı 

ile bayanlara hitap eden yeni bir işyeri hizmete açıldı.



Büyükliman
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DENİZ YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE 

ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1185897

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1187070

Vakfıkebir Balıkçı Barınağı Onarım ve İkmal İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN  :2020/335993
1-İdarenin
a) Adı :XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623252088 - 4623251831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Vakfıkebir Balıkçı Barınağı Onarım ve İkmal İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı :314 m. Ana Mendirek Onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Vakfıkebir/Trabzon
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
XI.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 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 % 
100 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 İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/X grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yatla birlikte yat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel 
değeri söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100'üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi 
sayısı: ADET 0 İSE (0) puan, 1 İSE (10) puan, 2 İSE (20) puan
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X 
(Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 80
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak
Fiyat Dışı Unsur Tanımı 
Fiyat Dışı Unsur Puanı
Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri söz konusu işe teklif 
edeceği bedelinin %100'üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi sayısı: ADET 0 İSE (0) puan,
1 İSE (10) puan, 
2 İSE (20) puan 20
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı ( N ) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünce 16.11.2013 tarih ve 28823 sayılı, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı 
Resmi Gazetelerde Yayınlanmıştır. Bu iş için verilecek Kesin Teminat Süresi Sözleşme Tarihinden 
itibaren en az iki yıl olacaktır.

Vakfıkebir Balıkçı Barınağı Amatör Tekne Yanaşma Rıhtımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN  : 2020/348726
1-İdarenin
a) Adı   : XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : DEVLET SAHIL YOLU CADDESI LIMAN SAHASI IÇI 61100 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623252088 - 4623251831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Vakfıkebir Balıkçı Barınağı Amatör Tekne Yanaşma Rıhtımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Rıhtım İnşaatı (200 m., -1,5 m.), Su Tesisatı ve Elektrik Tesisatı İnşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir/Trabzon
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
XI.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 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 % 
100 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 İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/X grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yatla birlikte yat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel 
değeri söz konusu işe teklif edeceği bedelinin %100'üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi 
sayısı: ADET 0 İSE (0) puan, 1 İSE (10) puan, 2 İSE (20) puan
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X 
(Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 80
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak
Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Bitirdiği A-X Grubu İş Deneyim Belgesinin ihale ilan tarihi İtibarıyla güncel değeri söz konusu işe teklif 
edeceği bedelinin %100'üne eşit veya fazla olan İş Deneyim Belgesi sayısı: ADET 0 İSE (0) puan, 1 
İSE (10) puan, 2 İSE (20) puan 20
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı ( N ) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünce 16.11.2013 tarih ve 28823 sayılı, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı 
Resmi Gazetelerde Yayınlanmıştır. Bu iş için verilecek Kesin Teminat Süresi Sözleşme Tarihinden 
itibaren en az iki yıl olacaktır.

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE 

ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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VAKFIKEBiR'DE TALiHSiZ KAZA

Osman KOYUNCU

ugün olduğu gibi, tarihte dini Bsemboller, insan hayatının ayrılmaz 

bir parçası olmuştur. Mesela, sokakta bir 

gurup genç, yaşasın sarı kanaryalar, 

kahraman kartallar, yenilmez aslanlar 

diye tezahür ettiğini duyan kişi, bu 

gençlerin gerçek hayvanlardan 

bahsetmediğini kolayca anlar. Baharın iş 

mevsimi geldiğinde, anne baba 

çocuklarına, güneşin gözü veya yüzü 

göründü, kalksanız ya, şimdi iş vaktidir 

derse, burada gerçek yüzden veya gözden 

bahsedilmediği açıktır. Çünkü nurani 

varlıkların yüzü veya gözü varlıkların 

kendisidir.

  Dini metinlerin çoğu birer kanunu küllü  meşhuttur yani geçerliliği her an olan ve 

her zaman ibret alınması gerekli 

olaylardır. Yalnız tarihte yaşanmış ve o 

zamanda kalmış, bugün geçerliliği 

olmayan olaylar değildirler. Kuran, hadis 

veya genel manada dini metinler ve dinler 

tarihi üzerinde araştırma yapmak isteyen 

ilim adamları, dinlerin geldiği toplumların 

o zamanın kültürlerini ve yaşadıkları o 

döneme ait bazı semboller ve işaretlerin 

manasını bilmezlerse yapacakları açıklama 

ve yorumlar noksan kalır. Yoksa o 

zamandaki olayları, tarihte kalmış, bugün 

geçerliliği olmayan birer kıssa olarak 

değerlendirmek yanlıştır. Çünkü 

milletlerin yaşadıkları dönemlerde, 

kendilerine göre şekilleri, harfleri veya 

tabiattaki yıldız, ay ve güneş gibi nesneleri 

kendilerine göre birer işaret olarak 

kullanmışlar. 1912 yılında Müslüman olan 

büyük Fransız filozof Rene Guenon, 

semboller hangi kültürü ve dini temsil 

ediyorsa o sembolü, zaman, mekân ve 

insan üçgeninde değerlendirmelidir der. 

Yani Tevrat ve H.Z. Musa as inceleyecek 

ilim adamı o zamanın medeniyetini, dini 

milli ve kültürel sembollerin manasını 

bilmezse yapacakları araştırmalar tam 

olarak gerçekleri yansıtmaz, hayali olaylar 

veya hurafe şekline dönüşür.  Semboller, o 

zamanın insanlarının kültürlerini, 

doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş ve 

kutsallığın bir parçası kabul edilmiştir.  

Semboller, soyut manaların somut 

ifadelerinin kültürel kodlarıdır.  Mesela 

hilal kelimesi ile Allah kelimesinin ebced 

değerleri eşittir bunun için hilal İslam 

dininin sembolü ve Allah'ı temsil eder. Bir 

yerde bir ülkenin bayrağını görürseniz 

orada o ülkenin insanlarının yaşadığına 

hükmedersiniz. Bir yerde hilal 

dalgalanıyorsa, orada Müslümanlar var 

demektir.          

   Dinler, genelde doğu toplumlarına  geldi, filozofların çoğu da batıdan çıktı. 

Bu durum gösteriyor ki Doğu toplumları 

genelde hisleri ile batı toplumları ise 

akılları ile hareket ederler. Hisleri ile 

hareket edenler genelde soyut 

düşünemezler, olayların somutlaşarak 

gözle görünür hale gelmesini isterler.  Hak, 

adalet hürriyet ve demokrasi gibi 

düşünceler aslı, kökenleri dinler 

tarafından doğudan çıkmasına rağmen, 

toplumlara mal edilmesi filozoflar eli ile 

batıda olmuştur. Onun için doğuda, 

hürriyet ve özgürlük gibi kavramları 

savunanlar azdır. Çünkü hürriyet soyut bir 

kavramdır, doğulu bu kavram bina, yol, 

köprü gibi somut olarak görmek istiyor, 

bunun için hürriyet gibi kavramları 

anlayamıyorlar.           

   Genelde putperestler doğudan ateistler  ise batıdan çıkmıştır.  Adam, tapacağı bir 

şey arıyor, Allah'ın sonsuz delillerini ilmen 

bilemediğinden ve sonsuz soyut olan Allah'ı 

kavrayamadığından somutlaşmış taşlara 

ilah nazarı ile bakıyor. Güneşe tapanlar, 

ilk başta güneşi sembol olarak kabul 

etmişlerdi, Allah'ın büyüklüğünü ve 

azametinim güneş misali ile algılamışlardı. 

Zamanla teşbihler ilmin elinden cehlin 

eline düşünce gerçek manasını yitirdi 

hakikat olarak kabul edildi. 

    İSLAM VE SEMBOLİZM

BAŞKAN BALTA'YA TEŞEKKÜR ETTİLER
Masa Tenisi branşında 2. Lige yükselerek önemli bir başarı kazanan Vakfıkebir 
14 Şubat Spor Kulübü Başkanı Yavuz Çalış, beraberinde sporcularıyla birlikte 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ederek 
verdiği desteklerden dolayı plaketle teşekkür ettiler.

Ziyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir 14 Şubat Spor 

Kulübü Başkanı Yavuz Çalış, 
“Belediye Başkanımız Muham-
met Balta her zaman sporun ve 

sporcunun yanında. Bizlerden 
de desteğini hiçbir zaman esir-
gemiyor. Kendisine verdiği des-
teklerden dolayı teşekkür ediyo-
ruz” dedi. Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta ise 14 
Şubat Spor Kulübü'nün kazan-
dığı başarılardan dolayı duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek 
başarılarının devamını diledi. 

Vakfıkebir İlçesi Karatepe Mahallesi yol güzergâhında 
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere 
göre 5 Temmuz 

2020 Pazar günü 
sabah saatlerinde 
Karatepe Mahalle-
si'nde bir kamyonetin 
yoldan çıkarak yu-
varlanması sonu-
cunda meydana ge-
len trak kazasında 
araçta bulunan üç 
kişiden ikisi çeşitli 
yerlerinden yara-
landı. 112 Acil Servis 

Ambulansı ile Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralılardan durumu daha ağır olan Mehmet Alkin helikop-
terle Trabzon'a sevk edilirken Ogün Alkin'in tedavisi 
Vakfıkebir'de devam ediyor. 

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. 
No: 151 B      Vakfıkebir / TRABZON

Muhammet ÖZKAN

Vakfýkebir Acenteliðimiz

Hizmete Baþlamýþtýr

0462 84134 23 
ALO KARGO

Y
eni jandarma binası 
inşaatının tamamlanma-
sından sonra boşaltılan 

eski jandarma binasının yıkı-
mının Tonya Belediyesi 

tarafından yapıldığı ifade edildi. 
Uzun yıllar Tonya'ya hizmet 
eden eski binanın yerine Millet 
Bahçesi yapılacağı bilgisine 
ulaşıldı. Tonya Belediye 

Başkanı Osman Beşel, yıkım 
çalışmalarını tamamladıktan 
sonra projelendirip halkın 
kullanımına açacakları alan için 
çalışmaların devam ettiğini 
belirterek, "Tonya'mızın ihtiyacı 
olan otopark ve park için gerekli 
altyapı çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Milletvekilimiz 
Sayın Av. Salih Cora ile istişare 
ederek ve desteklerini alarak 
mevcut alanı en verimli şekilde 
kullanacağız. Düşüncemiz, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
projesi olan ve ülkemizin her 
şehrinde inşa edilip şehirlerin 
nefes almasını sağlayan Millet 
Bahçelerinden birini de 
halkımızın hizmetine 
sunmaktır" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ İLK ADIM ATILDI
Tonya İlçesinde Kısa bir süre önce İlçe Jandarma Komutanlığı Kaleönü 
Mahallesi'ndeki yeni binasına taşınmıştı. Eski jandarma binasının ise başka bir 
amaçla kullanılmayacağı ve yıkımına karar verildiği belirtilirken, yıkım işleminin 
de başlandığı kaydedildi. Eski jandarma binasının, bulunduğu alanın çevresiyle 
birlikte millet bahçesi, park ve yeşil alan olarak değerlendirileceği öğrenildi.

BAŞKAN'I ZiYARET ETTiLER 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Ahmet Adanur, 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Danışmanı Samet Ali 
Yıldız, Vakıfbank Doğu 
Karadeniz Bölge Müdürü 
Ömer Çebi, Vakıfbank 
Vakfıkebir Şube Müdürü 
Gökhan Akçay, 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'yı makamında 
ziyaret ettiler.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek misarlerine 

Osmanlı Belgeleri'nde Vakfıkebir isimli kitabı hediye etti. 
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BÜYÜKŞEHİR'DEN BORDO-MAVİ JEST

iSTANBUL FATiHi
 “TRABZON” YARA ALDI

Büyükşehir Belediyesi, 
Trabzonspor'un adım adım 

şampiyonluğa yaklaştığı bugünlerde, 
şehrin çeşitli noktalarındaki bulvarları 
bordo-mavi renklere boyuyor. İlk 
olarak İnönü Mahallesi'nde bulunan 
Trabzonspor Bulvarı'nda çalışma 
gerçekleştiren ekipler, bu hafta 
içerisinde Trabzonspor Tesisleri ve 
Akyazı Stadı'na giden yol üzerindeki 
bulvarları bordo-mavi renklere 
boyayacak.
ŞAMPİYONLUĞA İNANDIK
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, "Göreve 
geldiğimiz günden itibaren büyük 
projelerin yanı sıra şehre güzellik 
katacak küçük ama estetik 
çalışmalara önem verdiğimizi de her 
fırsatta dile getirdik. Bu yönde de 
birçok çalışmamız oldu. 
Bulvarlarımızın bordo-mavi renklere 
boyanması da bu çalışmalarımızdan 

biri. Şehir olarak Trabzonspor'un 
şampiyonluğuna inandık. İlk olarak 
sokaklarımızı bordo-mavi bayraklarla 
süsledik. Bunun dışında takımımızın 
yol güzergahında bulunan ve 
Büyükşehir Belediyemize ait 
bulvarların bordo-mavi renklere 
boyanmasına karar verdik. 
Çalışmalarımıza da İnönü 
Mahallemizdeki Trabzonspor 
Bulvarımızla başladık. Bu hafta 

içerisinde de Trabzonspor Tesisleri ve 
Akyazı Stadına giden yol üzerinde 
çalışmalarımıza devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu.
ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR 
ETTİLER
Trabzonspor Bulvarı'nın bordo-mavi 
renklere boyandığı sırada orada 
bulunan vatandaşlar 
memnuniyetlerini dile getirerek, 
"Büyükşehir Belediyesinin şehre 
estetik bir görünüm kazandırmak için 
yaptığı çalışmalardan çok 
memnunuz. Trabzonspor'un adım 
adım şampiyonluğa yaklaştığı 
bugünlerde Trabzonspor Bulvarı'nın 
bordo-mavi renklere boyanması ile 
çok hoş bir görüntü ortaya çıktı. Yine 
Meydan'da çalışmaları süren Cephe 
Sağlıklaştırma Projesi de şehrimize 
ayrı bir güzellik katacak. Başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Murat Zorluoğlu olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz" 
ifadelerini kullandılar.

VAKFIKEBiR ENiŞTESi
PROFÖSÖR REKTÖR ADAYI

K
aradeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) için rektör adaylığı süresi 
8 Temmuz'da sona eriyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından direk atanacak 
olan KTÜ Rektörlüğü ile ilgili çok 
sayıda isim gündeme geliyor.   
Vakfıkebir damadı Cumhurbaşkanı 
Külliyesi'nde görevli KTÜ'lü Prof. Dr. 
Uğur Çevik mevcut adaylardan bir 
adım önde görülüyor. Fizik alanında 
birçok başarılı çalışmalara imza atan 
Prof. Dr. Çevik, KTÜ Fizik Bölümü 

Profesör Doktoru, Savunma Sanayi 
Başkanlığı |TÜBİTAK ARDEB MFAG 
DK Üyesi, Uluslararası Üniversiteler 
Konseyi Genel Koordinatörlüğü 
görevini yürütürken yüzlerce öğrenci 
yetiştirdi. Şimdilik adaylık için isimleri 
çıkanlar arasında KTÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hikmet Öksüz, 
Prof. Dr. Asım Ören, KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Yüksel Ali Yazıcıoğlu şanslı 
olanlardan ancak Prof. Dr. Uğur Çevik 
bunlardan bir adım önde. Fizik 
Profesörü olan Prof. Dr. Çevik Atom ve 
Molekül Fiziği Bilim Dalında Uzmanlık 
Alanları arasında X-ışını 
spektroskopisi, Gama ışını 
spektroskopisi, Difüzyon yer alırken 
Yürüttüğü Araştırma Projeleri ise 
Işınlamanın Süperiletkenler üzerine 
etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Araştırma Fonu Projesi, Proje 
Yöneticisi olarak ta görev yapıyor.

Süper Lig'in 30. Haftasındaki dev maçta 
Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 

3-1 yenmişti. Karadeniz fırtınası ligin 
31. Haftasında sahasında karşılaştığı 
Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 

şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. 

“TRABZON AĞIR YARA ALDI”
Süper Lig'in 31. haftasında 
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği 
Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 
Lider Medipol Başakşehir'in kazandığı 
hafta puan kaybı yaşayan 
Trabzonspor, zirvenin 4 puan gerisine 
düştü. Trabzonspor, sahasında konuk 
ettiği Antalyaspor karşısında puan 
kaybederek şampiyonluk yarışında 
ağır yara aldı. Üç penaltı düdüğünün 

çalındığı maçta Antalyaspor, 
eksiklerine rağmen güçlü rakibinden 
puan almayı başardı.  Penaltıdan 
atılan iki gol dışında sadece 1 isabetli 
şut çekebilen Trabzonspor, ikinci 
yarıda yediği golden sonra iyice 
oyundan düştü. Hüseyin Çimşir'in 
Nwakaeme ve Guillerme hamleleri de 
isteneni veremeyince, Trabzonspor 
şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 
Trabzon'a çok sayıda futbolcusundan 

eksik olarak gelen Antalyaspor, 
Trabzonspor karşısında başa baş bir 
mücadele gösterdi. Penaltı golüyle de 
öne geçen konuk ekip, daha sonra 
Trabzonspor'un penaltılarla bulduğu 
gollerle geriye düştü. Ancak pes 
etmeyen Akdeniz temsilcisi, ikinci 
yarıda bulduğu golle bir puanı kurtardı. 
Bu beraberlikle puanını 62 yapan 
Trabzonspor, liderin 4 puan gerisine 
düştü. Antalyaspor ise 38 puana ulaştı.

2-2

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Temmuz 
ayı içinde belli olacak. Vakfıkebir ilçemizin damadı olan 
Prof. Dr. Uğur Çevik adaylık yarışında varım dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin şehrin belli noktalarını bordo-mavi 
renklere boyaması, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
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YATTARA ''EFKAN ŞAPKA'' AÇILIŞINI YAPTI

YATTARA SEVGİSİ COVİT 
19'U YENDİ
Beşikdüzü'nde Şalpazarılı genç 
işadamı Mehmet Birinci 
tarafından ilk etapta 50 kişiye 
yeni istihdam sağlayan atölye 
açılışına katılanlara sosyal me-
safe anonsları yapan organi-
zatör ve tv program yapımcısı 
ve sunucusu selvitop'un açılış 
kurdelesi kesimi için alana 

gelen Trabzonspor'lu eski fut-
bolcu İbrahim Yattara'yı karşıla-
rında gören bütün katılımcılar 
izdiham yaratırcasına aynı kare-
de yer almak için  mücadele 
ettiler. Ancak sunumu yapan 
Selvitop zamanında müdahale 
ederek sosyal mesafe 
kurallarına uyulmasını belirtti.
KONUŞMALAR KISA YAPILDI
Beşikdüzü Efkan Şapka atölyesi 

açılışını yapan sunucu Selvitop 
atölye sahibi adına kısa bir ko-
nuşma yaparak hemen açılışa 
geçileceğini belirtti. Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis uzun 
kısa bir selamlama konuşmasın 
ardından Beşikdüzü'ne vekalet 
eden Şalpazarı Kaymakamı 
Uğur Ünsal'ın kısa bir konuşma 
akabinde Beşikdüzü İlçe 
Müftüsü İbrahim Kadıoğlu 

tarafından açılış öncesi hayırlı 
ve bol, helal kazançlar edilmesi 
için yapılan duaların ardından 
toplu olarak ''Efkan Şapka'nın 
açılışı yapıldı. Beşikdüzü'nde 50 
kişiye yeni istihdam sağlayacak 
olan atölye açılışına Beşikdüzü'-
ne vekalet eden Şalpazarı Kay-
makamı Uğur Ünsal, Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
Belediye Başkan Yardımcısı 

Kamuran Kahyaoğlu, Trabzon 
Şalpazarılılar Dernek Başkanı 
Turgut Kahraman, Şalpazarı 
Sayvançatak Dernek Başkanı 
Erol Yanık, Türkiye Şehit Aileleri 
Dernek Başkanı Muhammet 
Güner ve vatandaşlar katıldı. 
Daha sonra Efkan Şapka açı-
lışının ardından Trabzonsporlu 
eski futbolcu İbrahim Yattara ve 
Beşiktaşlı spor yorumcusu 

Atakan Kurt program sunucusu 
Necati Selvitop'un evinde yöre-
sel yemek tatlarından oluşan bir 
kahvaltıya konul oldular. Yapılan 
söyleşi ve hasbihalın ardından 
konuk oldukları evden ayrılarak 
geceyi Şalpazarı Sisdağı etek-
lerinde bulunan bir otelde geçi-
ren misarler,  7 Temmuz 2020 
Salı günü Şalpazarıspor takımı-
nı ziyaret etmeyi planladılar.

Genç işadamı Mehmet Birinci tarafından Beşikdüzü İlçesinde oğlunun adını taşıyan ''Efkan Şapka'' adlı işyeri açılışı 
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahim Yattara'nın katılımı ile gerçekleşti.

E
n kısa zamanda çocuk 
oyun alanı, dinlenme 
ve rekreasyon alanları 

ile birlikte halkın hizmetine 
açılması planlanan proje 
içerisinde çocuk oyun alanı, 
kamelya, çeşme, bisiklet 
yolu, satranç oyun alanı, 
yürüme yolu, çim ve ağaç-
landırma alanları yer alacak. 
Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, çalışmaları 
yerinde takip ederek, 

Aydınlıkevler Mahallesinin 
istenilen ve özlenilen hizmete 
kavuştuğunu söyledi.'Mahalle 
Parkı ve Peyzaj' projesinin 
Aydınlıkevler Mahallesine 
ayrı bir soluk katacağını 
belirten Erener, "Görele için 
ne söz verdiysek yerine 
getirmeye, ilçemizi yatırım ve 
hizmetlerin yanı sıra sosyal 
donatı alanlarıyla yaşanılabilir 
bir kent haline getirmenin 
gayreti içerisindeyiz. İlçemiz 

dönemimizde istediği ve 
özlediği yatırım ve hizmetlere 
kavuşuyor. Bu hizmetlerden 
bir tanesini daha 
Aydınlıkevler Mahallemize 
kavuşturacak olmanın 
heyecanı içerisindeyiz. 
Aydınlıkevler Mahallemiz en 
kısa zamanda çocuk oyun 
alanları, dinlenme ve 
rekreasyon alanlarını 
içerisinde barındıran 
projesine kavuşuyor" dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM 
Görele Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesine yapılması 
planlanan 'Mahalle Parkı ve Peyzaj' projesine başlandı.
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