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BAŞKAN BALTA, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN 
HAYIRLI HiZMETLER NASiP ETSiN

VAKFIKEBiR'iMiZiN GURURU
YENiDEN KOMiSYON BAŞKANI SEÇiLDi
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“KAMBUROÐLU SORDU,
BAÞKAN YANITLADI”

VAKFIKEBiR'DE 
15 TEMMUZ GECESi UNUTULMADI

> Abdulkadir Aynaci 2'de

> Vedat Furuncu 7'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla 
Vakfıkebir ilçesinde tarihi şadırvan yanında anma etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM'de bugün yapılan 
seçimin ardından Çevre Komisyonu başkanlığına yeniden seçildi.

> Sadık Aydın 2'de

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun sorularını canlı yayında yanıtladı.

Başkan Balta, Vakfıkebir OSB’de 3 yıl içerisinde bacalar tütecek
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İLKİ DEVAM ETTİRİYORUZ

VAKFIKEBiR'iMiZiN GURURU
YENiDEN KOMiSYON BAŞKANI SEÇiLDi

TBMM İhtisas Komisyon seçimleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen 

“Çevre Komisyonu Başkanlığı” 
seçimleri neticesinde AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta 
yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 
Başkanlığına seçildi. TBMM Halkla 
İlişkiler Binası toplantı salonunda 
gerçekleşen ve AK Parti Samsun 
Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın yaşlı 
üye sıfatıyla başkanlık ettiği seçimde 
komisyon üyesi milletvekilleri hazır 
bulundu. Yapılan seçimlerin ardından 
muhalefet milletvekillerinde oyunu 
alarak 27. Dönem 2. Devre Çevre 
Komisyonu Başkanı olarak seçildi.  
Seçimin ardından bir konuşma yapan 

Muhammet Balta “ Çok kıymetli 
komisyon üyesi Milletvekillerimizin 
katılımıyla Çevre Komisyonumuzun 
seçimlerini gerçekleştirdik. Çevre 
evrenseldir ve siyaset üstüdür. Bakış 

açımız bu yöndedir. Geçen dönem 
yaptığımız çalışmalarda da bunu 
gösterdik. Bir çevre kanunu çıkarttık. 
İktidar, muhalefet demeden bütün 
arkadaşlarımızın düşüncelerini 
alarak hareket ettik. Sivil Toplum 
Kuruluşlarımızın görüşlerini aldık. Bir 
mutabakat ile dünyaya örnek bir 
kanun çıkartmış olduk. Çevresel 
sorunlara bakıldığında çıkarttığımız 
bu kanunun ne kadar verimli 
olduğunu, ne kadar etkili olduğunu 
görüyoruz. Bir örnek verecek 
olursak, plastik poşet kullanımında 
yüzde 70 bir azalma söz konusu. 
Bunu çok önemsiyoruz. Yine de 
eksiklikler varsa iktidarıyla, 

muhalefetiyle de birlikte hareket 
ederek sorunların çözümü için 
çalışacağız.  Malumunuz bir pandemi 
süreci yaşıyoruz. Bu süreçle birlikte 
komisyonumuzun çalışmaları da bir 
kat daha önem kazanmıştır. Yeni 
dönemde birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.  Ben bizleri bu göreve 
layık gören başta Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'a Meclis Başkanımız 
Sayın Mustafa Şentop' a, Cumhur 
İttifakı ortağımızın lideri Sayın Devlet 
Bahçeli'ye, AK Parti Grubumuza ve 
Komisyon Üyelerimize teşekkürlerimi 
ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Pandemi sürecinde Vakfıkebir'de bir ilk 
yapmıştık…
İnternet üzerinden Ahmet Kamburoğlu ve 
Büyükliman Postası Gazetesi'nden canlı 
yayın yaparak vatandaşlarımızın evlerine 
konuk olmuştuk…
Çok iyi sonuçlar doğurmuş oldu…
Vatandaşlarımızın her türlü bilgiye 
ulaşmalarını sağladık…
Bu canlı yayına başlarken bir hedef 
belirlemiştik ve o hedef kitlesine ulaştık…
AK Parti'li, Muhammet Balta, Salih Cora, 
Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti'li Hüseyin Örs'ü, 
CHP'li Ahmet Kaya Milletvekillerimizi, 
Belediye Başkanlarımız Muhammet Balta ve 
Rek Kurukız, Balıkesir Sağlık İl 
Müdürümüz Fevzi Yavuzyılmaz'ı, Aile 
Sağlığı Hekimimiz Zafer Kamiloğlu'nu, 
Esnaf temsilcilerimiz Kadem Sağlam ve 
Hasan Topaloğlu'nu, eski Müftümüz Hüseyin 
Köksal'ı, Gazeteci-Yazar Haluk Ayyıldız'ı 
canlı yayına alarak, Vakfıkebir'de bir ilki 
başlatmış olduk…
Kimlerle canlı yayın yapmışsak, herkesin 
kendi branşından sorular sormaya özen 
gösterdik…
Canlı yayın esnasında gelen yorumları 
cevaplamaya çalıştık…
Her şeye özen gösteriyoruz ama birileri 
teşekkür ederken, birileri eleştirdi…
Herkes ister ki, benim yazdığım yorumu 
okusunlar ve cevaplasınlar…
Bu bazen mümkün olmuyor ama elimizden 
geleni yapmak için gayret gösterdik… 
Bu hafta ise bir süre ara verdiğimiz canlı 
yayını, Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ile tekrar başlamış olduk…
Vakfıkebir'i konuştuk…
Vakfıkebir'deki yatırımları konuştuk…
Vakfıkebir'de bitime yakın projeleri 
konuştuk…
İnsanlar yorum yazdı, onları 
cevaplandırmaya çalıştık…
Bu haftaki sayımızda, sorularımızın 
cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz…
Uzakta yaşayan vatandaşlarımız, bizleri 
ekran başından gördüğünde bir nebzede 
hasret gidermiş oluyorlar. Birçok tebrik 
telefonu ve mesajı alıyoruz, bizlerde bu 
durumdan çok memnun oluyoruz. Diyorum 
ki, bizler iyi yoldayız…
Evet, ara sıra bu yayınlarımızı devam 
ettireceğiz. Siz değerli takipçilerimizin isteği 
olursa, onu da ekran başına çıkartabiliriz 
diye düşünüyorum…
*****************
“TRABZONSPOR”
Yıllardır hayalini kurduğumuz şampiyonluk 
elimizden kayıp gitti…
Bu kadar şampiyonluğa yaklaşmışken, 
böyle olması herkesi üzüyor, kahrediyor…
Şahsen ben, yıllardır bir şampiyonluk 
görmedim. En son 2011 yılında elimizden 
alınan şampiyonluk hariç…
Evet, 2011 yılının şampiyonu 
Trabzonspor'dur. Belki kupa bizde değil ama 
inancımız bu…
Bu sene o sene, o sene bu sene yazıp, çizip 
durduk…
Bu sene de olmadı, o senede olmadı…
Bu yıl görüntüde bir şike süreci yok ama, 
ama işte…
Bu senede farklı işler olduğu 
kanaatindeyim…
Neden böyle oluyor…
Neden Trabzonspor zirveye oynarken, bir 
anda alabora oluyoruz…
Bizim hiç mi hiç sevenimiz yok…
Şampiyonluğu kaybediyoruz, 7'den 70'e 
ağlıyoruz…
Bu insanları üzmeye hiç kimsenin hakkı 
yok…
Ama sonuca baktığımızda, puan kaybeden 
takım biziz, oynamayan takım biziz. Hoca 
gitti, belki çok yanlış kararlarla oyunca 
oynattı ama bizim kaderimizle oynamış 
oldu…
Kısaca bunu yapanlara helal olsun 
diyorum…
Yazık…

AK Parti Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Salih Cora, 

Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, 
27. Dönem 2. yasama döneminde 
TBMM'de komisyonlara seçildiler. 
Komisyonlara seçilen Trabzon 
Milletvekilleri için Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta hayırlı 
olsun mesajı yayınladı. Başkan 
Muhammet Balta mesajında şu 
ifadelere yer verdi; Trabzon İlimizin 
ve Vakfıkebir İlçemizin evladı, AK 
Parti Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta yeniden TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı seçildi. 
Bizleri gururlandıran Sayın 
Milletvekilimizi tebrik ediyor, yeniden 
seçildiği görevinde muvaffakiyetler 
diliyorum.  Ayrıca, TBMM Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
üyeliğine seçilen AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'nu, Yeniden TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyon üyeliğine seçilen 
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Sayın Salih Cora'yı ve Yeniden 
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 
üyesi seçilen vekilimiz Adnan 
Günnar'ı tebrik ediyor, görevlerinde 
başarılar diliyorum. Başkan Balta, 
Rabbim ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı hizmetler nasip etsin. 
Milletvekillerimizi, bu onurlu göreve 
layık gören Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK 
Partimizin yöneticilerine ve Komisyon 
Üyelerine teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN BALTA, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN
HAYIRLI HiZMETLER NASiP ETSiN
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 2. Yasama Yılı Komisyon Seçimleri 
kapsamında komisyonlara seçilen Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Adnan 
Günnar ve Bahar Ayvazoğlu için Başkan Muhammet Balta hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 
işbirlikçileri tarafından 2016 

yılında kalkışılan hain darbe 
girişiminin dördüncü sene-i devriyesi 
dolayısıyla; Vakfıkebir'de ilçe 
müftülüğü tarafından 15 Temmuz 
şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ve duâ programı düzenlendi. 

İlçe müftülüğünce "15 
Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü" etkinlikleri 
kapsamında, öğle 
namazından önce merkez 
yeni camide düzenlenen 
programa misar okuyucu 
olarak İstanbul Şişli 
Mecidiyeköy Merkez Camii 
İmam Hatibi Ali Derman da 
iştirak etti. Programda din 
görevlileri, 15 Temmuz 

şehitlerimiz başta olmak üzere tüm 
şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-ı 
Kerim tilâveti, kaside ve cemaatinde 
iştirâkiyle salât-ü selâm ve tekbirler 
okudular. Daha sonra İlçe Müftüsü 
Recep Şahan, yaptığı kısa sohbeti-
nin ardından, başta 15 Temmuz 

şehitlerimiz olmak üzere mukaddesât 
uğruna canlarını seve seve fedâ 
eden tüm şehitlerimiz için duâ yaptı. 

Kaymakam Mesut Yakuta'nın da 
iştirak ettiği program, öğle namazının 
kılınmasıyla sona erdi.

AZiZ ŞEHiTLERiMiZ iÇiN 
KUR'AN-I KERİM OKUNDU VE DUÂLAR EDİLDİ
Vakfıkebir İlçesinde, 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve duâlar edildi.
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VAKFIKEBİR OSB'DE ÜÇ YIL İÇERİSİNDE 
BACALAR TÜTECEK 

æYENİ YOL ÇALIŞMA-
LARI DEVAM EDİYOR 

Vakfıkebir OSB ile ilgili gelen 
soruları cevaplayan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, "Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesine ulaşımı 
sağlayacak olan yeni yol 4,5 
kilometre uzunluğunda, 25 
metre genişliğinde çift gidiş, çift 
geliş olarak yapılacak. 08 
Ağustos 2019 tarihinde ihalesi 
yapılmıştı. Organize Sanayi 
Bölgesi Yolunun ihale değerlen-
dirme süreci 20 Mayıs 2020 
tarihi itibariyle tamamlanarak 
ilgili rma ile sözleşme 
imzalandı. Genel müdürlüğün 
ilgili daire başkanlığı tarafından 
eğimin düşürülebilmesi için bir 
tasarım çalışması yapılıyor. 
Güzergâhta düzenlemeler ola-
caktır. Bu olağan bir durumdur. 
Bu durum kamuoyunda yol iptal 
oldu şeklinde söylemlere neden 
olmuş. Kesinlikle böyle bir şey 
söz konusu değildir. İlgili rma 
sahada çalışıyor. Bizlerde 
onlarla birlikte koordinasyon 
halinde çalışıyor, takip ediyoruz. 
Çok büyük uğraşlar ve emekler 
vererek bu duruma geldik. Yolun 
ihalesi yapılmış, altyapının 
ihaleye çıkarılacak olması 
sevinç ve memnuniyet 
oluşturması gerekirken 
dedikoduların ön plana çıkması 
bizleri son derece üzüyor. 
Açıkçası bunların nereden ve ne 
amaçla çıkarıldığını bilemiyoruz. 
28 TEMMUZ'DA İHALE 
YAPILACAK 
2018 yılında başlanılan, 2020 
yılı Nisan ayı itibariyle 
tamamlanan altyapı projesinin 
ihalesi Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 28 
Temmuz 2020 tarihinde 
Ankara'da yapılacak. Altyapı 
yapım ihalesi kapsamında; OSB 
alanı içerisindeki yollar, 
içmesuyu, atıksu, yağmursuyu 
ve Telekom altyapı şebekesine 
ait inşaat işlerinin yapımı 
gerçekleştirilecek. Ayrıca 
elektrik yapım işi ihalesi de 
altyapı %50 seviyeye gelince 
yapılacak.  
TÜM TÜRKİYE'DEN TALEP 
ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ 
OSB'nin ne zaman 
tamamlanacağı rmaların 
kapasitesi ile alakalıdır. Yaklaşık 
olarak 44 civarında yatırımcı 
rma talepte bulundu. Ayrıca 
sözlü olarak soranlar da var. 
Her talep eden rmaya tahsis 
yapılmayacak. Bununla ilgili 
Bakanlığımızın kararı var. Onun 
dışında tüm rmalarımıza 
yardımcı olmaya çalışacağız. 
Buraya Türkiye çapında talep 
çekmeye çalışıyoruz. İnşallah 
bayramdan sonra 
kaymakamlığımızla ile birlikte 
bir tanıtım toplantısı 

düzenleyerek hızlı bir şekilde 
tahsise başlayacağız. Bir 
rmamız çalışmalarına zaten 
başladı.  Bir yandan yol 
çalışmaları yaparken diğer 
yandan rmalarımız fabrikalarını 
kurmaya başlayacak. Bunun için 
hiçbir engel yok. Hem yol, hem 
altyapı, hem de fabrikalar 
paralel olarak yapılarak 
tamamlanacağını düşünüyoruz. 
Üç yıl içerisinde OSB'de bacalar 
tütmeye başlayacaktır. 
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, AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz Adnan 
Günnar'a, Bahar Ayvazoğlu'na, 
Salih Cora'ya, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız 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, 
siyasetçilerimize ve katkısı olan 
herkese şahsım ve ilçem adına 

da ayrıca teşekkür ederim.
DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR 
Doğalgaz ile ilgili ana şebeke 
hattının sözleşmesi ilgili rma ile 
imzalandı. Doğalgaz ana isale 
hattı çalışmaları devam ediyor. 
Yaylaya giden vatandaşlarımız 
bu çalışmaları görmüştürler. 
Bizler de Cezaevi Caddesi'ni 
yaparken tekrar kazı olmaması 
için altyapıyı  yaptık. 
Vakfıkebir'de iki yıl içerisinde 
belli noktalara gaz verebilmeyi 
planlıyoruz. Sayın Bakanımız 
Berat Albayrak'a buradan 
şahsım ve ilçem adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 
MİLLET BAHÇESİ EYLÜL 
AYINDA TAMAMLANIYOR 
Yapımı devam eden Ekmek 
Temalı Millet Bahçesi Projemiz 
sahilde ilk olma özelliği taşıyor.  
Kasım 2019'da başlanıldı. Eylül 
sonunda tamamlanması 
gerekiyor. Vakfıkebir Millet 
Bahçesi, Millet Bahçesine ait 
sosyal donatılar inşaatları ve 
altyapı çalışmalarını kapsıyor. 
Toplam 32.721 metrekare 
alanda yapılıyor. İçerisinde 
Millet Kıraathanesi, Ekmek 
Müzesi, Bisiklet Yolu, Çocuk 
Oyun Alanı, Tematik Bahçeler, 
Mısır Tarlaları, Çim Tepe, 
Etkinlik Çayırı, Çocuk Oyun 
Grubu, Ahşap Pergolalar, 
yürüyüş ve bisiklet yolları yer 
alıyor. Vakfıkebir'imize Fol 
Deresi'nde Çarşıbaşı ilçe 
sınırına kadar bir yaşam alanı 
oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar 
bir hayal değildir. Bir plan ve 
program çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor. Planlamayı 
bütüncül olarak yapıyoruz. 
Bütünü parça parça yaparak 
tamamlayacağız. 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
Emniyet Müdürlüğü inşaatımız 
devam ediyor. Bir iki ay 
içerisinde tamamlanarak 
emniyetimiz oraya taşınacak. 

İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu'nun desteği ile 
bu yatırımlar gerçekleşiyor. 
Kendisinden Allah razı olsun.
ADLİYE BİNASI
Adliye Sarayımızla ilgili ciddi 
çalışmalarımız var. Yatırım 
programına alınmış. Bölge 
Adliye Sarayı olacak ve tüm 
bölgeye hizmet verecek. Adliye 
sarayı 3.942 metrekarelik bir 
alanda yapılacak. 2.470 
metrekaresini vatandaşlarımızla 
anlaşarak Vakfıkebir Belediyesi 
olarak satın aldık. Kalan alan 
için de çalışıyoruz. 
Vatandaşlarımızdan anlayış 
bekliyoruz. Bu hizmet içinde 
desteklerini esirgemeyen Adalet 
Bakanımız Sayın Abdulhamit 
Gül'e şükranlarımızı sunuyoruz. 
BUGÜN 150 MİLYONUMUZ 
OLSA BU HİZMETLERİ 
YAPAMAZDIK
İlçemizde göreve başlamadan 
önce yaptırdığımız ankette 
yüzde 50'nin üzerinde yol 
sorunu olduğunu gördük. 
Örneğin Hacıköy Mahallemiz-
deki ankette vatandaşlarımızın 
yüzde 76'sının yol talebi olduğu 
ortaya çıktı. Köylere çok şey 
yapıldı, merkeze yapılmadı 
söylemleri oluyor. Bu doğru 
değildir. Cumhuriyet, Kemaliye 
ve Körez Mahalleleri merkez 
mahallelerimizdir.  Göreve 
başladığımızda ilk bu mahalle-
limizin yollarını yaptık. Hürriyet 
Mahallemizde kanalizasyon 
çalışmaları yaptık. Hacıköy 
Mahallemizde kanalizasyon, su 
ve yol çalışmaları yaptık. 
Büyükliman Mahallemizde, su, 
yol, altyapı çalışmaları yaptık. 
Kirazlık Mahallemizde su ve yol 
çalışmaları gerçekleştirdik. 
Yalıköy, Büyükliman, Çarşı, 
Hürriyet, Kemaliye, Hacıköy, 
Cumhuriyet, Kirazlık Yeni 
Mahalle ve Körez Mahallerinde 
yapılan parke taşı döşeme 
çalışmalarıyla modern sokaklar 
inşa ettik. Vakfıkebir'de toplam 
da 178 bin m² parke taşı 
döşeme çalışması gerçekleş-
tirdik. Altyapıya büyük yatırımlar 
yaptık. Belediye (Cezaevi) 
Caddesi, Hasan Cemil Güç 
Caddesi  ve Ömer Nakkaş 
Caddesi, toprak işleri, sanat 
yapıları, yağmur suyu (drenaj 
hattı) ve çevre düzenleme 
çalışmalarına Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından yapıldı. 
Cumhuriyet, Çarşı, Kemaliye, 
Büyükliman ve Yalıköy Mahalle-
lerinde yağmursuyu hattı 
çalışmaları yaptık. Hacıköy, 
Kirazlık, Büyükliman, mahalle-
lerimizin suyu yapıldı. İçerisinde 
1,5 kilometrelik yürüyüş yolu, 
bisiklet alanı, denize girme 
alanlarının bulunduğu ve 
Karadeniz Bölgesinin en güzel 
plajlarından birisi olan Vakfıkebir 
Plajı ve Sosyal Alan Projesini 

tamamla-yarak halkımızın 
hizmetine sunduk.  Bu alana 
spor aletleri yerleştirdik. Şadır-
van Projesiyle tarihi şadırvana 
ve çevresine muhteşem bir 
görünüm kazandırdık. Vakfıke-
bir'de atıl durumda bulunan 
otelin tadilatını yaptırdık. Çok 
modern bir görünüme kavuşan 
otelimizi bir Dünya Markası 
haline getir-dik. 15 milyon TL'lik 
yatırımla bölge turizminin 
hizmetine sunduk. Fol Deresi 
Peyzaj Projesiyle ilçeye muhte-
şem bir sosyal alan kazandırdık. 
İlçemizin merkez Kemaliye, 
Cumhuriyet, Büyükliman, Çarşı 
ve Yalıköy mahallelerimize 12 
adet çocuk oyun parkı kurduk. 
Vakfıkebir Belediye Binası ve 
eski hükümet binası olarak 
bilinen binanın dış cephe 
tadilatları yapıldı. 112 Acil Servis 
İstasyonu hizmete girdi. Beledi-
yemiz tarafından helikopter pisti 
ve istasyonun çatısı yaptırılan 
112 Acil Servis İstasyonu Doğu 
Karadeniz Bölgesinde helikopter 
pistli ilk istasyonu oldu.  
Belediyemiz tarafından yeri 
tahsil edilen ve tadilatı yaptırılan 
Sosyal Hizmet Merkezi ve Bağ-
Kur Hizmet Merkezi tüm yöreye 
hizmet veriyor. Tonya yolu 
güzergahında Caferli - Rıdvanlı 

Mahalleleri ile Karadağ Yayla-
sı'na ulaşımı sağlayan grup 
yolunda Karayolları tarafından 
başlatılan kavşak çalışmaları 
tamamlanarak halkımızın 
hizmetine sunuldu. Biz hizmete 
önce merkezde başladık sonra 
kırsala yöneldik. Vakfıkebir'de 
450 kilometre civarında beton 
ve asfalt yol yaptık. 141 bin m³ 
sanat yapısı (taş duvar) ile bu 
yolları destekledik. Yayla 
yollarına da çok önemli 
hizmetlerimiz oldu. Vakfıkebir'de 
merkez ve kırsal kavramını 
ortadan kaldırdık. Biz ilk beton 
dökmeye başladığımızda beton 
yatı 100 TL KDV'ydi. Bugün 
275 TL+KDV. Üç kat yata çıktı. 
Taş duvarın metreküpünü 90 
TL'ye yaptık. Bugün 180 TL. 
Şimdi diyorum ki; iyi ki bu 
hizmetleri yapmışız. Bugün 
elimizde 150 milyon olsa bu 
hizmetleri yapamazdık. 
PLAJIN İŞLETMESİNİ ÖZEL 
SEKTÖRE VERMEYİ 
PLANLIYORUZ  
Plajımızı önce belediye eliyle 
işletmeyi düşünüyorduk. Daha 
sonra aradan gecen iki yıllık 
süreçte özel sektör eliyle 
işletilmesi yönünde bir 
düşüncemiz oluştu. Bunun için 
şartnameyi uygun şekilde 
hazırlayacağız. İhaleye 
çıkacağız, hak eden alacak. 

Hizmete açtığımız ikinci gün 
fıskiyeler kopartıldı. Daha sonra 
lavaboları kırıldı, soyunma 
kabinleri tahrip edildi. Araçla 
girilerek lastik çekildi. Yazık 
günah değil mi? Elbette bunları 
görünce üzülüyoruz. Bütün 
tahribata rağmen tekrar tahrip 
edilen her şeyi yeniledik, 
sabunlu suyla yıkadık, 
vatandaşlarımızın kullanımına 
sunduk. Biz vatandaşlarımızdan 
bir ücret talep etmedik. Sadece 
beklentimiz temiz kullanım ve 
tahrip edilmemesi oldu. Bu iş 
broşürlü, uyarıyla olmuyor. Ağır 
cezalar uygulamamız gerekiyor: 
Bunu anladık.
EKMEĞİMİN MARKA 
DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞİZ 
İlçemizin markalara ihtiyacı var. 
Bunun için ekmeğimizin tescilini 
yaptırdık. Vakfıkebir'in Ekmeği 
ile meşhur olan ilçe olarak 
anılmasından gururlanıyoruz. 
Coğra İşareti almakla her şey 
bitmiyor. Bunun için çalışmaları-
mız devam ediyor. Biz öncü 
olmaya her zaman hazırız. 
Bununla ilgili fırıncı esnaarımı-
za da görevler düşüyor. Vakfıke-
birli fırıncılarımızın kaliteli 
ekmek yapma konusunda rakibi 
yok. Hep birlikte marka değerini 
yükseltmek için çalışacağız. 

Külek Peyniri ile ilgili tescil 
sürecimiz devam ediyor. 
İnşallah bu ürünümüzü de tescil 
ettirerek ticari hale 
dönüştürmeyi hedeiyoruz. 
Başka ürünlerimizde varsa bu 
konuda tescil için gereken 
destekleri vermeye hazırız. 
TOKİ İLE GÖRÜŞÜRYORUZ 
TOKİ ile yeni konutların yapıl-
ması konusunda görüşmeleri-
miz sürüyor. Yapılan konutların 
tümü satıldı. Halkımızın bu 
yönde talepleri var. Bizler de 
gereken katkıyı sunacağız. 
SPORUN VE SPORCUNUN 
YANINDAYIZ 
İlçemizde bulunan tüm amatör 
kulüplerimize ve bireysel olarak 
yarışmalara giden sporcularımı-
za imkanlarımızı seferber 
ederek her zaman destek olduk. 
Amatör Kümede ilçemizi temsil 
eden Vakfıkebir Büyükliman 
Belediyespor'a 100 bin TL 
katkıda bulunduk. Ayrıca spor 
müsabakalarına katılan 
okullarımızdan da desteğimizi 
esirgemedik. Amatör sporlara 
desteklerimiz devam edecek. 
Bizlerde Vakfıkebirimizi 
profesyonel liglerde temsil eden 
bir futbol takımının olmasını 
arzu ediyoruz. Bu konuda 
yapılacak olan oluşumların her 
zaman yanında olacağımızı 
ifade etmek istiyorum. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun 
canlı yayın konuğu olarak sorularını cevapladı, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1196945

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1196043

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASI KAPSAMINDA 4 
(DÖRT) TAŞIMA MERKEZİNE 29 (YİRMİDOKUZ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 18 (ONSEKİZ) ARAÇLA 
68 ÖĞRENCİNİN 187 GÜN (31 AĞUSTOS - 18 HAZİRAN) TAŞINMASI HİZMETİ SATIN ALMA 
İHALESİ hizmet alımı 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  : 2020/376837
1-İdarenin
a) Adı  : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: 2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASI 
KAPSAMINDA 4 (DÖRT) TAŞIMA MERKEZİNE 29 (YİRMİDOKUZ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 18 
(ONSEKİZ) ARAÇLA 68 ÖĞRENCİNİN 187 GÜN (31 AĞUSTOS - 18 HAZİRAN) TAŞINMASI 
HİZMETİ SATIN ALMA İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : M.E.B Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Vakfıkebir 
ilçesi M.E.M tarafından taşıma kapsamına alınan özel eğitim öğrenci/kursiyerlerin taşıma merkezi 
okullara 18 araç ve 18 rehber personel
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve teknik şartnamede 
belirtilen taşıma merkezi okullar
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
d) İşe başlama tarihi : 31.08.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ (MÜDÜR ODASI)
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 imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen öğrenci ve/veya personel taşımacılığı servis 
hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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, kısmı teklif verilebilir.
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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yıldızlı Orman İşletme Şeiği 134 kod nolu Şehit Tepe – Küçük Dere Orman Yolu ile Vakfıkebir orman 
işletme şeiği 272 kod nolu orman yollarında üst yapı inşaatı yapım işi 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  :2020/378473
1-İdarenin
a) Adı  :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4622302178 - 4622302189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yıldızlı Orman İşletme Şeiği 134 kod nolu Şehit Tepe – Küçük Dere Orman Yolu ile 
Vakfıkebir orman işletme şeiği 272 kod nolu orman yollarında üst yapı inşaatı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 134 kod nolu yol : 2+000 km 272 kod nolu yol : 2+000 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yıldızlı Orman İşletme Şeiği 134 kod nolu Şehit Tepe – Küçük Dere 
Orman Yolu ile Vakfıkebir orman işletme şeiği 272 kod nolu orman yollarında üst yapı inşaatı yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü
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.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih ve 
27961 sayılı R.G.)
(A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YILDIZLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 134 KOD NOLU ŞEHİT TEPE – 
KÜÇÜK DERE ORMAN YOLU İLE VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 

272 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA ÜST YAPI İNŞAATI YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2019/701 Esas
KARAR NO : 2020/55
Davacı ALİ ERYÖRÜK'ün davalı VAKFIKEBİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde 
açılan Nüfus (Soyadı Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Davanın KABULÜ ile Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Dereköy köyü, Cilt No:51, Hane No:25, 
BSN:161'de nüfusa kayıtlı Himmet ve Güler oğlu, 13/02/1987 doğumlu, 20278205556 T.C kimlik 
numaralı ALİ ERYÖRÜK'ün isim ve soy isminin ALTEMUR YILDIRIM olarak DEĞİŞTİRİLEREK 
nüfusa TESCİLİNE, karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLAN
VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1194596
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Osman KOYUNCU

   Bazı tarikatların ve dindarlar, mazide  uygulanan diktatörlükleri gerçek şeriat 

sanıyor, bunları kabul etmeyen ülkelere darül 

harp diyorlar. Bunlara göre Türkiye'de darül 

harptır.  Darül harp, şeriatın uygulanmadığı 

ülkelerde dinen yasak kabul edilen bazı 

kuralları, bugün olduğu gibi helal kabul edilir, 

her konuda takıya yapılabilir, hedefe ulaşmak 

için her yol mubah kabul edilir. Her türlü ihale 

yolsuzluğu, kamu mallarını yandaşlarına 

aktarmak ve rüşvet gibi olayların içinde 

yüzüyorlar, hem de utanmıyorlar kamu 

mallarını tarikat ve cemaatlere aktarmak 

bunlara göre mubah ve iş bilirliktir. Merhum 

Özal da tarikatçıydı ve benim memurum işini 

bilir aç kalmaz derdi.  Oranları az bile olsa 

maalesef çoğunluk sorgulamadan dindar deyip 

görmezden geliyor, halk Allah ile aldatılıyor. 

Dünyada rüşvet ve yolsuzluklar denince ilk akla 

gelen diktatörlükler ve İslam ülkeleridir. 

Allah'ın iki özel ismi vardır, Allah ve 

Rahman(İsra 110),  Allah sonsuz soyut, Rahman 

ise O sonsuz soyutun sonsuz somut tecellisidir. 

Allah'ın ve Rahman'ın sonsuzluğu insanda 

hürriyet ve özgürlük olarak yansır. Hürriyet ve 

özgürlükleri savunmayanlar, biat kültürünü 

destekleyenler gerçek manada İslam'ı anlaya-

mazlar.  Sahabeler Peygamberimize, ey Allah'ın 

resulü bunu sana Allah mı emretti yoksa senin 

emrinimdir derlerdi, Peygamberimiz bu benin 

emrimdir deyince, sahabeler şu şekilde olsa 

daha iyidir der itiraz ederlerdi. Çoğu zaman 

peygamberimiz sahabelerin dediğini yapar 

çoğunluğa uyardı. Gerçek İslam, 33 yıllık 

asrısaadet döneminde uygulandı.  Muaviye ve 

Yezitle saltanata dönen süreleri gerçek İslam 

olarak görmek yanlıştır. Elbette saltanat 

dönemlerinde de bazı iyi şeyler yapılmıştır.  

Bazıları Ayasofya açıldı şimdi sıra hilafette 

diyorlar. Hilafet dış güçlerin etkisiyle, 

Müslümanlar karşımızda büyük bir güç olarak 

bulunmasın diye kaldırıldı. Bazen şerde hayır, 

hayırda şer olur derler. Hilafetin kaldırılması o 

zaman için iyi olmamış olabilir fakat şimdi bir 

kişinin halife olup, yetkilerin onda toplanırsa 

İslam âleminin sonu olur. Türkiye'yi yıkmak 

isteyenler hilafetin geri gelmesini istiyorlar. İki 

milyar insanla uğraşmaktansa, medya bizim 

elimizde, halk tabakasından birini medya yolu 

ile şişirerek büyütürüz, çok büyük âlim, çok 

büyük lider deriz ve İslam âlemini bu şahsın 

etrafında toplarız. Sonra bazı görüntülerini, 

çoluk çocuğunun mal varlıklarını ortaya 

koyarak halifeyi zorda bırakır istediğimiz 

fetvayı alırız, yoksa iki milyar insanı kandırmak 

zordur. Eğer hilafet mecliste olursa, her ülkede 

yaklaşık 600 milletvekilini kandırıp 

emellerimize ulaşamayız. Şeyh buyurdu dendi 

mi akan sular duruyor, halife efendi buyurdu 

dendi mi bütün kapılar açılır.   Tarikatlarda, 

şeyhte yani kişide fani olmak mantığı vardır 

buna fena fiş şeyh denir. Allah'ta fani olmaya 

fenafillâh, kendini bilerek hürriyet ve 

özgürlükle Allah'ın ilahı nizamına uymaya beka 

billâh denir. Beka billâh, fenafillâh'tan çok 

daha büyük bir makamdır. Allah kendinde fena 

olmamızı istemiyor beka billaha varmamızı 

öneriyor, bizler ise kişilerde fani olmayı meziyet 

sanıyoruz. Tarikatlar ve cemaatlerin çoğu 

sistemden görünüp sistemin içine sızıp devleti 

ele geçirip kendi köhne sistemlerini kurmak 

istiyorlar. Şeriat Allah'ın ilahi nizamının 

tümüdür, geçmişteki biat kültürü, diktatör-

lükler ve bazı kıyafetler şeriat sanan bazıları 

maalesef yanlış yaparak, bilmeden dine yani 

şeriata hücum ediyorlar. Tarikatçılar eskiden 

cumhuriyete bile karşıydılar, ne zaman İran 

İslam cumhuriyetini kurdu, ha İslam'da da 

cumhuriyet olabilirmiş dediler. Şimdi demokrasi 

kâfir rejimi diyorlar, demokraside takıya 

yapıyorlar fırsat ellerine geçince demokrasinin 

canına okuyorlar. Demokrasi insanoğlunun aklı 

ile bulduğu en iyi nizamdır ve dine muhalif 

değildir, şeriat ise Allah'ın nizamıdır, İnsanla-

rın nizamı ile Allah'ın nizamını karşılaştırmı-

yoruz. Asrısaadetten sonra yalnız Ömer bin 

Abdülaziz döneminde gerçek şeriat uyulanmış 

ondan sonra uygulanamamış, sizler ise asla 

uygulayamazsınız. Ağzınıza gözünüze bulaştı-

rırsınız, İslam en iyi şekilde demokrasilerde 

yaşanabilir. Allah'ın nizamını kötü emellerinize 

alet etmeyin. Eskiden tarikatlar İslam'a ve 

insanlığa hizmet etti, kâmil insan yetiştirdiler, 

onların hedefi dünya yani madde değildi onlara 

saygı duyuyoruz, şimdikilerin çoğu din kisvesi 

altında dünyayı elde etmeye çalışıyorlar. 

DİN, SİYASET, TARİKAT, CEMAAT VE HİLAFET

VAKFIKEBİR HEM'DE HİJYEN EĞİTİMİ KURSU VERİLDİ

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

Muhammet ÖZKAN

Vakfýkebir Acenteliðimiz

Hizmete Baþlamýþtýr

0462 84134 23 
ALO KARGO

M
üftü Recep 
Şahan, 
devraldıkları 

hizmet bayrağını daha 
yukarılara taşımak için 
aynı hizmet aşkı, birlik, 
beraberlik ve dayanışma 
ruhu ile çalışacaklarını 
söyledi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın,
1 Haziran 2020 tarihli atama 
onayı ile Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü görevine atanan ve 
09 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 
de ilçedeki görevine başlayan 
Müftü Recep Şahan, aylık 
mutat personel toplantısının 
ilkini gerçekleştirdi. Hikmet 
Kaan İmam Hatip Ortaokulu 
Konferans Salonunda, 16 
Temmuz 2020 Perşembe günü 
saat 13.30'de gerçekleştirilen 

toplantıya, daire personeli ile 
birlikte, ilçedeki tüm camilerde 
ve Kur'an kurslarında görev 
yapan imam hatip, müezzin 
kayyım ve Kur'an kursu 
öğreticileri katıldı. İlçe Müftüsü 

Recep Şahan'ın, toplantının 
hayırlara vesile olması dilek ve 
temennisiyle başladığı toplan-
tıda ilk olarak müftülük şe 
Rek Altuntaş, gündeme ilişkin 
konu başlıklarından bir kısmını 
personelle paylaştı. Daha sonra 
Müftü Şahan, diğer gündem 
maddeleriyle,  kurumsal kapa-
sitenin geliştirilmesi, din hizmet-
leri, eğitim hizmetleri ve yayın 
hizmetleriyle ilgili maddeler 
halinde belirlediği gündem 

konularını din görevlileriyle pay-
laştı.  Tanışma ağırlıklı geçen 
toplantıda, çalışma sistemi ve 
disiplini ile ilgili de bilgiler payla-
şan Müftü Şahan din görevlile-
rine, 3D olarak formüle ettiği; 

Diyanet'e, Dine ve Dev-
lete karşı temel görev ve 
sorumluluk bilinciyle 
hizmette bulunmaları 
tavsiyesinde bulundu.  
Kendisinden önce ilçede 
müftülük yapan ve Diya-
net İşleri Başkanlığı'nın 
1 Haziran 2020 tarihli 
atama onayı ile; 

Samsun Atakum İlçe Müftülüğü 
görevine atanan Hüseyin 
Köksal'ın, personel ve vatan-
daşlarla birlikte ilçede yaptığı 
hizmetlerden de övgüyle söz 
eden Müftü Recep Şahan, 
devraldıkları hizmet bayrağını 
daha yukarılara taşımak için 
aynı hizmet aşkı, birlik, bera-
berlik ve dayanışma ruhu ile 
çalışacaklarını söyledi. İlçe 
Müftüsü Şahan ayrıca, Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın vekaletle kur-
ban organizasyonu konusunda 
vatandaşların bilgilendirilmesi, 
kurbanlarını Türkiye Diyanet 
Vakfı'na emanet edecek olan 
vatandaşların ilçe müftülüğüne 
yönlendirilmesi ve bu konuda 
kendilerine yardımcı olunma-
sını istedi. Toplantıda, 15 
Temmuz hain darbe girişiminin 
dördüncü  yılı dolayısıyla, başta 
15 Temmuz şehitlerimiz olmak 
üzere, mukaddesat uğruna 
canlarını seve seve feda eden 
tüm şehitlerimizi de rahmet ve 
dua ile anan Müftü Şahan, 
gazilerimize sağlık-ayet 
temennisinde bulundu.

V
akfıkebir (HEM) Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü bünyesinde 

pandemi (Covit 19) sürecinde 
açılamayan Hijyen Eğitimi 
Kursu normalleşme sürecinde 
açılarak, Halk Sağlığı Eğitim 
Hemşiresi Şaduman Şahin 
tarafından verildi. Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, 
“Kurumumuz Halk Eğitimi 

Merkezi Müdürlüğünce 
Pandemi (COVID 19) 
sürecinde açılamayan 
Hijyen Eğitimi kursu 
09-10 Temmuz 2020 
tarihlerinde merkez 
binamızda açılmıştır. 
Kursumuza Yiyecek-
İçecek hizmetleri 
alanında, Kuaför, 
Berber, Pastane, 
Market, Cafe ve 

Restoranlarda çalışan 19 
Kursiyer kursa katılmış olup 
belge almaya hak kazandılar.” 
Kurum Müdürü Kahyaoğlu, 
İlçemizde gıda sektöründe 
çalışıp açmış olduğumuz kursa 
katılan kursiyerleri tebrik 
ediyorum. Kahyaoğlu, Çalışan-
ların hijyen konusunda göster-
miş oldukları hassasiyetten çok 
memnun olduğunu dile 
getirerek teşekkür etti.

B
u yılki Milli 
Savunma 
Bakanlığının 

personel atama 
döneminde Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanlığı 
görevini başarılı bir şekilde 
sürdüren J. Teğmen Safa 
Akgün tayininin çıkması 
sonrası yeni görev yeri 
belli oldu. J. Teğmen Safa 
Akgün Vakfıkebir İlçesinde 
göreve başladığı günden 
buyana ilçe halkı ile 
kurduğu diyaloglar ve başarılı 
operasyonları ile dikkatleri 
üzerine çekti. Teğmen Akgün 
daha öncede Ağrı 3.Jandarma 
Komando Alay Komutanlığı'nda 
Komando Bölük Komutanı 
olarak görev yapmak da idi. 
Edirne Merkez İl Jandarma 
Komutanlığına tayini çıkan 

Teğmen Safa Akgün'e yeni 
görev yeri olan Edirne de 
başarılar diliyoruz.
TEĞMEN SAFA AKGÜN 
KİMDİR?
J.Teğmen Safa Akgün; 1990 
yılında Kahramanmaraş'da 
dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul 
ve Lise öğrenimini aynı ilde ta-
mamladı. 2009 yılında 

Jandarma Astsubay Mes-
lek Yüksek Okulundan 
mezun oldu. J.Teğmen 
Safa Akgün sırasıyla 
2009- 2011 yılları arasında 
İstanbul da, 2011-2014 
yılları arasında Elazığ da, 
2014-2016 yılları arasında 
Hatay İlinde görev yaptı. 
2017 yılında Subay Eğitim 
Merkezi'ni başarıyla tama-
mlayan J.Teğmen Safa 
Akgün, 2017-2019 yılları 
arasında Ağrı 3.Jandarma 

Komando Alay Komutanlığı'n-
da Komando Bölük Komutanı 
olarak görev yaptı. Halen Vak-
fıkebir İlçe Jandarma Komutanı 
olarak görevine devam etmekte 
iken, Milli Savunma Bakanlı-
ğının 2020 yılı tayin döneminde 
ataması Edirne İl Jandarma 
Komutanlığına yapıldı.

Vakfıkebir (HEM) Halk Eğitimİ Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 
09-10 Temmuz 2020 tarihlerinde hijyen eğitim kursu verildi.

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE
iLK TOPLANTISINI YAPTI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, ilçedeki görevine başlamasının 
ardından din görevlileriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TEĞMEN AKGÜN'ÜN YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J.Teğmen Safa Akgün, 2019 yılında geldiği Vakfıkebir 
İlçesinden Milli Savunma Bakanlığının bu yılki atama dönemi sonrası yeni görev yeri belli oldu. 
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41 YILLIK EĞİTİM CINARI EMEKLİ OLDU

æ41 yıldır başarılı bir 
şekilde öğretmen ve 

idareci olarak görev yapan 
Vakfıkebir Milli Eğitim Şube 
Müdürü Enver Kabataş, 
emekliye ayrılarak memurluk 
hayatına son noktayı koydu. 
Vakfıkebir Milli Eğitim 
Müdürlüğünde 6 yıldır Şube 
Müdürü olarak görevini başarılı 
bir şekilde sürdüren Enver 
Kabataş, 1979 yılında ilk 
heyecanla başladığı eğitimcilik 
görevine 41 yıl sonra 2020 yılı 
Temmuz ayı itibariyle son 
noktayı koydu. 1979 yılında ilk 
heyecanla başladığı eğitimcilik 
hayatına 2020 yılında son 
veren ve 41 yıl olmasına 
rağmen yine ilk heyecanla son 
anına kadar çalışmaya devam 
eden başarılı Şube Müdürü 
Enver Kabataş'a yeni 
hayatında sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir yaşam diliyoruz.
ENVER KABATAŞ BİZLER 
ARACILIĞI İLE YAYINLADIĞI 
MESAJINDA ŞU İFADELERE 
YER VERDİ
Heyecanla ve 
gururla13.11.1979 tarihinde 
devraldığım eğitim bayrağını 
tam 41yıl şeree ve onurla 
taşıdım. 17.07.2020 tarihinde 
emekliye ayrılarak eğitim 
bayrağını genç öğretmenlere 
ve idarecilere gönül rahatlığıyla 
devrediyorum. 1958 yılında 
Vakfıkebir´de doğdum. İlkokulu 
1969-1970 eğitim-öğretim 
yılında Şalpazarı Üzümözü 
İlkokulunda, Ortaokulu 1972-
1973 eğitim-öğretim yılında 
Şalpazarı Ortaokulunda, Liseyi 
1975-1976 eğitim-öğretim 
yılında Vakfıkebir Lisesinde 
tamamladım. 1977-1978 
Eğitim-öğretim yılında Giresun 
Eğitim Enstitüsünü bitirdim.  Bu 
kutsal görevi sırasıyla 
13.11.1979 tarihinde Siirt İli, 
Kurtalan İlçesi, Ağaçlıpınar 
Köyü İlkokulunda Sınıf 
Öğretmeni olarak göreve 
başladım. 23.11.1980 tarihinde 
Trabzon İli, Araklı İlçesi, 
Tekneciler Köyü İlkokuluna 

atandım. Burada 6 yıl görev 
yaptıktan sonra 02.09.1987 
tarihinde Şalpazarı Sugören 
Mahallesi İlkokuluna 
atandım.07.03.1996 tarihinde 
geçici görevle Atatürk (Merkez) 
İlköğretim Okuluna atandım. 
18.04.1996 tarihinde geçici 
görevime son verilerek 
22.04.1996 tarihinde Şalpazarı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
tedviren atandım ve burada 
Şube Müdürü olarak göreve 
başladım. 08.01.1997 tarihinde 
tedviren atandığım Şube 
müdürlüğü görevine asaleten 
atanarak bu görevi 18 yıl 
boyunca sürdürdüm. Vakfıkebir 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
olarak 15.07.2014 tarihinde 
göreve başladım ve 6 yıl bu 
görevi sürdürerek 17.7.2020 
tarihinde emekliye ayrıldım. Evli 
ve iki çocuk babasıyım. 
“ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN 
GELECEĞİMİZ, 
ÜMİDİMİZ OLAN  
OCUKLARIMIZ OLDU”
Kabataş,"Saygıdeğer Mesai 
Arkadaşlarım, Değerli Eğitim 
Çalışanları,  Kıymetli Veliler ve 
Sevgili Öğrenciler.  İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürlüğü 
görevimden emekli olmam 
sebebiyle artık ayrılıyorum. İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürlüğü 
görevime başladığım günden 
beri çok sevdiğim Vakfıkebir 

ilçemize ve diğer görev 
yaptığım yerlere hizmet 
etmekten büyük mutluluk ve 
onur duyduğumu öncelikle 
ifade etmek istiyorum. Görevde 
bulunduğum 41 yılık süre 
içerisinde mesai arkadaşlarımla 
birlikte bulunduğumuz 
makamlarımızın hizmet 
makamları olduğunu, 
ulaşılamaz yerler olmadığını, 
herkesin tereddütsüz 
gelebildiği, kendisini rahatlıkla 
ifade edebildiği yerler olduğunu 
gösteren gayret içerisinde 
olduk. Sizlerin ve halkımızın 
bize olan inancıyla 
başladığımız bu görevde sosyal 
adalet duygusu içerisinde 
doğru ve güzel olan işleri 
yapmaya hep gayret gösterdik. 
Önceliğimiz her zaman 
geleceğimiz, ümidimiz olan 
çocuklarımız oldu. 'Eğitim, 
çocuğa sevgi ile başlar; en çok 
sevilen öğretmen, en çok seven 
öğretmendir' düşüncesini 
özümseyerek çalıştık. Eğitim, 
uzun vadede ürün veren, zor ve 
bir o kadar da emek isteyen bir 
süreç ve bir gönül işidir. Bizler, 
verdiğimiz emeği hoşgörü 
sahibi, aydın, okumaya önem 
veren bir toplum ortaya 
çıktığında göreceğiz. İlçemizde 
eğitim-öğretim hizmetlerindeki 
gelişim ve değişimin ve yaka-
lanan başarının hız kesmeden 
sürdürüleceğine, en yakın 
gelecekte örnek gösterilen 
ilçeler arasında yerini alacağına 
gönülden inanmaktayım. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
yapılanlara desteklerinizden 
dolayı şahsım ve kurumum 
adına, bize destek veren 
herkese teşekkür ediyorum. 
İnşallah emeklilik yaşamımda 
ülkemin güzel insanlarına 
faydalı olmaya devam ederim. 
Benden yana herkese hakkım 
helal olsun. Sizleri çok 
seviyorum. Allaha emanet 
olunuz, ne mutlu bana ki! sizleri 
tanıma mutluluğuna sahip 
oldum. İyi ki varsınız. Selâmlar. 
Diyerek sözlerini tamamladı.

æ2014 yılından buyana 6 
yıldır Vakfıkebir İlçesi 

Malmüdürlüğü görevini başarılı 
bir şekilde sürdüren ve ilçe halkı, 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
kurduğu iyi diyaloglar sayesinde 
herkesin taktirini toplayan Müdür 
Ali Sevim ilçeden ayrılıyor. 
Başında bulunduğu kurumu 
başarılı bir şekilde temsil eden 
Müdür Ali Sevim, Maliye Bakan-
lığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü 2020 yılı yer 
değiştirmeye tabi personeli 
olarak İstanbul Sabiha Gökçen 
Gümrük Saymanlığına 
Saymanlık Müdürü olarak 
atandı. Evli ve 3 çocuk babası 
olan Müdür Ali Sevim'e yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. 
“MÜDÜR ALİ SEVİM VEDA 
MESAJINDA ŞUNLARI 
SÖYLEDİ”
Müdür Ali Sevim, “Yaklaşık 
olarak altı yıldır büyük bir onurla 
yürüttüğüm Vakfıkebir 
Malmüdürlüğü görevimden 
ayrılırken bu süre zarfında halka 
hizmet hakka hizmet anlayışıyla 
görev yapmaya çalıştım. 
Muhasebe Yetkilisi görevini 
yürüttüğüm kamu kurumları ile 
beraber kamu kaynağını en 
ekonomik ve en verimli şekilde 
kullanmaya ve kullandırmaya 
çalıştım. Devlet ile vatandaş 
arasındaki mali ilişkiyi en iyi bir 
şekilde yürütmeye çalıştım. Bu 
hizmet süresince bana ve temsil 
ettiğim kurumuma destek ve 
yardımcı olan başta Sayın 

Kaymakamım olmak üzere, Be-
lediye Başkanıma, Sivil Toplum 
Kuruluş temsilcilerine, Kamu 
Kurum ve Kuruluş temsilcilerine 
ve de bu süre zarfında özverili 
ve büyük bir gayret ile çalışan 
Kurumum Vakfıkebir Malmüdürl-
üğü personellerine ve tüm 
Vakfıkebirli hemşehrilerime ayrı 
ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bir Hakkım varsa herkese helal 
ediyorum, herkesten de helallik 
istiyorum dedi.”
“GÖREV YAPTIĞI YERLER”
Trabzon ili Akçaabat ilçesi 
Benlitaş (Adacık) Mahallesinde 
1974 yılında doğan Ali Sevim, 
1996 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölü-
münden mezun oldu. Memuriyet 
hayatına 1998 yılında Maliye 

Bakanlığı bünyesinde Ardahan 
İli Çıldır Malmüdürlüğünde 
başlayan Müdür Ali Sevim 
sırasıyla; 1998-2005 yılları arası 
Çıldır Malmüdürlüğünde 
Muhasebe Memuru, 2005-2007 
yılları arası Arsin malmüdürlü-
ğünde Muhasebe Şe, 2007-
2010 yılları arası Çıldır 
Malmüdürlüğünde Malmüdürü, 
2010-2014 yılları arası Erbaa 
malmüdürlüğünde Malmüdürü
olarak görev yaptıktan sonra 
2014 yılından itibaren Vakfıkebir 
Malmüdürü olarak 6 yıl görev 
yaptı.  Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
2020 yılı yer değiştirmeye tabi 
personeli olarak İstanbul Sabiha 
Gökçen Gümrük Saymanlığına 
Saymanlık Müdürü olarak 
atanmış bulunmaktadır. 

Vakfıkebir Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini 6 yıldır başarılı bir 
şekilde sürdüren Enver Kabataş, 1979 yılında başladığı eğitimcilik 
hayatına 41 yıllık sonra emekliye ayrılarak son noktayı koydu.

ALi SEViM VAKFIKEBiR'E VEDA ETTi
Vakfıkebir İlçesinde göreve başladığı günden buyana başarılı çalışmaları ile 
dikkatleri üzerine çeken ve herkesin taktirini alan Malmüdürü Ali Sevim'in tayini çıktı.  

TONYA ÜRETTİĞİ İLE TURİST AĞIRLAYACAK
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP), 
finansmanında ve DOKA'nın yürütücülüğünde ilan edilen “2017 Yılı Yeşil Yol 
güzergahındaki Kültür Turizm ve Altyapı yatırımlarının desteklenmesi programı” 
kapsamında Tonya Belediye Başkanlığı tarafından sunulan, “Tonya Ürettiği ile 
Turist Ağırlıyor Projesi” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Bu Proje ile Çayıriçi Mahallesi'nde 
“Değirmendüzü” olarak bilinen arazi 

üzerinde 1 adet Tonya Yöresel Evi, 1 adet 
Kahvaltı Salonu, 2 adet Ahşap Çocuk Oyun 
Grubu, 200 adet meyve danı, 140 metre 
kare yöresel ürün satış noktası, 3 bin metre 
kare festival alanı, 1 adet tuvalet ve 100 araç 

kapasiteli otopark inşa edileceği açıklanmıştı. 
Tonya 'nın üreten kadınların el emeklerinin 
artık üretici ve tüketicinin buluşturulacağı ana 
ramak kaldı. Proje çalışmalarıyla ilgili 
incelemelerde bulunan AK Parti Trabzon 
milletvekili Av. Salih CORA 'ya  Tonya 
Belediye Başkanı Osman BEŞEL projeyle 
ilgili olarak sunumda bulundu. Başkan Beşel '' 
Proje kapsamında yöresel dokuya uygun 
mimari yapılar, müze, restaurant, fırın ve 
yöresel eşya satış yerleri inşalarında artık 
sona gelindi ve kısa bir süre sonra faaliyete 
geçeceğini  çevre düzenlemesi yapılarak  son 
noktayı koyacaklarını söyledi. Milletvekili 
Cora ise Turizm master planı kapsamında 
güzel ilçemiz Tonyamıza bu projenin çok ciddi 
katkı sağlayacağını, Çayıriçi ve Kalınçam 
Havzasının turizm açısından ilçemizin 
lokomoti olacağını ve benzeri yatırımlara 
devam edeceklerini belirterek söz konusu 
projenin sona yaklaşmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

“KURT” YENİ GÖREVİNE ASALETEN ATANDI
Tonya Belediye Başkanlığı görevini 3 dönem yaptıktan sonra Trabzon Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olan Ahmet Kurt, yeni görevine atandı.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü görevine getirilen Ahmet 

Kurt Üç dönem Tonya Belediye Başkanlığı 
yaptıktan sonra, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanı 
olarak görev yaparken vekaleten Trabzon, 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğüne atanmıştı. Kurt, üç yıldan beri 
bu görevi yürütüyordu. 10.07.2020 tarihli 
resmi gazetede yayımlanan atama kararı ile 
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl 
Müdürlüğünü vekaleten yürüten Ahmet Kurt, 
Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğüne asaleten atandı. Kurt'un kısa bir 
süre sonra Amasyada'ki görevine 
başlayacağı öğrenildi. Kurt sosyal medyada 
yaptığı paylaşımında, “Atla Karakısrak 
yaylasından odun taşırken Allah nasip etti, 
sosyal hizmet uzmanı, üç hükümette 
başbakanlık müşaviri, 15 yıl ilçe belediye 
başkanlığı, daire başkanlığı ve vekaleten il 
müdürlüğü yaptık. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Başkanımın 
tensipleriyle, isteğim doğrultusunda Amasya 

Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğüne 
asaleten atandım. 
Layık görenlere 
layık olmak ve 
kimsesizin kimi 
olmak asli 
görevimizdir. 
Trabzon'da 
hayallerimiz vardı. 
Bunların bir 
kısmını 

gerçekleştirmek nasip oldu. (Bir Çocuk 
Destek Merkezi, üç Sosyal Hizmet Merkezi 
açtık. Kuruma 1 Yaz Yayla Kampı, 1 Engelsiz 
Yaşam Merkezi arsası, Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi bağlısı 144 adet 1+1 
daire, bugün itibariyle 120 odalık bağış tefriş 
malzemesi, bir halı saha, bakım sonrası 
rehberlik için dört daire kazandırdık.) Engelsiz 
Yaşam Merkezini ihale etme, il müdürlüğünü 
erişilebilir yere taşıma ve Trabzon 
Üniversitesine Sosyal Hizmet bölümü 
açılmasını sağlama hayallerimiz kaldı. Evde 
bakım sayısını 4000 den 6200'e, koruyucu 
aile sayısını 30'dan 58'e çıkarttık. Ortalama 
İnceleme süresini 24 günden 5 güne 
düşürdük. Özellikle zorda olana merhem 
olmuş, dua alabilmiş isek ne mutlu. Her şeyi 
mesai arkadaşlarımla yaptık. Eser onlarındır. 
Trabzon bağımız bakîdir. İnşallah benzer 
güzel hizmetleri de Şehzadeler şehri 
Amasya'mızda yapmak nasip olur. 
Görevimize vesile olan herkese teşekkür 
ederim. İnsan faydalı olmalı insanlara, yoksa 
kalabalık etmemeli bu dünyada.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE TGC ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti (TGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Ersen Küçük arasında imzalanan 
protokol kapsamında, birçok alanda eğitim 
programı gerçekleştirilecek. Protokol 
töreninde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan 
Vekili Mehmet Karaoğlu ve Basın Dairesi 
Başkanı Selahattin Aydınlı da hazır bulundu. 
Göreve geldiği günden itibaren gazetecileri 
mesai arkadaşı gibi gören Başkan Zorluoğlu, 
bu tutumunu imzalanan iş birliği protokolü ile 
de gözler önüne serdi. İmzalanan protokol 
kapsamında, gazetecilerle birlikte Büyükşehir 

Belediyesi personeli, Trabzon halkı ve öğren-
ciler için kurs, seminer, eğitim gibi etkinliklerin 
ücretsiz olarak yapılması amaçlanıyor.
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİ
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Başkan Zorluoğlu'nun her durumda 
desteğini hissettiklerini belirterek 
“Başkanımız, göreve başladığı günden 
itibaren tüm taleplerimize karşı olumlu bir 
yaklaşım sergiledi. Pandemi sürecinde de 
gazetecilerin yanında olmaya özen gösterdi. 
Kendisine Trabzon basınına verdiği destekler 
nedeniyle gönülden teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
BASIN CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN  
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 
ise imza töreninde yaptığı konuşmada, 
“Büyükşehir Belediyesi ve TGC arasında 
imzaladığımız iş birliği protokolünü çok önem-
siyorum. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş 
arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin eğitim 
almalarına vesile olması nedeniyle güzel bir 
iş birliği sağlandığını düşünüyorum. Protoko-
lün amacı doğrultusunda güzel işlere imza 
atılacağına inanıyorum. Protokolümüz basın 
camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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VAKFIKEB�R'DE 15 TEMMUZ GECES� UNUTULMADI

æ
15 Temmuz 2016'daki 
darbe girişiminin 4'üncü 
yıl dönümü dolayısıyla 

Vakfıkebir ilçesinde tarihi 
şadırvan yanında anma etkinliği 
gerçekleştirildi. Anma etkinliği 
programını Vakfıkebir Fen 
Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Temel Yavuz sundu. 
Program Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının okunması ile 
başladı. Merkez Yeni Cami 
Müezzin-Kayyımı Muhammet 
Saka'nın Kuran-ı Kerim okuma-
sının ardından ilçe müftüsü 
Recep Şahan'ın yaptırdığı dua 
ile program devam etti.
“VAKFIKEBİR MİLLİ İRADEYE 
SAHİP ÇIKMIŞTIR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
konuşmasında; “15 Temmuz 
2016 yılı ülke ve siyasi tarih 
açısından milli gün oldu. FETÖ 
terör örgütü mensuplarının 
Devletin en stratejik kurumlarına 
sızıp sivil halka bomba atacak 
kadar her şeylerini yitirdiklerini 
gördük. Milletimiz Allah'ın izni ile 
ayağa kalkarak belayı def 
etmiştir. Yarınlarını millet iradesi 

ile seçilmişlere teslim etmiştir. 
15 Temmuz ülkemizin birlik ve 
beraberliğini bozmak için 
planlanmış oyundu. 
Darbelerden bu millet çok çekti. 
10 senede bir darbe oldu. 
Dikkatli olmalıyız. Bu tür 
cemaatlere fırsat vermemeliyiz. 
15 Temmuz devletin içine 
sızmış, kendisine emanet edilen 
devletin silahlarını millete 
uzatan FETÖ'CÜ hainlere karşı 
milletimizin azmi ile kazanılmış 
tarihe altın harerle yazılmış 
destandır. Milletimiz vatanı 
sahiplenme kararlığını 
göstermiştir. İstikbal ve 
istiklalimiz için darbeye geçit 
vermeyen bu millet demokrasi 
nöbeti tutarak tüm dünyaya 
bağımsızlığını, özgürlüğünü ve 
gücünü ilan etmiştir. Darbenin 
geri püskürtülmesinde 
Cumhurbaşkanımızın dik 
duruşu ile Türk milleti umut 
bulmuştur. 1 saatten daha kısa 
sürede binlerce Vakfıkebir'li 
buraya geldi. Bu şehrin evladı 
olmaktan gurur duyuyorum. 15 
Temmuz gecesi bu meydanı 
dolduran tüm Vakfıkebir'liler milli 

iradeye sahip çıkarak 
darbecilere geçit vermediler. 
Allah hepinizden razı olsun. Bu 
vesile ile başta ulu önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm silah arkadaşlarına 
ve şehitlerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. Gazilerimize sağlıklı 
uzun ömürler dileyerek sizlere 
de saygılar sunuyorum” 
açıklamalarında bulundu.
“KARANLIK GECEDE 
SÜNGÜSÜ İMAN OLAN 
MİLLET TEK YÜREK 
MEYDANA ÇIKTI”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ise yaptığı 
konuşmasında; “Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde 15 Temmuz günü 
FETÖ'cülere ders verdik ki tarih 
yazdık. Bu milletin bayrağını 
indirmek isteyenlerin ezanlarını 
dindirmek isteyenlerin milletin 
silahlarını millete tutanlara 
darbe yapmak isteyenlere 
milletimiz darbe yapmıştır. Bu 
aziz vatanın evlatları olarak bu 
gece her birimiz bir daha eve 
dönmemek üzere meydana 
indik. Hepimiz ölmeye hazırdık.  

Cumhurbaşkanımızın sokaklara 
inin demesi ile milletimiz destan 
yazarak darbecileri püskürtmüş-
tür. Her bir şehrimizde farklı 
destanların yazıldığı gecede 
şehitlerimiz ve gazilerimiz başta 
olmak üzere her bir milletimize 
şükranlarımızı arz ediyoruz.

15 Temmuz yeni Türkiye'nin 
cemresi olmuştur. İçimizdeki 
iman, vatan, bayrak sevgilisi 
oldukça muzaffer olacağız. 
Aradan 4 yıl geçti. 4 yıldır o ışıltı 
eksilmedi. İnanıyorum ki 
içimizdeki tne oyununa rağmen 
birlik ve beraberliğimizle bu 
oyunları bozmaya devam 
edeceğiz. 15 Temmuz akşamı 
ülkemiz ve milletimiz tarihin en 
ağır ihanetine uğradı. İçimizdeki 
hainler karşımıza çıktı. Milletin 
rızkı ile alınan silahlar milletin 
bağrına sıkıldı. Cumhurbaşkanı-
mızın çağrısı ile Türk milleti 
meydanlara inerek milli iradeye 
sahip çıktı. Karanlık gecede 
süngüsü iman olan millet tek 
yürek meydana çıktı. Tarihi 
destansı mücadelelerle dolu 
olan millet bir kez daha destan 
yazdı. Milletimiz zalimlere karşı 

kıyamda durdu. Analar 
kundaktaki bebeği ile meydana 
koştu, neneler meydana koştu. 
Asırlar boyu Allah'ın emri 
dışında boyun eğmeyen 
milletimiz bu toprağın sahibinin 
kendisi olduğunu göstererek 
meydana indi. Bu milletin 
cesareti ile zafere indi. 251 
vatan sevdalısı bu aziz vatan 
için şehadet şerbeti içti. Canları 
ve kanları ile destan yazan 
yiğitler bu destanı unutmadık, 
unutturmayacağız. Emanetiniz, 
emanetimizdir. Bu duygu ve 
düşüncelerle Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak 
üzere tüm şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyor, gazilerimize 
sağlıklı uzun ömürler dileyerek 
sizlere de saygılarımı 
sunuyorum” açıklamalarında 
bulundu. 

MÜFTÜ KÖKSAL YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü görevini 7 yıl boyunca başarılı bir şekilde sürdüren ve Samsun 
Atakum İlçe Müftülüğü görevine atanan Müftü Hüseyin Köksal yeni görevine başladı.

D
iyanet İşleri 
Başkanlığı'nın, 2020 yılı 
için hâlen görevde 

bulunan personelin, görev veya 
yer değiştirme taleplerini 
sonuçlandırdığı 1 Haziran 2020 
tarihli "Atama Nakil" onayı ile 
Samsun Atakum İlçe Müftülüğü 
görevine atanan Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal yeni 
görevine başladı. 7 yıl boyunca 
başarılı bir şekilde görev yaptığı 
Vakfıkebir ilçesinde, adından 
söz ettirecek önemli hizmetler 
bırakarak Vakfıkebir'den ayrılan 
Müftü Hüseyin Köksal ilçeden 

ayrılarak Samsun ili Atakum İlçe 
Müftülüğü görevine başladı. 
Atakum ilçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal yeni göreve başlaması 
ile ilgili yayınladığı mesajında; 
"Bu gün yeni göreve başlama-
nın heyecanı içerisindeyim. 7 yıl 
görev yaptığım Vakfıkebir 
İlçemizden ayrılıp yeni görev 
yerimizde hizmet etmeye 
devam edeceğim. Buna hamd u 
senalar ediyorum. En büyük 
arzum Atakum ilçemizin güzel 
insanlarına hizmet etmektir. Bu 
görevi yaparken de ihlas ve 
samimiyet içerisinde Allah'ın 

rızasını kazanmaktır. Gayemiz, 
Din-i Mübin-i İslam'ın rahmet 

çağrısı ile insanlarımızı buluş-
turma yolunda var gücümüzle 

çalışmak ve aziz milletimize hiz-
met etmektir. Hedemiz, Baş-
kanlığımız hedeerine, vizyon 
ve misyonuna uygun olarak din 
gönüllüsü arkadaşlarımla 
beraber tam bir ekip ruhu ile 
hareket etmektir. Tüm insanların 
ve kirlerin önemsendiği bir 
anlayışla, birlik ve beraberlik 
ruhu içinde, hiçbir ayrılığa fırsat 
vermeden toplumun tamamına 
ulaşmaktır. Görevimizin hizmet 
alanıyla ilgili dinî hizmetleri en 
iyi şekilde yapmaya gayret 
edeceğiz. Rabbim mahcup 
etmesin.” Müftü Köksal, “Yüce 

Allah'ın rızası doğrultusunda, 
iyilik ve güzellik adına yeni baş-
langıçların besmelesini çekmek 
üzere Atakum İlçe Müftülüğü-
müzde göreve başlamış bulu-
nuyoruz. Kalplerin sahibi Yüce 
Allah'tır, bu mütevazi başlangıcı 
tatlı bir hatıra olarak yaşamayı 
ve buradaki dualarla önümüz-
deki süreçte Atakum ilçe müftü-
lüğümüz olarak hayırlı işleri, 
ihsan kıvamında yerine getirme-
yi bizlere nasip eylesin. Ayrıca 
Vakfıkebir İlçe Halkına da sevgi, 
saygı, muhabbet ve dua ile 
selamlarımı sunuyorum dedi.”

Şehit mezarlık ziyareti ve 
mevlit programına İlçe 
Kaymakamı Sayın Mesut 
Yakuta, İlçe Jandarma 

Komutanı Safa Akgün, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Merthan 
Çelikdağ, Askerlik Şubesi 
Başkanı Oğuzkaan 
Fahrioğulları, İlçe Müftüsü 
Recep Şahan ve Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral katıldı. Ardından 
Vakfıkebir Yeni Camide tüm 
şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i 
Şerif okutuldu. Kaymakam 
Mesut Yakuta şehitlik ziyareti 
sonrası yaptığı açıklamada; 
“15 Temmuz, Ülkemize ve Türk 
Milletine karşı hedef alanın 
menfur bir kalkışma söz 
konusu oımuştur. Türk 
Milletinin kendi ayağa kalkışıyla 
da bertaraf edildi. O yüzden 
birlik beraberlik ve demokrasi 
günü olarak ilan edildi. Anma 

törenlerine bugün şehitlik ziyar-
etiyle başlamış olduk. Bizler 
protokol temsilcileri olarak 
Vakfıkebir halkını temsilen 
şehitliği ziyaret edip dualar 
ettik. Kaymakam Yakuta, Ülke-
miz bize şehitlerimizin emaneti. 
Bunun bilincindeyiz ve şunun 

da bilinmesini istiyoruz ki bu 
Şehitlerin kanıyla sulanıp 
kutsal vatan haline gelen 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
ve Türk Milletini hiçbir güç 
tarihte yok edemedi. Bundan 
sonra da yok edemeyecektir. 
Her Türk vatandaşı bu ülke için 

canını seve seve verecektir. 
Bağımsızlığımız kendi 
bayrağımız altında yaşamak en 
büyük ayrıcalığımızdır. Genç 
nesillerle birlikte ülkemize 
gelecekte muasır medeniyetler 
seviyesini en üst seviyesine 
çıkarmak hedemiz olacaktır. 

Bizim başka milletlere de 
saygımız, sevgimiz var. Ama 
milletimizi de hedef alan hiçbir 
saldırıya da kayıtsız kalamayız. 
Türk Milleti kendi içinde bir 
oldukça, kendisiyle 
savaşmadıkça Türk Milleti'ni 
hiçbir güç yıkamaz. O yüzden 

bütün milletimizi birlik ve 
beraberliğe davet ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyetimizi bize 
armağan eden Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü ve silah 
arkadaşlarını rahmetle 
anıyorum. Şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum” dedi.

ŞEHiTLERiMiZ UNUTULMADI
15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarları ziyaret edilerek kabirleri başında dualar edildi. 
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