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ANTİKA SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

“OKUL TAŞITLARI REHBER PERSONEL EĞİTİMİ”
KURSLARI YAPILDI

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

> Vedat FURUNCU 4'de

ULUDÜZ; 
"MAKAM KAPISINI KALDIRACAĞIM""MAKAM KAPISINI KALDIRACAĞIM""MAKAM KAPISINI KALDIRACAĞIM"

> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

Toplumun tüm kesimlerinde vergi 
bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi 
gönüllü olarak ödeme alışkanlığı-
nın arttırılması amacıyla her yıl 
Şubat ayının son haftası Vergi 
Haftası olarak kutlanmaktadır. 30. 
Vergi Haftası bu yıl 25 Şubat-3 Mart 
2019 tarihleri arasında tüm yurtta 
olduğu gibi Vakfıkebir'de de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

Vakfıkebir Deregözü Ortaokulu, tasarruf et değerlendir 
projesi kapsamında kardeş okulu olan İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde sergi düzenledi.

> Sadık AYDIN 2'de

Milli Eğitim Bakanlığının "Hayat Boyu Öğrenme" projesi 
kapsamında, Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi tarafından 
servis sürücüsü ve servis rehberlerine yönelik 'okul 
taşıtları rehber personel eğitimi' kursuları yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir Beledi-
ye Başkan Adayı Emin Uludüz, seçim çalışma-
larına aralıksız devam ediyor. Uludüz, Belediye 
Başkanı seçildiğim andan itibaren Belediye 
Başkanlığı makam kapısını halkın kapısı haline 
getirip, vatandaşlarımız randevu almadan direk 
Belediye Başkanına ulaşacak dedi.  
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Ahmet KAMBUROĞLU

DİKKAT DİKKAT!
Vakfıkebir'de yeni bir sapık türedi...

Bu sapık bir sosyal medya sayfasından, 

kadınlarla alakalı uygunsuz fotoğraflar ve 

video paylaşımları yapıyor...

Bu sapığın bulunması için gerekli yerlere 

müracaatlar yapılmış, kamera görüntüleri 

verilmiş ama bu kişinin yakalanıp 

yakalanmadığı bilinmiyor...

İnsanlar bu durumdan rahatsız olduklarını 

dile getiriyorlar ve bir an önce bu sapığın 

bulunup, cezalandırılmasını bekliyorlar...

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

Sosyal medyadan bir video paylaşıldı 

geçenlerde...

Birlik-beraberlik mesajları veriliyor...

Ne deniyor; "Hizmet İşi Gönül İşi Hep 

Birlikte Vakfıkebir'iz Birlikte daha 

Güçlüyüz" denilmekte...

Birlikte Vakfıkebir'iz;

Birlikte daha güçlüyüz...

Vakfıkebir'de bir olabildik mi?

Vakfıkebir'de güçlü olabildik mi?

Diye soruyorum...

Mahalle mahalle toplantılar yapılmaya 

başlanıldı. Toplantılarda bir şeyler 

anlatılıyor. Bu insanlar bu anlatılanlara 

inanıyor mu?

Vakfıkebir'de projelerden daha çok köy-

mahalle yollarına önem verildi...

Tarihinde hiç görülmemiştir, bu kadar 

beton ve asfalt yol...

Olmasın demiyoruz ki, mahalle yolları iyi 

olacak ki, vatandaşlar evlerine giderken 

rahatlıkla gidip gelebilsin...

Tabi bunu yaparken adil olarak yapmak, 

herkese aynı hizmeti vermektir...

Bir önceki yerel seçimlerde yapılan 

çalışmalarla, şimdiki yapılan çalışmalar 

arasında fark var...

Eski heyecan yok gibi duruyor. 

Toplantılardaki katılımlara baktığımda 

onda da bir azalma söz konusu...

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

Seçime 30 gün kala...

Yerel seçime 30 gün kala Vakfıkebir'de 

bazı ara sokakların yapımına başlanıldı...

Daha önce bir kaç kez dile getirmiştik 

ama herhangi bir gelişme olmamıştı...

Yerel seçimler yaklaşmasaydı, belki de 

bazı yerlerin yol yapımına 

başlanmayacaktı...

İyi ki yerel seçimler var. Şehiriçi 

düzenlemeler hızlandı...

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

CHP Vakfıkebir Belediye Başkan adayı 

işadamı Emin Uludüz, yerel seçim 

çalışmalarına hiç ara vermeden devam 

ediyor. Yerel seçimlere 30 gün kala 

çalışmalar daha da hızlandı...

Vakfıkebir'de görünüyor ki, çok büyük 

mesafe katettiler. Vatandaşlar 

çalışmalarından memnun ve büyük bir 

destek alacağı görünüyor...

V
akfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü M. Birol Yüksek, Milli 
Eğitim Bakanlığının "Hayat 

Boyu Öğrenme" projesi 
kapsamında, Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi bünyesinde açılan servis 
sürücüsü ve servis rehberlerine 
yönelik 'okul taşıtları rehber 
personel eğitimi' kursuları ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada şunları 
söyledi. Müdür M. Birol Yüksek; 
“Okul Taşıtları Rehber Personel 
Eğitimi Kurs Programı'nı bitiren 
bireyin;  İş sağlığı ve güvenliği 
kurallarını uygulaması, Trafik 
sisteminin unsurlarına ve 
güvenliğine dair gerekli önlemleri 
alması, Öğrencilere karşı olumlu 
tutum ve davranış geliştirerek, 
sağlıklı ve etkili iletişim kurması, 
Taşıma hizmetlerini düzenli ve 
güvenli hale getirmeye yönelik 
tedbirleri alması amaçlanmaktadır.
“PROGRAMDA HEDEFLENEN 
AMAÇLAR“
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü M. 
Birol Yüksek; “En kıymetli hazinemiz 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin 
eğitim gördükleri okullarına ya da 
eğitim merkezlerine taşınmasıyla 
görevli olan servis araçlarında 
görevli kişilerin, bu görevi yerine 
getirmeleri esnasında birtakım 

kurallara riayet etmeleri 
gerekmektedir. Servis rehber 
personeli; taşıma işlemi sırasında 
öğrencilerin oturmalarını ve rahat 
güvenli bir yolculuk yapmalarını 
sağlayacak tedbirleri alır. Servis 
hizmeti sırasında taşıta başka 
herhangi bir yolcu almadan, taşıt içi 

düzeni sağlar. Anaokulu ve 
ilköğretim statüsündeki okul 
öğrencilerinin inme ve binmelerine 
yardımcı olur. Servis rehber 
personeli kıyafet seçiminden, 
öğrencilere örnek olacak davranış 
ve tutumlar geliştirmeleri için nasıl 
davranmaları gerektiğine kadar pek 
çok hususa dikkat etmeleri 
gerekmektedir.  Bu programla servis 
rehber personeli; öğrencilere hizmet 
verirken, öğrencilerin uymaları 
gereken trafik, güvenlik ve davranış 
kurallarına ilişkin de bilgi ve 

becerilerin kazandırılmasını 
amaçlanmaktadır. Kurs programına 
katılan bireylerden, olumsuz 
davranışlarını ortadan kaldırmaları, 
öğrencilere örnek olabilecek olumlu 
tutum ve davranış geliştirilmeleri 
beklenmektedir.  Öğrenme 
süreçlerinde anlatım, soru-cevap, 

yaparak ve 
yaşayarak 
öğrenme 
yöntemlerinin 
yanında, bireylerin 
düşünmelerini, 
araştırmalarını, 
sorun çözmelerini 
ve edindikleri bilgi 
ve beceriyi 
yeniden 

yapılandırıp hayata geçirmelerini 
destekleyen, eğlenerek öğreten 
bireysel öğrenme yöntem ve 
teknikleri uygulanır. Kurs Programı, 
Millî Eğitim Bakanlığında görevli 
uzman, alan öğretmenleri ve alan 
uzmanları ile iş birliği içinde 
hazırlanmıştır. Program, Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 
eğitim kurumlarında veya yaygın 
eğitim kurumlarının uygun görmesi 
halinde, diğer kurumlarca açılan ve 
eğitim öğretime uygun ortamlarda 
uygulanır. Okul Taşıtları Rehber 

Personel Eğitimi Kurs Programı'nın 
amaçları, içeriği ve kazanımları 
yoluyla kursa katılan bireylere 
aşağıdaki değerlerin kazandırılması 
ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu uygulamalarda 
kursiyerlere Sorumluluk, Doğruluk 
ve dürüstlük, Kurallara uyma, 
Yardımlaşma, Empati, Ahlak, Sabır, 
Adalet, Çalışkanlık, Nezaket ve 
Saygı kurallarına uyum şartları 
hedeflenmiştir. Dedi.  Osman Tan 
Ortaokulu Rehber Öğretmeni Alper 
Mumcu Halk eğitim merkezinin 
açtığı Rehber Personel Adayları 
eğitimi kursunda “İletişim” konusu ile 
ilgili sunum yaptı. Etkinlikler ve 
testlerle zenginleştirilen uygulamalı 
eğitimde; Kişiler arası iletişim, 
Beden dili, Algılama, Dikkat ve 
Farkındalık, Kendini tanıma, Sağlıklı 
iletişim konusunda insan yeterlilikleri 
konularında güncel ve teknik bilgiler 
verildi. Kurs sonrası yapılan sınav 
ile modül tamamlandı. Kursiyerler 
bu tip iletişim eğitimlerinin 
yaygınlaşmasını istediklerini belirtip 
sunumdan memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Eğitim Semineri; Mustafa 
Daloğlu, Alper Mumcu, Zeki 
Salimoğlu, Ahmet Altın, Ahmet 
Faruk Aksoy, Osman Yılmaz 
tarafından verildi

V
ergi Haftası kapsamında; 
Vakfıkebir Vergi Dairesi 
Müdürü Ahmet Öztürk, Müdür 

Yardımcısı Sait Ayhan ve Şef Meral 
Günaydın Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret 
ederek çiçek verdiler. Vakfıkebir 
Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Öztürk, 
Kaymakam Yakuta'ya 30. Vergi 
Haftası nedeniyle bir hafta içinde 
yapacakları etkinlikleri anlattı. 
Ziyaretin ardından meslek 
odalarına, esnaflara ve okullara 
ziyaretlerde bulunularak vergi 
haftası ile ilgili çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirildi.  Gelir İdaresi 
Başkanlığından Vergi Haftası ile ilgili 
yapılan açıklamada; “Bu yıl
25 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri 

arasında kutlanan 30.Vergi 
Haftası 1990 yılından bu 
yana her yıl Şubat ayının 
son haftasında kutlanmakta 
olan Vergi Haftası 
kapsamında vergi bilincinin 
çocuklarda ve genç 
nesillerde oluşturulması, 

toplumun tüm kesimlerine 
benimsetilmesi, mükelleflerin 
vergiye gönüllü uyumunun 
sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele bilincinin oluşturulması 
amaçlarıyla Hazine ve Maliye 
Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetleri 
yürütülmektedir.  Vergi Dairesi 
Müdürlüğümüzce de, 30. Vergi 
haftası kapsamında yapılacak olan 
kutlamalara İlçemiz Kaymakamı 
Mesut Yakuta'yı ziyaretle 
başlayarak, meslek odaları ile 

beyan, ödeme ve diğer 
vergisel yükümlülüklerini 
zamanında yerine getiren 
gönüllü uyum seviyesi 
yüksek mükellefler 
işyerlerinde ziyaret edilerek 
sunulan hizmetlere yönelik 

görüş ve önerileri alındı. Genç 
girişimcilere vergi konularında 
bilgilendirme yapılarak ilçemizdeki 
okullarda öğrenciler ziyaret edilerek 
vergi konusunda bilgilendirmeler 
yapıldı. Vergi Haftası için hazırlanan 
“Şifre SİZsiniz, Geleceğin Garantisi 
Vergilerinizdir” ve “Kahveyle Hatrın, 
Verginle Katkın Olsun”  sloganları-
nın yer aldığı genel afişler ile “Vergi-
lerle Hayalleriniz Gerçek Olsun” 
sloganının yer aldığı öğrencilere 
yönelik olarak hazırlanan afişler 
ilçemizin çeşitli yerlerine asıldı.” 
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisini 
tam ve zamanında ödeyerek 
ülkemizin gelişmesine katkı 
sağlayan tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür etmektedir. Açıklamasında 
bulunuldu.”

30. VERGi HAFTASI KUTLANDI
VAKFIKEBiR'DE 

“OKUL TAŞITLARI  REHBER PERSONEL EĞİTİMİ”“OKUL TAŞITLARI  REHBER PERSONEL EĞİTİMİ”
KURSLARI YAPILDI



Büyükliman
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ULUDÜZ; “MAKAM KAPISINI
KALDIRACAĞIM”

C
HP Vakfıkebir Belediye 
Başkan Adayı Emin 
Uludüz, Belediye 

Başkanı seçildiğim andan 
itibaren Belediye Başkanlığı 
makam kapısını halkın kapısı 
haline getirip, vatandaşları-
mızın randevu almadan direk 
Belediye Başkanına 
ulaşacaklarını söyledi. 
"BELEDİYE MAKAM KAPISI 
DEĞİL HALKIN KAPISI 
OLACAKTIR"
Belediye Başkan Adayı Emin 
Uludüz; "Gönüllere dokunmak 
için aradaki duvarları kaldırma-
mız gerekiyor. Eğer bu makam 
kapısını kaldırırsak halkla daha 
barışık, daha ulaşılabilir bir 
başkan olacağım. Vatandaş 
randevu almadan direk Beledi-
ye Başkanına ulaşacaktır."
"İLÇEMİZE AŞAĞIDAKİ 
İLKELER DOĞRULTUSUNDA 
HİZMET EDECEĞİZ"
Hoşgörülü ve saygılı bir şehir 
oluşturacağız. Kişinin kimliğine 
ve statüsüne bakmadan eşit 
davranacağız. Toplumun bütün 
değerlerine saygılı olacağız. 
Hiçbir ayrımcılık yapmaya-
cağız. Hakça paylaşan şehir 
oluşturacağız. Rant bütün 
şehirlerde vardır. Rantı hakça 
bölüştüğünüz zaman hiçbir 
sorun yoktur. Biz rantın hakça 
bölüşülmesini sağlayacağız. 
Hesap veren ve şeffaf 
yönetilen şehir oluşturacağız. 
Biz halktan vergi topluyoruz, 
harcadığımız her kuruşun 
hesabını vermek namus 
borcumuzdur. Yoksulluğu 
yenen şehir oluşturacağız. 
"ASGARİ ÜCRET ALAN İŞÇİ 
KARDEŞLERİME 
SESLENİYORUM" 
1 Ocak 2019'dan itibaren 
asgari ücret 2 bin 200 liradır. 
Siz 2 bin 200 lira almak 

istiyorsanız, oyunuza talibiz. 
Hiçbir çocuk yatağa aç 
girmeyecek, açlığı yok 
edeceğiz. Üreten ve istihdam 
yaratan şehir oluşturacağız. Bir 
kent her alanda üretmeli. 
Büyükşehirler kırsalla işbirliği 

yapmalı. Kenti ağaçlarla, 
çiçeklerle donatmak için ithal 
mi etmek lazım? Üreten ve 
istihdam sağlayan şehir 
oluşturacağız. Yenilikçi ve akıllı 
şehir oluşturacağız. Yeniliklere 
açık olacağız. İnsana sevgi, 

saygı ve hoşgörüyü üstün 
kılacağız. Ulaşım ve trafik 
sorununu çözeceğiz. Ulaşım, 
trafik ve altyapı sorunlarını bir 
plan çerçevesinde 
düzenleyeceğiz. Nefes alan 
şehir oluşturacağız. Beton 
ormanına dönüştü kentler. 
Bizim dışımızdaki canlılar da 
yok olmaya başladı. Şehrimizin 
planlı büyümesini 
sağlayacağız. Sosyal adaleti 
sağlayan şehir oluşturacağız. 
Zenginlikte sosyal adaleti 
sağlamayı arzu ediyoruz. 
Engelliler, yaşlılar için pozitif 
ayrımcılık yapacağız. Kültür ve 
sanatı geliştiren şehir 

oluşturacağız. Şehrimizin bir 
kültürü vardır, sanatı vardır, 
sporu vardır. Bu faaliyetleri 
canlandıracağız. Doğa dostu 
şehir oluşturacağız. 
İnsanlarımıza değer vereceğiz 
ve bütün canlıları koruyacağız. 

Doğa ve toplum Dostu 
olacağız. Mutlu ve gülen şehir 
oluşturacağız. Tüm 
yurttaşlarımızla mutlu yaşamak 
istiyoruz, bu sözümüzün 

arkasında duracağız.
”MUTLU İNSAN GÜLEN 
ŞEHİR İÇİN BİRLİKTE EL ELE 
EMİN ELLERE”
Başkan Adayı Uludüz: 
Başarmak zorundayız; 
çocuklarımız için, Cumhuriyet 
için, şehrimiz için, 
düşüncelerimizi açıklamak için 
başarmak zorundayız. Biz 
bahara özlem duyuyoruz, biz 
baharı getirmek zorundayız. 
Belediyemiz bu görevi 
başarıyla yapacaktır.
"ÜRETEN BİR VAKFIKEBİR 
HAYAL EDİYORUZ"
Biz, önce kadını ile genci ile 
üreten bir Vakfıkebir hayal 
ediyoruz. Biz tarihini bilen 
geleneklerini bilerek geleceğe 
taşınan bir Vakfıkebir hayal 
ediyoruz. Biz, Atatürk ilke ve 
devrimlerine inanan, 
Cumhuriyetin tüm değerlerine 
sahip çıkarak yaşayan 
insanların saygı, sevgi ve barış 
içinde yaşadığı bir Vakfıkebir 
hayal ediyoruz. Biz doğasına, 
doğasında yaşayan her canlıya 
saygı duyulan bir Vakfıkebir 

hayal ediyoruz. Biz tarımıyla 
turizmin bütünleştiği yalnız 
bırakılmayan bir Vakfıkebir 
hayal ediyoruz. Biz değerlerine 
sahip çıkarak marka yaratan, 

dünyaya açılan bir Vakfıkebir 
hayal ediyoruz.
HİÇ BİR AYRIM 
GÖZETMEKSİZİN HİZMET 
VERECEĞİZ
Ülkemiz tarım ve hayvancılığın 
ana merkezi olabilecekken 
tamamen ithalata bağlı hale 
getirildiği günümüzde, bizim bu 
alanda iyileşmeye olanak 
sağlayacak projemiz var. Tarım 
ve Hayvancılığı bölgemizde 
yeniden ayağa kaldırıp 
sürdürülebilirliğini sağlamak 

için Vakfıkebir Tarım ve 
Hayvancılık Kooperatifini 
kurmayı hedefliyoruz. Tarım ve 
hayvancılık alanında üretim 
yapmak isteyen çiftçilerimize iş-

kur vasıtasıyla istihdam imkanı 
sağlanarak; üretim teşvik 
edilecektir. Yerli Doğum ve 
organik tarım özendirilerek 
yetiştirilmesi sağlanacaktır. 
Büyük Atatürk “köylü şehirlinin 
efendisidir “dediği üzere ziraat 
ve hayvancılık üretimi destek-
lenerek yerli üretim teşvik edi-
lecektir. Kıymetli hemşerilerim 
Mevla'nın dediği gibi ”Güzellik-
ler size gelmez, siz güzelliklere 
yürüyeceksiniz” hep birlikte 
değişim diyoruz. Dedi.

”Güzellikler size gelmez, 
siz güzelliklere yürüyeceksiniz” 

”Mutlu İnsan Gülen Şehir İçin 
Birlikte El Ele Emin Ellere”



Büyükliman
Postası 4 01.03.2019

Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - İLAN

Osman KOYUNCU

arne dönemi yeniden baþlayacak gibi Kgörülüyor. Nerden nereye geldik.  

Neredeyse bütün fabrikalar satýldý, kime ve 

nasýl, ihaleler tam þeffaf olmadýðýndan bu 

satýþlarda birçok soru iþaretleri vardýr. 

Gerekçesi ise devlet fabrika iþletmez, 

ekonomi mantýðý bunu gerektirir diyorlardý.  

1970li yýllarda, dünyadabeþ altý ülke kendi 

tarým ve hayvancýlýk ürünleri ile kendi 

halkýný besliyordu ve bunlardan birisi 

Türkiye'ydi. Þimdi ise mercimek, bulgur, 

pirinç, patates, soðan, saman, et ne varsa 

dýþarýdan alýyoruz ve sanayi ülkesi 

olmadýðýmýz için sanayi ürünleri de 

satamýyoruz, tam aksini bunlarý da 

dýþarýdan alýyoruz.  Türkiye, Japonya ve 

Kore gibi sanayi ülkesi olsa fazla bir 

mahzuru olmaz,bir kamyon sanayi ürünü 

satýp, yüz kamyon tarým ürünü alýyoruz 

dersen, bunun bir mantýðý olur fakat bu da 

doðru deðildir. Saðlýklý ürünler bunmak zor 

olduðu gibi savaþ zamaný adam sana tarým 

ürünleri satmayabilir. Türkiye'de tarým 

planlamasý yok, nereye, ne kadar ve neyi 

köylünün ekeceði belli deðil. Halktan 

bazýlarý köylerdeki araziler boþ, halk rahat 

yaþamaya alýþtý diyorlar. Bir arkadaþýn 

birkaç yýl önce Danimarka'dan gelmiþti 

orda fýndýðýn kilosu 280 TL demiþti. Burada 

fýndýðýn köylüye mala oluþ fiyatý 10- 15 lira 

arasýnda, halk mal oluþ fiyatýna bile 

mahsulünü satamýyor, bazen zararýna 

satýyor ve mahsulü ile geçinemiyor, halk 

niçin ziraat yapsýn ki. Halkýn kendi 

mahsulünü üretmesi milli bir politika 

olmalý ve devlet bu noktadan köylüyü 

azamý þekilde desteklemelidir. Planlamayý 

devletler yapar. Bu sene soðan 5 TL oldu, 

planlama olmadýðýndan,gelecek yýl,köylü 

hep soðan ekecek, bu sefer soðan 50 

kuruþa inecek ve ambarlarda çürüyecek. 

Kýsaca ne hayvancýlýk ve nede tarým var ne 

de bunlara ait planlamalar ve politikalar 

vardýr. Þimdi devler bakkal ve manav 

açmayý planlýyor. Yaklaþýk yüz yýl önce 

Rusya'da ve bazý ülkelerde komünizm 

uygulanmaya baþladýðý zaman bütün 

maðazalar, manavlar, bakkal çakkal hepsi 

devlete aitti. Bu durum Rusya'ya sefalet 

getirmiþti. Yüz yýl sonra ne ad altýnda olur 

bilmen, Türkiye bunu deneme safhasýna 

girdi, manavla iþe baþladý, bakalým 

muvaffak olacak mý? Elbette devletin 

fabrikasý olmaz, fakat manavý olur. 

TÜRKİYE'DE KARNE DÖNEMİ 
BAŞLALACAKMI?

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...
Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...

T
rabzon İli Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
Koordinatörlüğünde ve 

Anadolu Eğitim ve Sosyal 
Yardım Vakfı´nın ortaklığında 
yürütülen Eğitimin Yıldızları-
HOPO Proje yarışması doğrul-
tusunda Deregözü Ortaokulu 
olarak yürüttükleri “TASARRUF 
ET DEĞERLENDİR” Projesi 
kapsamında kardeş okulu olan 

Vakfıkebir İMKB 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 
sergi düzenlediler. 
Okul İdarecileri 
tarafından yapılan 
açıklamada; 
Atalarımızdan 
bizlere ema-net 

kalan birçok 
eşya, para ve 
öğrenci kolek-
siyonları; 
öğrenciler ile 
buluşturularak 
paranın kıy-
meti, koleksi-
yonculuk ve 
tasarruf 
konularında 

bilgi aktarıldı. Özel öğrenciler 
tarafından da ilgiyle incelenen 
sergi büyük beğeni topladı. 
Bizleri en güzel şekilde 
okulunda ağırlayan ve ilgilenen 
kardeş okul Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu´na, okul idarecileri-
ne, öğretmenlerine ve öğren-
cilerine teşekkür ederiz dediler.

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE
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2019 KIRDES TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİNDEKİ 
YOLLARININ  BETON KAPLAMA YAPILMASI İŞİ

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON 
BAŞKANLIĞI

2019 Kırdes Trabzon İli Vakfıkebir İlçesindeki Yollarının Beton Kaplama Yapılması İşi yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2019/93289
1-İdarenin
a) Adresi   : Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet 
Konağı Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622244101 - 4623214104
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6152,00 M3 Beton Yol Kaplama
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Trabzon - Vakfıkebir
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı Kat:3 61040 Ortahisar/Trabzon
b) Tarihi ve saati   : 15.03.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da 
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. 
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) ALTYAPI / I ve V. Grup İşler  Benzer İş 
Olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer 
işlere denk sayılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürülüğü Muhasebe Birimi 
adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Valiliği Hükumet Binası Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı Evrak Kayıt Servisi C Blok Kat:3 adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

ANTİKA SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

V
akfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi 
Sakinlerinden Fatma Yavuzyılmaz (94), 
geçirdiği beyin kanaması sonucu 

hastanede tedavi altına alınmıştı. Belirli bir 
zamandan beri tedavisi devam eden 
merhume Fatma Yavuzyılmaz 27 Şubat 
2019 Çarşamba günü yaşam 
mücadelesini kaybetti. Merhume 
teyzemizin cenaze namazı 28 Şubat 2019 
Perşembe günü öğlen namazına müteakip 
Tarlacık Mahallesi aşağı camiinde 
kılınarak aynı yerdeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. İsmet ve Mustafa 
Yavuzyılmaz'ın annesi olan merhume 
Fatma Yavuzyılmaz 8 çocuk annesi idi. 

Merhume teyzemize Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

FATMA TEYZEYİ EBEDİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi sakinlerinden Merhum Ali Rıza Yavuzyılmaz'ın eşi 
Fatma Yavuzyılmaz (94), yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Çanakkale Savaşı: I. Dünya Savaşı 

sırasında 1915-1916 yıllarında 

Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı 

İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri 

arasında yapılan deniz ve kara 

savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; İstanbul'u 

alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 

kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli 

bir askeri ikmal yolu açmak, başkent 

İstanbul�u işgal suretiyle Almanya�nın 

müttefiklerinden birini savaş dışı 

bırakmayı amaçlamışlar, İttifak 

Devletlerini zayıflatmak için ilk hedef 

olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. 

Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri 

çekilmek zorunda kalmışlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın 

Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 

1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile 

bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu 

antlaşma, imparatorluğun eninde 

sonunda Almanya'nın ana gücünü 

oluşturduğu İttifak Devletleri safında 

fiilen savaşa gireceği anlamına 

gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa 

girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış 

olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının 

tamamlanmaması gibi gerekçelerle 

ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir 

an önce savaşa fiilen girilmesi için 

baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, 

Akdeniz'de İngiliz donanması önünden 

çekilen Goeben ve Breslau savaş 

gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir 

oldubittiye getirilmişti. Daha sonra 

Osmanlı Donanması'na bağlı bir grup 

gemiyle Karadeniz'e açılan bu gemiler 27 

Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını 

bombalayınca Rusya, Osmanlı 

İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştir.

Birleşik Krallık Donanma Bakanı Winston 

Churchill, 1914 yılı Eylül ayında 

Çanakkale Boğazı'nın donanmayla 

geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir 

planı Başbakan HerbertAsquith'e 

vermiştir. Plan, çeşitli evrelerden geçerek 

uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve 

Fransa gemilerinden oluşan bir 

donanmanın Boğaz'a geniş çaplı ilk 

saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. 

En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü 

uygulamaya konuldu. Ancak: Bu savaşta 

İngilizlerin dünyaca meşhur deniz 

donanmaları, Nusret mayın gemisinin 

döşediği mayınlar ve Türk topçusunun 

isabetli atışları neticesinde Boğazın derin 

sularına gömülmüştür.

Deniz harekâtıyla İstanbul'a 

ulaşılamayacağı anlaşılınca bir kara 

harekâtıyla Çanakkale Boğazı'ndaki 

Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele 

geçirmek planı gündeme getirilmiş, Bu 

plan çerçevesinde hazırlanan İngiliz ve 

Fransız kuvvetleri 25 Nisan 1915 

şafağında Gelibolu Yarımadası'nın 

güneyinde beş noktada karaya 

çıkarılmıştır. İngiliz ve Fransız çıkarma 

kuvvetleri her ne kadar Seddülbahir ve Arı 

burnu sahillerinde köprübaşları 

oluşturmayı başardılarsa da Osmanlı 

kuvvetlerinin inatçı savunmaları ve 

zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar 

sonucunda Gelibolu Yarımadası'nı işgalde 

başarılı olamadılar. Bunun üzerine 

sahildeki kuvvetler takviye edilmek için 

Arıburnu'nun kuzeyinde Suvla Koyu'na 6 

Ağustos 1915 tarihinde yeni kuvvetlerle 

bir üçüncü çıkarma yapılmıştır. 

Ancak 9 Ağustos'ta Kurmay Albay Mustafa 

Kemal'in Birinci Anafartalar Muharebesi 

olarak bilinen karşı taarruzunda İngiliz 

Komutanlığı ihtiyat tümenini ateş hattına 

sürerek sahilde tutunmayı ancak 

başarabilmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün 

Kocaçimentepe – Conk Bayırı hattında 

yeni bir karşı taarruz gerçekleştirmişti, bu 

hattaki Anzak birliklerini de geri atmıştır. 

İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin İkinci 

Anafartalar Muharebesi olarak bilinen 

genel taarruzları ise Osmanlı savunmasını 

aşamamıştır. Türk askeri yüzbinlerce şehit 

vermesine karşın düşmanı Çanakkale'den 

geçirmemiş, İngiliz, Anzak ve Fransız 

kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı 

Aralık ayı içinde geldikleri gibi ardına 

bakmadan binlerce askerlerini işgal etmek 

için geldikleri topraklarımızda ilelebet 

misafir olarak bırakıp gitmişlerdir.19 

Şubat 1915 yılında başlayan asrın savaşı 

Türk milletinin yenilmez gücüyle başarılı 

bir şekilde 18 Mart 1915 'de  Zaferle sona 

ermiştir.   

ÇANAKKALE SAVAŞLARI

V
atandaşların BTP'li aday 
Haydar Bektaşoğlu'na 
ilgisi oldukça yoğun oldu. 

Her kesimle bire bir sohbet 
eden ve sorunlarını tek tek not 
alan Bektaşoğlu, BTP olarak 
halkın tüm sorunlarını çok 
yakından takip ettiklerini ve bu 
sorunlara ilişkin çözümleri olan 
tek partinin Bağımsız Türkiye 
Partisi ve onun Genel Başkanı 
Prof. Dr. Haydar Baş olduğunu 
söyledi. Gazetemiz yazı işleri 
müdürü Ahmet Kamburoğlu ile 
sohbet eden Bektaşoğlu 
yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.                                                                           
DESTEK SİZDEN HİZMET 
BİZDEN
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Bektaşoğlu; Bugüne 
kadar destek verdikleri parti ve 
belediye başkanlarından hizmet 
göremedikleri gibi bütünüyle 
hayal kırıklığı yaşadıklarını dile 
getirdi. Vatandaşlar 
Bektaşoğluna, siz seçilirseniz 
neler yapacaksınız sorusunu 
yönelttiler. Bazı vatandaşların 
BTP Lideri Prof. Dr. Haydar 
Baş'ı yakından takip ettikelerini 
ve Milli Ekonomi Modeli'nin 
gerçekten de bu ülkeyi ayağa 
kaldıracak tek çözüm olduğuna 
inandıklarını belirttiler. 
Vatandaşların yoğun ilgi ve 

sevgisinden oldukça memnun 
olan BTP'li aday Bektaşoğlu, 
seçilmeleri halinde gerçekleş-
tirecekleri projelerden bazılarını 
şu şekilde açıkladı."Bir kere 
bizim belediyecilik anlayışımı-
zın dayandığı bazı temel ilkeler 
olacak. Adalet,liyakat,eşitlik, 
hizmet,uzlaşma gibi temel 
ilkelerimiz olacak 
bunlar.Trabzon'da en büyük 
sorun olan işsizlik konusunda 
belediyenin yetki ve sorumluluk 
alanlarına ait kuracağımız 
şirketler ve bu alanlara dair özel 
teşebbüsleri teşvik edici tüm 
imkanlarımız seferber edilerek, 
binlerce işsiz insanımızın iş 
olanağına kavuşmasını 
hedefliyoruz. Ulaşım konusu en 
çok önem vereceğimiz ve 
kesinlikle çözüme 
kavuşturacağımız bir sorun 
olarak ortada durmakta. 
Karadeniz bölgesinde üretilen 
ve dünya üretiminin yüzde 
75'ine tekabul eden fındık 
ürünümüzü ham mamül olarak 
değil, katma değeri yüksek 
işlenmiş marka  ürün olarak 
ihrac edeceğiz.
 "MEM'İ BELEDİYECİLİĞE 
TAŞIYACAĞIZ"
BTP'li aday Haydar Bektaşoğlu 
sosyal belediyecilik 
anlayışlarıyla ilgilide şunları 

söyledi."Bilindiği üzere 
dünya'da sessiz bir devrim 
gerçekleştiren Prof.Dr.Haydar 
Baş'a ait Milli Ekonomi Modeli 
bizler için de belediyecilikte 
sosyal alanlarda ilham 
alacağımız en temel baş ucu 
proje kitabımız olacak.Bu 
modelden haraketle ulaşımda 
öğrencilerin tamamı başta 
olmak üzere,60 yaş üzeri olan 
tüm vatandaşlarımız ve emekli 
olan tüm vatandaşlarımız 
belediye ulaşım hizmetlerinden 
tamamen ücretsiz yararla-
nacak.Su faturalarında en az 
yüzde 25 indirime gidilecek. 
Mezarlık hizmetlerinde acılı 
olan vatandaşlarımızın tüm 
hizmetleri tam kapasite ile 
devreye girecek 
organizasyonlarla tümüyle 
ücretsiz olacak.Kimsesiz ve 
yardıma muhtaç olanların 
tamamına sahip çıkılarak tüm 
gereksinimleri ücretsiz temin 
edilecek.Trabzon, fuarcılık 
alanında bugün ki anlayıştan 
çok uzakta, uluslararası 
zenginlikte ve çok sayıda başta 
soydaş ülkeler olmak üzere 
dünya'ya açılan bir kültür 
penceresi olacak.
"ARKAMIZDA 
HAYDAR BAŞ VAR"
Tüm bu hizmetleri 
gerçekleştirmede yanlarında ve 
arkalarındaki en büyük destek 
gücün Genel Başkanları Prof. 
Dr. Haydar Baş olduğuna özel 
bir vurgu yapan BTP Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Haydar Bektaşoğlu, "Biz 
gücümüzü kapitalizmi tarihin 
çöplüğüne atan 'Milli Ekonomi 
Modeli' ve onun sahibi olan 
Trabzon'lu Genel Başkanımız 
Haydar Baş'tan alıyoruz.Ben 
Trabzon'un evladıyım.Burada 
doğdum, burada  büyüdüm. 
Şimdi de buralı olan bir Genel 
Başkanın partisi'nden, BTP'den 
belediye başkan adayı oldum. 
Destek sizden, hizmetin en 
büyüğü bizden"şeklinde 
açıklamada bulundu.

Yıldız Erkekler Masa Tenisi turnuvasında 
kazanan Vakfıkebir oldu. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından düzenlenen okul sporları 
masa tenisi turnuvasında yıldız erkekler il 
müsabakalarında Vakfıkebir ilçesinin iki 
takımı Atatürk Ortaokulu ve Osman Tan 
Ortaokulu takımları finale çıkma başarısı 

göstererek Vakfıkebir İlçesini en güzel şekilde 
gururla temsil ettiler. Final maçında Atatürk 
Ortaokulu rakibi Osman Tan Ortaokulunu 3-1 
yenerek Trabzon İl Şampiyonu olup, Bölge 
finallerinde İlimizi temsil etmeye hak 
kazandılar. Finale yükselme başarısı 
göstererek böyle bir büyük gururu ilçemize 

yaşatan Atatürk Ortaokulu ve Osman Tan 
Ortaokulunu kutluyoruz.  Bölge finallerinde 
takımımıza başarılar diliyoruz. 
Alınan Sonuçlara göre 
Erkek Takım Sıralama
1. Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu, 2. Vakfıkebir 
Osman Tan Ortaokulu, 3. Akçaabat Yaylacık 

Ortaokulu,4. Ortahisar İbrahim Alemdağ 
Ortaokulu
Kız Takım Sıralaması
1. Akçaabat Söğütlü Ortaokulu, 2. Çarşıbaşı 
Kovanlıköy Ortaokulu, 3. Araklı Bereketli 
İmam Hatip Ortaokulu, 4. Ortahisar Cudibey 
Ortaokulu

Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği Hayri Gür Spor Salonunda oynanan 
Final müsabakaları ile tamamlandı.  Dereceye giren takımlara yapılan 
ödül töreniyle başarı belgeleri, madalya ve kupaları verildi.

iKi VAKFIKEBiR TAKIMI 
FiNALE ÇIKTI

BEKTAŞOĞLU; 
PROJESi OLAN TEK PARTiYiZ
Bağımsız Türkiye Partisi(BTP)Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Haydar Bektaşoğlu yerel seçim çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında 
gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nu ziyaret etti.

K
onu ile ilgili bir açıklama 
yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, “Vakfıkebir 
OSB'ye ulaşım, 4,5 kilometre 
uzunluğunda, 25 metre 
genişliğinde çift gidiş, çift geliş 
olarak ilçemizin imar planlarına 
işlediğimiz, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından karayol-
ları standartlarına uygun şekil-
de projelendirilen bağlantı yolu 
ile sağlanacaktır.  Daha önce 
karayolları ağına alınan ve 
yaklaşık ihale bedeli 60 milyon 
TL olan bağlantı yolu ile ilgili 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Mehmet Cahit Turhan 
tarafından 2019 yılı içerisinde 
ihale yapılması için talimat veril-
miştir. İlçemize hayırlı olsun. 
Böyle önemli bir yatırımın ilçe-
mize gelmesini sağlayan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanımız 

Sayın Mehmet Cahit Turhan'a 
ve TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Muham-
met Balta'ya şükranlarımızı su-
nuyoruz. Yaklaşık olarak 30 yıl-
lık bir mazisi bulunan ve bir ha-
yal olarak görülen Organize Sa-
nayi Bölgemiz de bugün baca-

lar tütmeye hazırlanıyor.  OSB'-
miz için geçmişten günü-müze 
emek veren tüm Bakanlarımı-
za, Valilerimize, Milletvekilleri-
mize, Kaymakamlarımıza, Be-
lediye Başkanlarımıza, siyaset-
çilerimize ve katkısı olan herke-
se şahsım ve ilçem adına da 
ayrıca teşekkür ederim” dedi. 

VAKFIKEBiR OSB YOLU 
iHALE EDiLiYOR 
VAKFIKEBiR OSB YOLU 
iHALE EDiLiYOR 
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne 
ulaşımı sağlayacak olan ve yaklaşık 
olarak 60 milyon TL'ye mal olması 
beklenen yeni bağlantı yolu için Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 
tarafından 2019 yılı içerisinde ihalesinin 
yapılması için talimat verildi.

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne 
ulaşımı sağlayacak olan ve yaklaşık 
olarak 60 milyon TL'ye mal olması 
beklenen yeni bağlantı yolu için Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 
tarafından 2019 yılı içerisinde ihalesinin 
yapılması için talimat verildi.

Yaklaşık ihale bedeli 60 milyon TL 
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GEÇMİŞ OLSUN

Vakfıkebir Esnaflarından merhum İlyas Garip'in oğlu
İşadamı Hayrullah Garip'e

Geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı acil şifa dileklerimizi 
iletiyoruz. Yeniden eski sağlığına kavuşup 

aramızda olmasını diliyoruz.

TRABZON VAKFIKEBİR İŞ ADAMLARI TOPLULUĞU
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MUHTAR ADAYLARININ DiKKATiNE

NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLARLA 
iLGiLi FARKINTALIK OLUŞTURDULAR

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak köy-mahalle muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin 
olarak uygulanacak usul ve esaslar yüksek seçim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Y
üksek seçim kurulu 
tarafından alınan 
kararlarla ilgili olarak 

yapılan açıklamada; Bu 
seçimler için kullanılacak oy 
pusulalarının adaylar 
tarafından beyaz kâğıda 
bastırılabileceği, her türlü 
araçla (bilgisayar, daktilo, 
fotokopi ve teksir gibi) 
çoğaltılabileceği veya kapalı oy 
verme yerinde seçmenler 
tarafından beyaz kâğıda da 
yazılabileceği belirtildi. Muhtar 
ile ihtiyar meclisi/heyeti 
üyelerinin seçiminde; muhtar 
ile o seçim çevresinden 
seçilmesi gereken ihtiyar 
meclisi/heyeti üye sayısı kadar 
ismin birlikte yazılı olduğu oy 
pusulası kullanılacağı, oy 
pusulası üzerine “Muhtar” veya 
“Muhtar Adayı” ile “Üye Adayı”, 

“İhtiyar Meclisi Üyesi” veya 
“İhtiyar Heyeti Üyesi” 
sözcüklerinin yazılabileceği 
belirtildi. Muhtar ile ihtiyar 
meclisi/heyeti üyelerinin 
seçiminde kullanılacak oy 
pusulalarına, köy veya mahalle 
ihtiyar meclisine son genel 
nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1000'e kadar olan 
köylerde 8, 1001'den 2000'e 
kadar olan köylerde 10, 
2000'den fazla olan 
mahallelerde 12 kişiden oluşan 
ihtiyar heyeti üyeliği için isim 
yazılacağı belirtildi. O seçim 
çevresinde seçilen ihtiyar 
meclisi/heyeti üyesinden en 
çok oy alandan başlamak 
üzere yarısının asıl, diğer 
yarısının da yedek üye olacağı, 
Aza ve üye kelimeleri eş 
anlamlı kelimeler olduğundan, 

oy pusulalarında her iki 
kelimenin de 
kullanılabileceğine karar verildi.  
Ad ve soyadları aynı olan 
muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti 
üye adlarının yanına parantez 
içinde baba-anne adlarının, bu 

da aynı olduğu takdirde baba-
anne adının yanına doğum 
tarihi yazılı oy pusulalarının 
kullanılabileceğine, Seçime 
girecek kişilerin bastırdıkları oy 
pusulalarını sandık kurulunun 
gözetiminde kapalı oy verme 

yerine koyabilecekleri gibi 
seçim gününden önce de 
dağıtabilecekler. Oy pusulaları 
için ancak beyaz kâğıt 
kullanılabileceğine ve renkli 
kâğıtlara basılmış veya 
yazılmış oyların geçersiz 
sayılacağı belirtildi. 
"4 OY PUSULASI TEK 
ZARFA"
Muhtarlık ve ihtiyar 
meclisi/heyeti oy pusulalarının, 
belediye başkanlığı, belediye 
meclis üyeliği ve il genel 
meclisi üyeliği seçimleri oy 
pusulası ile aynı zarfa 
konularak ilgili oy sandığına 
atılması gerekli. Ancak seçim 
bölgelerinin birleştirilmesine 
karar verilmesi halinde, 
muhtarlık ve ihtiyar 
meclisi/heyeti oy pusulalarının 
ayrı zarfa konularak bu zarfın 

ayrı sandığa atılması 
gerekmektedir. Köy ve mahalle 
seçimlerinde kullanılacak basılı 
veya yazılı oy pusulalarındaki 
isimlerden bir veya birkaçının 
çizilerek oy kullanılabileceği 
gibi, çizilenlerin yerine o seçim 
çevresinde seçilecek kişi 
sayısını geçmemek üzere 
başka isimlerin de 
yazılabileceği belirtildi. Muhtar 
ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği 
seçimi oy pusulalarına “EVET" 
veya "TERCİH” yazılı mührün 
basılmasına gerek 
bulunmadığına, “EVET" veya 
"TERCİH” mührü basılmış olan 
oy pusulalarının da geçersiz 
sayılmayacağı. Muhtar ve 
İhtiyar heyeti oy pusulası 
kâğıtlarının da ölçülerinin de 
belirlendiği açıklamasında 
bulunuldu.

Tüm dünyada nadir hastalıklar konusunda toplumda ve sağlık sektöründe farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak, bu 
hastaların sorunlarına toplum ve karar verici otoriteler nezdinde dikkat çekmek için Vakfıkebir Çavuşlu Ortaokulu 
öğrencileri tarafından farkındalık etkinliği kapsamında gazetemizi ziyaret ederek etkinlik hakkında bilgi verdiler. 

D
ünya genelinde 300 
milyon, Türkiye'de ise 6-
7 milyon insan nadir 

görülen hastalıklarla mücadele 
ediyor.  Bu sayının neredeyse 
yarısı çocuklardan oluşmak-

tadır. Bu hastalıkları taşıyan 
insanların maalesef  %30 una 
yakını 5 yaşını göremiyor. 
%50'si acılar içinde yaşıyor. % 
20'lik kısmı ise şanslı kesim 
çok ağır seyir hali vermiyor 
ama yaşamlarını olumsuz 
etkiliyor.  Çavuşlu Ortaokulu 

Proje Sorumlusu Çağlar Aksoy 
ve Çavuşlu Ortaokulu Müdürü 
Murteza Kıran projeye katılan 
öğrencilerle birlikte gazetemizi 
ziyaretleri sırasında Haber 
Müdürü Sadık Aydın'a 

yaptıkları açıklamada şunları 
söylediler.Yaptıkları açıklama-
da; "28 Şubat Nadir Hastalıklar 
Günü'nde Bir Milyon Mavi 
Kurdele e-Twinning projesi 
olarak Nadir görülen hastalık-
larla mücadele eden insanların 
sesi olmak, toplumda 

duyarlılığı arttırmak, minik 
öğrencilerimizin empati kurma 
becerilerini geliştirmek için Bir 
Milyon Mavi Kurdele proje 
koordinatör öğretmenleri ve 
öğrencileri olarak farkındalık 

oluşturmak için buradayız. 
Birçok ülkeden de ortağı olan 
projemiz anasınıfından liseye 
kadar birçok yaş gurubuyla 
beraber çalışmaktadır.  Şu an 
Türkiye de birçok il ve ilçede 
aynı anda eşzamanlı bu etkinlik 
yapılmaktadır. Bizde Vakfıkebir 

Çavuşlu Ortaokulu olarak 
kurumumuzdan ve müdürlüğü-
müzden gerekli izinleri alarak 
8 öğrencimiz ile Trabzon 
Forum Alışveriş Merkezinde 
açtığımız stantla küçükten 

büyüğe ulaşabildiğimiz herke-
se; hazırladığımız broşürleri, 
rozetleri ve mavi kurdelelerimizi 
verip bu bilgilerimizi de yerel 
basın ile paylaşmak amacı ile 
gazetenizi ziyaret ederek sizleri 
bilgilendirerek, elimizden 
geldiğince farkındalık 

oluşturmaya çalıştık. Bir Milyon 
Mavi Kurdele Projesi, bir sosyal 
sorumluluk projesidir. Okullarda 
sosyal sorumluluk projeleri 
çocuklar için farkındalık ve 
sosyal fayda sağlamak 

amacıyla yapılmaktadır. Bu 
proje yakından uzağa ilkesi ile 
sosyal sorumluluk sahibi bir 
yaklaşımla bir kampanya 
düzenleyerek sosyal bir bilinç 
yaratmayı hedeflemektedir. Biz 
ne kadar çok olursak 
farkındalık yaratma adına 

sessiz çığlıklar o kadar çok 
gündeme gelecek ve seslerini 
duyurabileceklerdir. Onların 
sesi olup Bir Mavi Kurdele 
takıp duyarlı bir toplum için el 
ele vereceğiz.  Bir kurdeleden 

bir milyon mavi kurdeleye 
ulaşmak için siz de onların 
sesine kulak verin, 28 Şubatta 
bir mavi kurdele takın. Dediler. 
Gazetemizi ziyaretlerinin 
ardından İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy'u da 
makamında ziyaret ettiler.  

V
akfıkebir Cumhuriyet 
Anaokulu Müdiresi Nural 
Balta farkındalık 

yaratmak amacı ile hafta sonu 
öğretmen, öğrenci ve velilere 
yönelik moral motivasyonu 
artırmak amacı ile palyaço 
eşliğinde kahvaltı programı 
düzenledi. Yapılan kahvaltının 
ardından palyaço eşliğinde 
gönüllerince eğlenen çocuklar, 
hem gönüllerince eğlenirken 
hem de yüzlerinin 
boyanmasından oldukça 

memnun kaldılar. Okul 
Müdiresi Nural Balta yaptığı 
açıklamada; “Palyaço'muz 
eşliğinde çocuklarımız ve 
aileleri çok güzel vakit 
geçirdiler. Bu organizasyona 
katılımlarından dolayı 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Öğrencilerimizin bu tür 
etkinliklerle bir nebze olsun 
eğlenmelerine, gülmelerine 
katkı sunmak istedik. Benzer 
etkinliklere her zaman önem 
verilmesi gerekir. Bundan 

sonraki süreçte de bu tür 
etkinlikleri sürdürmeyi 
planlıyoruz. Ailelerimizle ve 
çocuklarımızla birlikte 
farkındalık oluşturup 
kaynaşmayı da sağlıyoruz. 
Emeği geçen bütün herkese 

teşekkür ediyorum.”
2. Eğitim öğretim yılı itibariy-
le Cumhuriyet Anaokulu'nda 
Özel Eğitim Sınıfı açtık
Okul Müdiresi Nural Balta 
okulun durumu hakkında da 
genel bir bilgi verdi. Balta; 

"2. Eğitim öğretim yılı 
itibariyle Cumhuriyet 
Anaokulu bünyesinde 
Özel Eğitim Sınıfı açtık. 
Gittikçe genişleyen 
Cumhuriyet Anaokulu 
ailesi olarak öğrencileri-
miz, velilerimiz, öğret-

menlerimiz, personellerimiz ve 
okul idaremizle hepimizin 
yenilenerek ve heyecanla okula 
gelmesi bizleri mutlu ve umutlu 
kılıyor. Bu heyecanın artarak 
devam etmesi ümidiyle, 
Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl 
geçirmeyi diliyoruz. Dedi."

PALYAÇO EŞLİĞİNDE EĞLENDİLERPALYAÇO EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER
Vakfıkebir Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Nural Balta, Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerine yönelik 
palyaço eşliğinde moral ve motivasyonu artırmak ve kaynaşmak amacı ile kahvaltı programı düzenledi.

ÖRNEK



“Halka Gülümseyen, Halkı Gülümseten Hizmet Anlayışı”

EMÝN ULUDÜZEMÝN ULUDÜZ
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKAN ADAYIVAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKAN ADAYI


