
YIL : 16           SAYI: 810

Kentimizin sakini
değil, sahibi

olalım.

Bu gazete  Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt

eder.
VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE         *FİYATI: 0.50 TL  (K.D.V. DAHİL)

BüyüklimanBüyükliman
Postası

06
EYLÜL

2019 CUMA

kebir
BETON

“KALİTEDE ÖNCÜ”

G
VA RK İBF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV Bölgemizde 
İlk ve Tek 

“Milli Akaryakıtımız”
TÜRKİYE PETROLLERİ

Türkiye 
Petrolleri...
Üretimden 
dağıtıma

bizim 
akaryakıtımız.

Ahmet SEVİNÇ

BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

444 7 264
841 30 13 - 841 41 14

C
V V

Y T KURT S GORT

Tel : 0462 841 62 61     Faks : 0462 841 63 61     Cep: 0533 644 97 00
Gaziosmanpaşa Caddesi Esen Sok. No: 1 Kat :2  Vakfıkebir / TRABZON
e-mail : info@cksigorta.com                         web : www.cksigorta.com

ACENTELİĞİ

Terminal Karşısı  Tel : (0 462) 871 76 60  B E Ş İ K D Ü Z Ü

TOKULLARVAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Vakfıkebir’in İncisi

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

ESNAFLIK YAPIYOR”

ÇOBANOĞLU, “ÇOCUKLARINIZI
KORSAN SERViSLERE EMANET ETMEYiN”

VATANIMIZIN DAHA DA KALKINMASI VE
GÜÇLENMESİ SİZLER SAYESİNDE OLACAKTIR “75 YILDIR İLK GÜNKÜ HEYECANLA

ESNAFLIK YAPIYOR”
BAŞKAN BALTA; “BiZLERi HAYATA HAZIRLAYAN 
EN ÖNEMLİ UNSUR EĞİTİM YUVALARIMIZDIR”

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de > Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj 

yayınlayarak, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının ülkemize, 

ilçemize ve eğitim camiamıza 
hayırlı olmasını temenni ediyor 
sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir 

ders yılı diliyorum.> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
2019-2020 
Eğitim-Öğretim 
yılının başlaması 
dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı.

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 

Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu velilere 

seslenerek; "Çocuklarınızı 
korsan servislere emanet 
etmeyin. Servis seçerken 

odaya kayıtlı esnafımızı 
tercih edin." dedi.

Vakfıkebir İlçesinde doğup büyüyen, örnek aile yaşantısının yanı sıra ahilik kültürü 

anlayışıyla ticaret ahlakını pekiştiren ve dünya markası haline gelen “KEBİR SÜT” 

ailesinin duayen kurucusu Hacı Avni Karadeniz, gazetemizi ziyaret ederek Yazı 

İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile güzel bir sohbet gerçekleştirdiler.

H. Avni Karadeniz, eski esnaf anlayışında 
birbirine yardım etme,  Küçüklerin 

büyüklerine karşı sevgi ve saygısı, Büyüklerin 
küçüklerini sevip onure etmesi çok farklı idi. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği 
önemli değerlerden biriside 

ilerlemiş yaşına rağmen 75 yıldır 
esnaflıkla uğraşan ve 81 yaşında 
olmasına rağmen halen aktif olarak 
faal esnaflık yapan Hacı Avni 
Karadeniz, İlk günkü hevesle aynı 
şevk ve heyecanla esnaflık yapmaya 
devam ediyor. KEBİR SÜT, 
KARADENİZ PETROL (Engin 
Petrol), KEBİR BETON, RİBEK gibi 
dünya markası firmaları bünyesinde 
barındıran ve bunların yanı sıra 
Balıkesir İlinde ve Beşikdüzü 
OSB'de kurulumu devam eden 
fabrikalarının yanı sıra halen 
Vakfıkebir İlçe Merkezindeki 
dükkanın da perakende olarak 
ticaret yapmaya devam eden Hacı 
Avni Karadeniz, ilçede 500 kişi 
çıvarında istihdam sağlayarak hem 
ülke ekonomisine ciddi oranda bir 
katma değer kadarken ilçedeki işçi 
istihdamını da karşılıyorlar. 
“ÖMRÜM EL VERDİĞİ SÜRECE 
İLK GÜNKÜ HEYECANLA 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”
81 yaşındaki Hacı Avni Karadeniz 
önemli konulara değindi; 75 yıldır 
Vakfıkebir İlçesinde esnaflık yaptı-
ğını belirten Karadeniz, babasının 
yanında henüz küçük yaşta daha 
ilkokula gittiği sıralarda ticaret 
yapmaya başladığını söyleyerek 
sözlerine şöyle devam etti.  Ben 
rahmetli babamın yanında daha 
ilkokul çağlarında esnaflık yapmaya 
başladım ve ticaret hayatına böylece 
atıldım. Ticarete peynir, minzi, 
çekirdek, yumurta, tereyağı, nakliye, 
deri alıp satarak başladım. Sabah 
okula gidip öğleyin paydosunda bir 
bucuk saatlik arada dükkana gelip 
çalışıyor ardından tekrar okula 
gidiyorduk. Akşam üzeri okul çıkışı 
yine dükkana gelip çalışıyorduk. 
Hiçbir zaman hazır yiyip içmedik. 
Çalışıp emek harcayarak bir şeyleri 
elde ettik. Bugünkü konumumuza 
çok kolay ulaşmadık. Tırnaklarımızla 
kazıyarak ve halen daha ilk günkü 
heyecan ve şevkle çalışarak 
bugünlerimize geldik. Babamın 
yanında başladığım ticaret hayatına 
ondan öğrendiğim ticaret ahlakı ve 
ahilik kültürünü benimseyerek bende 
kendime ait işyerimi kurdum. 
Babamdan öğrendiğim terbiye, ahlak 

ve ahilik kültürü ile bende çocukla-
rımı yetiştirdim. Hiçbir zaman müşte-
ri hor görmedik. Müşteri velinimeti-
mizdir diyerek ticaret hayatımızı 
sürdürmekteyiz. Çocuklarım ticaret 
ahlakı ve ahilik kültürü bakımından 
benden daha titizdirler dedi.
“ÇOK ZOR GÜNLERDEN VE 
ŞARTLARDAN BU GÜNLERE 
GELDİK”
H. Avni Karadeniz, İlk günlerde 
yaşadığımız zorlu günlerden çok 
şükür bu günlere geldik. 9 çocuk 
babasıyım. Benden doğanlarla 
birlikte 60 nüfusa ulaştık. Ben 
isterdim ki nüfusum 100 yada daha 
fazla kişi olsun. Çocuklarım daha 
çok olsun. Ama buna da şükürler 
olsun. İlçede bizi sevenler olduğu 
gibi sevmeyenlerde vardır. Ama biz 
ailece Vakfıkebir'i seviyoruz. O 
yüzden bu kadar yatırımı 
Vakfıkebir'e yaptık. Biz Karadeniz 
ailesi olarak hiçbir zaman kendimizi 
dev aynasında görmedik. Bundan 
sonrada görmeye niyetimiz yok. 
Bizler bu güne kadar hiç kimsenin 
bir tavuğuna kışı demedik. Bundan 
sonrada demeye hiç niyetimiz yok. 
Biz mütevazı bir aile yapısına 
sahibiz. Bu günlerimize çalışarak, 
emek harcayarak, gece gündüz 
demeden çoluk çocuk tırnaklarımızla 
kazıyarak geldik. Hiç kimseyle bir 

sorunumuz ya da bir aksi işimiz 
olmadı. Allah'ıma dua ediyorum 
bundan sonrada inşallah olmaz. 
Hiçbir zaman ilçemden ayrılıp başka 
yerde yatırım yapmayı düşünmedim. 
Halen daha bu yaşıma rağmen 
kocunmadan kurban derisi alıp 
satıyorum. Yeni yetişen nesiller 
mümkün değil kurban derisine 
tutturamazsın. Ama ben yine ilk 
günkü heyecanla yine ticaret işlerini 
yapmayı sürdürüyorum.
“ESKİ ESNAFLARIN DÜŞÜNCE 
YAPISI ÇOK FARKLI İDİ”
H. Avni Karadeniz, eski esnaf anla-
yışında birbirine yardım etme. Ahilik 
kültürüne bağlı kalma. Ticaret ahla-
kına saygı. Küçüklerin büyüklerine 
karşı sevgi ve saygısı. Büyüklerin 
küçüklerini sevip onure etmesi çok 
farklı idi. Herkes birbirine bağlı idi. 
Dışardan ilçemize yabancı biri gelip 
bizlerin ticaretini engelleyici hiçbir 
çalışma yapamazdı. Bütün esnaf 
arkadaşlarımızla bir olur bunu orta-
dan kaldırırdık.  Hiç bir esnaf arka-
daşımız buna müsaade etmezdi. 
Haliyle para akışı ilçe içinde olurdu. 
Bütün esnaf maddi yönden güçlü 
olurdu. Şimdi yetişen genç esnaflar 
biraz bu kültürden uzaklaşır gibi ol-
dular. Aralarında çok beğendiğim 
takdir ettiğim esnaflarda var. 
Kendilerini çok güzel yetiştirmişler. 

Onları kutluyorum. Allah helalinden 
kazanıp harcamayı cümlemize nasip 
eylesin.  Bizler bir döneme damga 
vurmuş esnaflarız. İnşallah bu ilçe-
den bizim gibi ilçesini ve ilçede ya-
şayan insanlarını seven, bayrağına,  
vatanına ve milletine bağlı işadam-
ları veya esnafların çıkması haliyle 
bizleri mutlu ve bahtiyar eder. Bun-
dan mutlu oluruz dedi. H: Avni Kara-
deniz,  sizlere de yayın hayatınızda 
başarılar diliyorum. İlçemizin ve böl-
gemizin sesi ve kulağı oluyorsunuz. 
İlçede ve bölgede olan olayları veya 
yatırımları tarafsız bir şekilde bizlere 
aktarıyorsunuz. Böyle güzel çalış-
malarınızdan dolayı sizleri kutluyor, 
çalışma hayatınızda başarılar dili-
yorum. Bu güzel ve hoş sohbet im-
kanını bana tanıdığınız içinde ayrıca 
teşekkür ediyorum dedi.  Büyük-
liman Postası Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ise, 
duayen esnaf Hacı Avni Karadeniz'in 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek,  İlçeye verdikleri önem 
ve yatırım için kendisine teşekkür 
etti. Çalışmalarında kendisine ve 
ailesine başarılar diledi.  Ziyaret 
güzel bir sohbet ortamında Hacı 
Avni Karadeniz'in eskilerden 
günümüze kadar olan anılarını 
anlatması, nasihatlerde 
bulunmasının ardından son buldu.  

 “İLÇE'DE 
SOKAK HAYVANLARI KRİZİ”
Geçen hafta bir vatandaşımıza köpekler 

saldırdı…

Bu saldırı sonucunda İsmet Sağlam 

hastanelik oldu…

Yapılan tedavisinin ardından yaralı bir 

şekilde hastaneden taburcu edildi…

Şimdide gelen şikayetler doğrultusunda, 

vatandaşlarımız akşam üzeri sahilde 

dolaşırken köpekler saldırmaya 

başlamış…

Sokak hayvanları için ne yapılmalı?

Hiçbir şey yapmadan böyle durulmalı 

mı?

Yoksa bir çözüm arayışına girilmeli mi?

Akşamüzeri gezintiye çıkan 

vatandaşlarımız, eşi ve çocukları ile 

çıktığından, sokak köpekleri de 

peşlerinden takip ediyor ve saldırmaya 

başlıyormuş…

Son günlerde Vakfıkebir'de sokak 

köpeklerinde bir artış oldu gibi…

Bu köpekler artık tek başına dolaşmıyor. 

Ekip halinde dolaşıyorlar ve sayıları 3, 5, 

8, 10, 12, 15 oluyor…

Pazartesi günü okul zili çalacak…

Çocuklarımız eğitim-öğretime 

başlayacak…

Çocuklarımız okullarına giderken, sokak 

köpekleri tarafından herhangi bir 

saldırıya uğrarsa ne olacak?

Sorumlu kim yada kimler tutulacak…

İnşallah çocuklarımız böyle bir durum ile 

karşılaşmazda, o zamanda kimse 

sorumlu tutulmaz…

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

30 Ağustos krizi…

İlçede 30 Ağustos krizi yaşandı…

Bazı kurumlara 30 Ağustos kutlamaları 

ile alakalı bilgi notu giderken, bazı 

kurumlara gitmemiş…

İlgili Kaymakamlık bilgi notu vermeyi 

unutmuş…

İlgili Yazı İşleri de takip etmemiş…

30 Ağustos krizi küçük ama ufacık 

sorunlarla atlatılmış oldu…

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

“KENDİ YERİNE SAHİP ÇIKTI”

Sabahları, sabah yürüyüşüne çıkan CHP 

Vakfıkebir Belediye Meclis Üyesi Ali Alay, 

plaj ve yürüyüş yolu çevresindeki çöpleri 

bir poşet yardımıyla toplayıp, kendi 

yerine sahip çıkmayı başardı…

Bizde bunu fotoğraflayıp, haber yaptık…

Herkesin böyle bilinçli olması, çöplerimizi 

yere atmaktansa toplayıp bir çöp 

kovasına atmak daha mantıklı…

Çevremizi temiz tutmayı başarabilsek, bir 

o kadar daha gezmekten zevk 

alacağız…

Pislik içinde gezmek, hava almak nasıl 

bir duygu?

Ortalığı kırıp dökmek, yapılmış olana 

saygı göstermemek, bunlarda bizim 

insanımızda var…

Bu kadar yatırım, kırıp dökmek için 

yapılmadı. Bir kişi kullansın diye de hiç 

yapılmadı. Bu yatırım yapıldı ki, 

vatandaşlar rahatça faydalansın diye...

Çocuklarımız güzelce gidip eğlensin diye 

yapıldı…

Ortalığı pislik götürürse hiçbir anlamı 

yok…

“75 YILDIR İLK GÜNKÜ
HEYECANLA ESNAFLIK YAPIYOR”

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI

Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. Deniz Sokak
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23

Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

H. Avni Karadeniz,
sizlere de yayın hayatınızda 

başarılar diliyorum. 
İlçemizin ve bölgemizin sesi ve 

kulağı oluyorsunuz

evre kirliliğinin Çnedenleri arasında 
hızla gelişen teknolojinin 
etkileri, nüfus artışı ve 
doğal kaynakların 
bilinçsiz tüketilmesini 
gösterebiliriz. Hayatımızı 
kolaylaştıran teknolojik 
gelişmelere dur diyemeyiz 
ama en azından çevreye 
olan zararlı etkilerini azalt-
maya yönelik önlemler 
alabiliriz. Önlem alamadı-
ğımız bir neden de 
duyarsız vatandaşlar. 
Vakfıkebir Plajı ve 
Yürüyüş/bisiklet yolun 
ilçenin gülen yüzü. 
Belediye muhaliflerinin 
bile "İyi ki bir plaj yaptınız" 
dediği yer. Gelin görün ki 
her gün temizlense bile 
gece yine kirletiliyor." Çöp 
Dökmek Yasaktır" 
tabelası da çöpleştirilmiş. 
Gece sahile oturmaya 

gelenlerin çekirdek 
kabuklarından yürüyüş 
yolu görünmüyor. Alkol ve 
su şişeleri, özel arabalarla 
şehirlerarası yolculuk 
yapanların çöpleri çevre 
kirliliği için yeterli bir 
sebep. Deniz kenarında 
yiyecek arayan 
hayvanların yırttığı naylon 
poşetlerden çıkan yiyecek 
artıkları mide bulandırıyor. 
Plaj için yapılmış duşların 
kırılmış muslukları da 
çabası. Vicdanlarımızı 
çevreci yapmazsak işimiz 
zor. Vakfıkebir'in eğitimine 
yıllardır hizmet eden ve 
son olarak CHP'den 
Vakfıkebir Belediye Meclis 
üyesi seçilen Ali Alay 
toplumsal duyarlılık örne-
ği sergiliyor. Çöp topluyor, 
özel arabasına koyup 
konteynıra atıyor Ali Alay 
Vakfıkebir'e örnek oluyor.

ALİ ALAY'DAN DUYARLILIK ÖRNEĞİ
Vakfıkebir 
Belediye 
Meclis 
üyesi 
Ali Alay 
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Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta mesajında; 

“Eğitim camiasının değerli 
temsilcileri, kıymetli veliler, 
sevgili öğrenciler, bir eğitim 
öğretim yılına daha başlamanın 
sevinç, umut ve heyecanı 
içindeyiz. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının ülkemize, 
ilçemize ve eğitim camiamıza 
hayırlı olmasını temenni ediyor, 
sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir 
ders yılı diliyorum. 9 Eylül 2019 
Pazartesi günü yeni bir şevk ve 
heyecanla ilk ders zili ile eğitim 
öğretime başlayacak ve 19 
Haziran 2020 Cuma günü 
çalacak son zile kadar yoğun 
ve yorucu bir sürecin içerisine 
girecekler. Eğitim, insanın 
kendini ve hayatı 
anlamlandırmasını sağlayan, 
varoluş sürecine yön tayin eden 
en önemli unsurlardan biridir. 
Ailede başlayan eğitim 
sürecinin planlı bir nitelik 
kazandığı kurumlar ise 
okullardır. Bireyin okulda 
sürdürdüğü uzun soluklu eğitim 
öğretim sürecindeki 
kazanımları, bütün hayatı 
üzerinde etkili olmaktadır. 
Henüz küçük bir çocukken 
yürünmeye başlanan yol, 
yetişkinlikte yaşanan hayatın 
kendisini oluşturmaktadır. 

Bireylerin yaşam koşullarının 
yanı sıra toplumların gelişmişlik 
düzeyi de eğitim ile doğru 
orantılıdır. Lakin eğitimden 
kastedilen yegâne şey, 
akademik kazanımlar edinmiş 
insanlar yetiştirmek değildir. 
Yetenekleri keşfedilmiş, 
nitelikleri arttırılmış, içinde 
yaşadığı topluma yarar 
sağlayan; bilim, teknoloji, 
sanat, kültür ve spor dünyasına 
katkıda bulunan erdemli 
insanlar kazandırmaktır. 
Günümüzün değişen ve gelişen 
koşulları bağlamında bilgi ve 
bilimsel gelişmeler büyük bir 
hızla kendini güncellerken çağı 
yakalamak ve dahi onu 
şekillendirecek güce sahip 
olmak, kuşkusuz ki nitelikli bir 
eğitimle mümkün olacaktır. 
İlçemizdeki okullarımızın fiziki 
koşullarının iyileştirilmesi, 
ihtiyaçların karşılanması ve 
öğrencilerimizin modern 
özelliklere sahip, donanımlı 
ortamlarda eğitim görmeleri için 
çalışmalarımızı tamamladık. 
Öğrencilerimizin daha nitelikli 
eğitim-öğretim ortamlarında ve 
koşullarında yetişmesinin 
önceliğimiz olduğunu özellikle 
bilmenizi isterim. Sevgili 
öğrenciler; Sizler, ülkemizin 
yarınlarısınız. Ailesine, 

vatanına, milletine hayırlı birer 
insan olarak yetişmeniz için 
kendine güvenen, 
sorumluluklarının bilincinde, 
insanları seven, kendine olduğu 
gibi diğer insanlara da saygı 
duyan, inançlı, erdemli, ahlaklı, 
millî ve manevi değerlerine 
sahip çıkan, kavrama kabiliyeti 
yüksek, çalışkan, dürüst, adil 
bireyler olmanız şarttır. 
Vatanımızın daha da 
kalkınması ve güçlenmesi sizler 

sayesinde olacaktır. Çok 
çalışacağınıza ve bunu 
başaracağınıza inanıyorum. 
Yeni eğitim-öğretim yılında 
sizlere başarılar diliyor, 
gözlerinizden öpüyorum. 
Değerli eğitim yöneticileri ve 
öğretmenler, hiç kuşkusuz ki 
eğitim öğretim sürecinin en 
önemli yapı taşı sizlersiniz. 
Hepimizin gözbebeği olan 
sevgili çocuklarımızın, 
yarınlarımızın güvencesi olan 

gençlerimizin daha nitelikli 
bireyler olarak hayata 
hazırlanmalarında size büyük 
görev düşmektedir. 
Öğrencilerimizin; Türk milletinin 
millî, manevi ve kültürel 
değerlerini içselleştirmiş, 
yüreğinde vatan sevgisi 
taşıyan, Cumhuriyetimizin 
temel değerlerine bağlı, çağdaş 
dünyayı takip eden ve bizzat 
ona yön veren, ahlaklı, dürüst, 
çalışkan insanlar olarak 
toplumda yer almaları 
önceliğimizdir. Sizlere emanet 
edilen çocuklarımıza olumlu 
yönde davranış değişiklikleri 
kazandırmanın yanı sıra onların 
yeteneklerini, ilgilerini ortaya 
çıkarmak ve onları mutlu 
bireyler olarak geleceğe 
hazırlamak da büyük önem 
taşımaktadır. Okul ortamında 
öğrenilen bilgilerin yaşamda 
karşılaşılan sorunların 
çözümünde kullanılabilmesine 
imkân sağlanması son derece 
mühimdir. Bu bağlamda 
vatanına, milletine ve insanlığa 

faydalı, bilinçli bir nesil 
yetiştirmek için gösterdiğiniz 
fedakârlık, şüphesiz ki 
kutsaldır. Kıymetli veliler, eğitim 
öğretim sürecinin değerli 
unsurlarından biri de sizlersiniz. 
Öğrencilerimizin okul 
aracılığıyla kazandığı 
davranışların pekişmesinde ve 
onların sosyal yaşamlarına 
yansımasında siz değerli 
velilerin katkıları büyük önem 
taşımaktadır. Sizlerin ilgi, 
destek ve yardımları olmadan 
öğrencilerimizin okulda 
öğrenmiş olduğu bilgilerin okul 
dışı ortamlara taşınması çok 
kolay olmayacaktır. Zira eğitim 
öğretimde amaçlanan 
kazanımlar, sizlerin okul 
yönetimleri ve 
öğretmenlerimizle kurduğunuz 
iletişim sayesinde 
gerçekleşebilmektedir. 
Bilmenizi isterim ki sizlerin 
alakasından uzak kalan bir 
eğitim öğretim ortamı her 
zaman eksik kalacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle yeni 
eğitim öğretim yılının başta 
sevgili öğrencilerimiz olmak 
üzere eğitim camiamıza, 
ilçemize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor; sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum” 
ifadelerine yer verdi.

VATANIMIZIN DAHA DA KALKINMASI VE GÜÇLENMESİ

SiZLER SAYESiNDE OLACAKTIR

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, yapımı 

tamamlanan ve bu yıl eğitim-
öğretime başlayacak olan 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu ile 
ilçe müftülüğüne bağlı tüm 
Kur'an kurslarında devam ede-
cek olan Kur'an eğitimi ve 
öğretimi ile ilgili bilgilendirmede 
bulundu.
"EN BÜYÜK YARDIMCIMIZ 
KUŞKUSUZ YÜCE ALLAH, 
SONRA DEĞERLİ 
VAKFIKEBİRLİ 
KARDEŞLERİMİZDİR…"
İlçe müftülüğüne bağlı Kur'an 
kurslarının inşasında, bu kurs-
lara müracaatlarda ve eğitim 
öğretimde en büyük yardımcı-
larının önce Yüce Allah, sonra 
değerli Vakfıkebirliler ve hayır-
sever vatandaşlar olduğunu 
ifade eden İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, Kur'an-ın 
fazileti ve bu kurslarda verilen 
Kur'an eğitimi ve öğretiminin 
önemi ile ilgili şunları söyledi: 
"Kur'an, insanları, Yüce Allah'a 
kul kıvamına getirmek için indi-

rilmiş ilâhi kitapların sonuncu-
sudur. Yaklaşık 15 asırdır, Müs-
lüman toplumlar, ilâhi kılavuzun 
ilkeleriyle nesillerine karşı bu 
görevi yerine getirmeye çalışı-
yor. Temelde eğitim, özelde de 
din eğitimi, fert ve toplumlar için 
hem hak hem de bir ödevdir. 
Devlet vatandaşına eğitim 
imkanı sağlamakla mükelleftir. 
Fertler ve toplumlar da kulluk 
gayelerine yönelik bu eğitimi 
minnet duygusuyla karşılayarak 
ondan en iyi şekilde faydalana-
caktır. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımız, 95 yıldır devletimizin 
verdiği yetki ve imkanla, Kur'an 
eğitimiyle ilgili kutsal görevi, il 
ve ilçe müftülükleri ile yurtdışı 
ataşelikleri vasıtasıyla yerine 
getirmeye çalışmakta, halkımızı 
bilgilendirmeye ve bilinçlendir-
meye çalışmaktadır. Vakfıkebir 
Müftülüğü kurulduğu ilk günden 
itibaren bugüne değin, Yüce 
Allah'ın adını yüceltme keyfiye-
tini ve yöntemini her yaştan 
kardeşlerimize öğretmeye 
çalışmaktadır. Müftülüğümüz 

yetişkinlere yönelik ihtiyaç 
odaklı, Kur'an-ı ezberlemek 
isteyenlere hafızlık, okul öncesi 
din eğitimine yönelik 4-6 yaş 
Kur'an kurslarında 50 sınıfla ve 
ihtiyaç duyulan diğer yerlerde, 
bu yıl da aziz milletimize karşı 
görevini en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışacaktır. Bu 
alanda en büyük yardımcımız 
kuşkusuz Yüce Allah, sonra 
değerli Vakfıkebirli kardeşleri-
mizdir. Sözlerin en güzeli, 
disiplinin en faydalısı olan Allah 
kelamını insanlara öğretmenin 
ve onu yaşamalarına vesile 
olmanın ulviliğiyle bu hizmete 
odaklanan Kur'an kursu öğre-
ticilerimiz ve cami görevlileri-
miz, ihtiyaç olan her yerde bu 
hizmeti yerine getirmeye çalışa-
caktır. Talep eden kardeşlerimiz 
için camiler-de küçük gruplar 
halinde yahut münferit olarak 
Kur'an öğretimi yapılacaktır. Biz 
de alanda bulunacağız. Eksik-
likler, ihtiyaçlar giderilecek, 
Kur'an'a yaraşır bir eğitim 
gerçekleştirilecek inşallah."

"EĞİTİM KOMPLEKSİNİ,
23 EYLÜL 2019 TARİHİNDE 
KUR'AN EĞİTİMİYLE 
ŞENLENDİRECEĞİZ…"
2015 yılında temeli atılan ve 
büyük bir hayır seferberliği ile 
yapımı tamamlanan, Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun bu 
yıl eğitim-öğretime başlayacağı 
müjdesini veren İlçe Müftüsü 
Köksal; "17 Eylül 2015 tari-
hinde, sade bir törenle temelini 
attığımız Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu eğitim kompleksini, 23 
Eylül 2019 tarihinde Kur'an 
eğitimiyle şenlendireceğiz. O 
günü bütün kardeşlerimiz gibi 
ben de heyecanla bekliyorum. 
Bütün kardeşlerimizin iştirak 
edeceği özel bir açılış progra-
mını planlıyoruz, duyurusunu 
sonraki günlerde yapacağız. Ne 
büyük lütuf! Kavuşturan, 
tattıran Mevlâ'mıza şükürler 
olsun. Bizimle iş birliği yapan 
din görevlisi hocalarımıza, 
yardımlarını esirgemeyen 
Vakfıkebirli kardeşlerimize 
sonsuz teşekkür ediyor, sağlık-
âfiyet niyâz ediyorum. Bu 4 

yıllık seferberlik sürecinde 
yanımızda bulunan herkese 
bilhassa sesimizi, sözümüzü 
manşet yaparak geniş kitlelere 
ulaştıran Büyükliman Postası 
Gazetesi'ne özel teşekkür ve 
duâ borcumuz var." dedi.
"BENZERLERİNDEN FARKLI 
OLAN KURSUMUZ, EĞİTİ-
MİYLE DE FARKLILIĞINI 
HİSSETTİRECEK…"
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda, şimdilik 3 hafızlık 
sınıfı, 2 hafızlık temel eğitim 
sınıfı ile okul öncesi din eğiti-
mine yönelik 4-6 yaş grubu öğ-
renciler için 6 sınıf ile eğitimin 
sürdürüleceğini ifade eden 
Müftü Köksal; "Projesi mimarisi 
ve iç birimleriyle benzerlerinden 
farklı olan kur-sumuz, eğitimiyle 
de farklılığını hissettirecek, ter-
biyeyi, eğitimi ve hayat disipli-
nini asıl kaynağı olan Kur'an'-
dan alan, davranış merkezli 
eğitimi öne alacak, iyi insan 
yetiştirecek inşallah." dedi.
"SERVİS İMKANI DA 
SAĞLANACAK"
"Toplamda 18 derslik, 40 

yatakhane, 8 öğretici bürosu ile 
öne çıkan özellikleri ve 15 
milyonluk maliyetiyle sadece 
Vakfıkebir'in değil Büyükliman 
Havzasını da aşan büyük bir 
alana doğrudan hizmet verecek 
olan Vakfıkebir'in gözbebeği 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Eğitim Kompleksinde, 4-6 yaş 
öğrencileri ve hafızlık öğrenci-
leri için servis imkanı da sağla-
nacaktır." diyen İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal; "Bir vesile 
2019-2020 Eğitim Öğretim 
Yılının tüm çocuklarımıza ve 
okul öğrencilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını; hayır hizme-
tine öncü olan kardeşlerimize 
mükâfat, sağlık, âfiyet; geçmiş-
lerine ve aziz şehitlerimize 
rahmet; her birimizin yetişme-
sinde emeği olanlara mağfiret 
ve rahmet lütfetmesini, yedi 
düvele karşı verdiği onurlu 
mücadelede devletimize ve 
güvenlik güçlerimize muzafferi-
yet ve muvaffakıyet nasip 
etmesini Yüce Allah'tan niyâz 
ediyorum." sözleriyle hayır duâ 
ve temennilerini paylaştı.

VAKFIKEBİR'İN GÖZBEBEĞİ 

KUR'AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE ŞENLENECEK

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 

Mesut Yakuta Sevgili öğrenciler; 

Sizler, ülkemizin yarınlarısınız.

"BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN KURSU" 

Vakfıkebir'in 
gözbebeği 
olacak Bölge 
Yatılı Kız 
Kur'an Kursu, 
23 Eylül 2019 
tarihinde 
Kur'an eğitimi 
ve öğretimiyle 
şenlenecek.
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Osman KOYUNCU

ir gün H.Z. Ali'ye sordular, devletin Bdini olur mu?  H.Z. Ali efendimiz evet 

olur, devletin dini adalettir dedi.  

Peygamberimiz, Mekke müşriklerin 

zulmünden çok bunaldığında, 

sahabelerine “Habeşistan'da adil 

Hristiyan bir kral vardıronun yanına 

gidiniz orada güvende olursunuz dedi ve 

sahabelerini gizlice Habeşistan'a 

gönderdi. İdari noktadan bakıldığında 

idarecinin birinci vasfı dürüstlük ve 

adalettir, din ise ikinci planda kalır, 

amma hem adil hem de dindar olması 

elbette iyidir, güzeldir.İnsanlar, her 

yerdeadaleti uygulanırsa güzel olur fakat 

idarecilerin adil olması ve adaleti tam 

uygulaması daha güzeldir. Adalet 

Allah'ın adil isminin bu kâinattaki 

tecellisidir. İnsan elinin karıştırmadığı 

kâinatta adalet yani denge vardır, 

dengesizlik ise insan elinin karıştığı yerde 

oluyor. İlim adamlarına göre Kuran, özet 

olarak dört şeyden bahseder tevhit ( 

Allah'ın birliği), nübüvvet (peygamberlik), 

haşır (öldükten sonra dirilme) ve 

adalettir.  İbadetler Allah'ın hakkı olduğu 

için, Kuran'daki ibadet kavramını, adalet 

kavramı içinde sayılır. Kuran'da anlatılan 

bütün diğer şeyler bu dört ana noktayı 

tamamlamak içindir. Allah'ın varlığı, 

peygamberlik ve haşır ne kadar önemli 

ise adalette onlar kadar önemlidir. Bazı 

ilim adamlarına göre Allah'ın en büyük, 

ismi Adil'dir. İbadetlerin özü adalettir.  

Adalet, medeni olmanın ilk şartıdır, adil 

olmayan insan medeni insanda sayılmaz. 

Adalet kavramı içinde bütün diğer 

olgunluklar ve erdemler barınır, adaletin 

olmadığı yerlerde ise güzellikte olmaz 

ibadette olmaz medeniyette olmaz.  

Adalet bir çadırı ayakta tutan orta direk 

gibidir, o direk olmazsa çadır yıkıldığı 

gibi devlet sistemindeadalet yoksa o 

devlet uzun süre ayakta 

kalamaz,yıkılmaya mahkûmdur. Onun 

için H.Z. Ömer “adalet mülkün temelidir” 

demiş.  Aristotle “İnsan mükemmel 

olduğu zaman hayvanların en iyisidir: 

ama hukuktan ve adaletten ayrıldığı 

zaman hepsinin en kötüsüdür” der.  

Adaletli olmak, kanunlara sahip olmak 

demek değildir, vahşi ve zorbalarında 

kanunları vardır. Mühim olan 

kanunların, vicdanlara, akla ve hukuka 

uygunluğu ve tam uygulanmasıdır. 

Adalet nalıncı keseri gibi bir tarafa 

yontmak değil, kendi aleyhinde bile olsa 

doğruluk ve adaletten şaşmamaktır.

   Adalette esas olan, haklının hakkının  tam verilmesi, hakkın küçüğü 

büyüğünün bakılmaması, küçük hak 

büyük için feda edilmemesidir. Haklı, 

kuvvetli olmalı, kuvvetli olan haklı 

olmamalı. Adalet terazi gibidir, terazi 

dengede ise bu terazi ile dindarda tartar 

dinsizde. Eğer terazide denge yoksa yani 

terazi bozuksa bu terazi ile H.Z. Ömer 

bile doğru tartamaz. Bazı insanlar kişi 

dindarsa daha adaletli olur şeklinde 

düşünürler. Bu her zaman doğru değildir, 

hükmetmektebüyük bir zevk vardır, bu 

zevk yemek içmek ve cinsellik gibi diğer 

şeylerde yoktur. Dindar bile olsa, insanın 

eline kuvvet geçince adaleti 

uygulayamıyor. Onun için kuvvetler 

ayrılığı çok önemlidir. Dört sahabe, hem 

devlet adamı hem de müçtehit idiler, yani 

devlet başkanlığının yanında Kuran ve 

Hadisleri yorumlayıp hükümler 

çıkarabiliyorlardı. Onlardan sonra bir tek 

Ömer Bin Abdülaziz gelmiştir bir daha 

gelmemiştir. Bugün, hem devlet adamı 

olsun hem de adalet dağıtsın, kuvvetler 

ayrılığı olmazın şeklinde düşünmek o 

ülkeyi yıkmak demektir. 

Gücü elinde bulunduran kışı, adaleti  uygulanırken sucun şahsiliğini esas 

almalı, gerçek suçlunun yakınlarının 

mesul tutulmamalıdır. Bugün adaletin en 

iyi uygulandığı yerler, kuvvetler 

ayrılığının olduğu yerlerdir. Yani 

yürütme, yasama ve yargının ayrı ve 

birbirinden bağımsız olduğu, 

birbirlerinin işine karışmadığı, her 

kurumun kendi görevini yaptığı yerlerdir. 

Bugün kuvvetler ayrılığının 

uygulanmadığı yerlerde, savaş, zülüm, 

gözyaşı ve kargaşa vardır. 

DEVLETİN DİNİ OLURMU?

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1046253

VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 250 KOD NOLU
DUA TEPE - ZİYARET TEPE İLE 268 KOD NOLU KALDIRIM YAYLA

KANGEL TEPE ORMAN YOLU ÜST YAPI YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250 kod nolu Dua Tepe – Ziyaret Tepe ile 268 Kod Nolu Kaldırım 
Yayla Kangel Tepe Orman Yolu üst Yapı Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN   : 2019/421996
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   : Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250 kod nolu Dua Tepe – Ziyaret Tepe ile 
268 Kod Nolu Kaldırım Yayla Kangel Tepe Orman Yolu üst Yapı Yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 250 kod nolu yol :1+350 üst yapı 268 kod nolu yolda :3+350 üst yapı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 250 kod nolu Dua Tepe – Ziyaret 
Tepe ile 268 Kod Nolu Kaldırım Yayla Kangel Tepe Orman Yolu üst Yapı Yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.09.2019 - 09:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin 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 fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih ve 
27961 sayılı R.G.)
(A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, 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 tekliflerini, 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 tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BAYER GENÇ BiLiM ELÇiLERi VAKFIKEBiR'DE

T
oplum gönüllüleri Vakfı Bayer 
sponsorluğundaki Bayer Genç Bilim 
Elcileri Vakfıkebir ilçesindeki Atatürk 

Ortaokulu ve Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulundaydı. Öğrencilerle drama etkinlikleri, 
uzay etkinlikleri gibi pek çok etkinlik yaptılar. 
Çocukların bilimsel okuryazarlılığını artırmak 
amaçlı proje kapsamında iki gün boyunca 
okullarımızda öğrencilerimizle eğlenceli 
deneyler yapıldı. Okulların açılmasına az bir 
zaman kala yapılan bu etkinlikler öğrencilerin 

yoğun katılımı ile gerçekleşti. Veliler 
tarafından da memnuniyetle 
karşılandı. Bayer ve Toplum 
Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 
ilköğretim çağındaki çocukların 
bilime olan merakını canlı tutmak ve 
onları ileride bilim insanı olmaya 
yüreklendirmek amacıyla yürütülen 
Bayer Genç Bilim Elçileri projesi bu 
yıl ilk defa “Bilim Şenlikleri” 
düzenlemeye baş-ladı. Bayer Genç 
Bilim Elçileri'nden oluşan yirmi bir 
kişilik gönüllü bir ekip, projenin 
“Sütün İçinde Dans Eden Renkler, 
Çığlık Atan Balonlar, Yumurtayı 
Yüzdürebilir Misin?” gibi çeşitli 
eğlenceli deneyleri çocuklarla 

birlikte uyguluyorlar. Günlük 
hayatta kolaylıkla temin edilebilen 
malzeme-lerden oluşan deneyler 
ile çocuklar bilimin hayatın her 
anında olduğunu gözlemleme 
fırsatı buluyor. Bugüne kadar 36 
bini aşkın çocukla bir ara-ya 
gelen Bayer Genç Bilim Elçileri 
Projesi 2019 yılında ilkokul 
çağındaki 5.000 çocukla 
buluşmayı planlıyor.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

 HABER

B
aşkan Balta; “Yeni Eğitim-Öğretim 
Yılına başlamanın mutluluğunu ve 
heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. 

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız 
en değerli varlıklarımızdır. Değerli 
varlıklarımızın en iyi eğitim-öğretimi 
alabilmelerini sağlamak hepimizin asli 
görevleridir. Yaşamlarımızda ailelerimizden 
sonra bizleri hayata hazırlayan en önemli 
unsurun eğitim yuvalarımız olduğunu 
unutmayalım.Çocuklarımızın, 

sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten, 
bilimsel, teknolojik gelişmelere açık, milli ve 
manevi değerlere önem veren kişiler olarak 
yetişebilmelerinde aldıkları eğitim ve 
öğretimin büyük önemi vardır.
Başarıya ulaşmak için biz velilerin 
okullarımızdaki yöneticilerimiz ve 
öğretmenlerimizle el ele vermemiz gerekir. 
Bu nedenle imkan buldukça okullarımızı 
ziyaret ederek çocuklarımızın davranışlarını 
ve derslerini takip etmeliyiz.Bizler belediye 
olarak bugüne kadar okullarımızın fiziki 
ihtiyaçlarına, çevre düzenlemelerine, araç 
ihtiyaçlarına, eğitim materyallerine ve sportif 
faaliyetlerine imkanlarımızı zorlayarak her 
zaman destek olduk. İnşallah bundan 
sonrada eğitim camiasına ve öğrencilerimize 
yardımcı olmaya devam edeceğiz. İdareci, 
öğretmen ve öğrencilerinizin daha mutlu ve 
güzel bir gelecek için her zaman yanlarında 
ve destekçileri olduğumuzu bilmelerini 
isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-
2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize, velilerimize, milli eğitim 
camiasına, ilçemize ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” Dedi.

BAŞKAN BALTA; “BiZLERi HAYATA HAZIRLAYAN
EN ÖNEMLİ UNSUR EĞİTİM YUVALARIMIZDIR”

V
akfıkebir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, korsan okul servislerinin 

çocuklar için tehlike saçtığını belirterek 
öğrenci velilerine seslendi. Başkan 
Çobanoğlu, "Çocuklarınızı korsan servislere 
emanet etmeyin. Servis seçerken odaya 
kayıtlı esnafımızı tercih edin. Velilerimiz 
şunu iyi bilsinler, sizlerin çocukları bizim 
çocuklarımızdır. Onların canına ya da 
herhangi bir şekilde yaralanmalarına asla 
müsaade etmeyiz. Bu hassasiyet 
doğrultusunda ilçede oluşturduğumuz 
komisyon sayesinde devamlı sahada 
olacağız ve servis denetimleri sıklıkla 
yapılacaktır" dedi.
“İLÇEDE KURULAN KOMİSYON 
TARAFINDAN DENETİM YAPILACAK”
Velilerden çocuklarını okula kayıt ettirirken 
servis seçiminde çok dikkatli olmalarını 
isteyen ve çocukların mutlaka ilgili meslek 
odasına kayıtlı servis araçlarına yazdırılması 
gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, “Yeni bir 
eğitim öğretim dönemi başlıyor. Çocuğunun 
güvenli şekilde okula gidip eve dönmesini 
her anne baba istiyor. Fakat piyasada ilgili 
meslek odalarına kayıtlı olmayan okul servis 
araçları hayli fazla. Veliler daha uygun fiyat 
olsun ya da şu kişi nasılsa tanıdık diye 
düşünerek rastgele bir servis aracı ile 
anlaşıyor. Çocuklarımız geleceğimizin 
teminatıdır. Onların başına herhangi bir şey 
geldiğinde servis aracı kimin üzerine kayıtlı, 

şoför kimdir her şeyi öğrenebilmek ve işlem 
yapabilmek için mutlaka ilgili meslek 
odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir.
“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINDAN VE 
GÜVENLİĞİNDEN HEPİMİZ 
SORUMLUYUZ”
Çocuklarımızın hayatından ve güvenliğinden 
hepimiz sorumluyuz. Yardımcı personeli 
bulunan ve ilgili mesleki odaya kayıtlı olan 
servis aracıları tercih edilmelidir. Çobanoğlu, 
ilgili mesleki odasına kayıtlı olmayan korsan 
servislerin çocukların can güvenliğini tehdit 
ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: 
"Çocukları korsan servislere emanet 
etmeyin. Servis seçerken odaya kayıtlı 
esnafımızı tercih edin. Üç beş lira daha ucuz 
ulaşım için kesinlikle korsan servislere itibar 
edilmemeli. Mesleki odamıza kayıtlı, 
vergisini ödeyen, yardımcı rehber personel 
bulunduran, düzenli eğitimden geçerek 
kendini yenileyen ve kısaca servis şoförlüğü 
yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan 
esnafımız tercih edilmelidir."
"OLUMSUZ ÖRNEKLERİN 
YAŞANMAMASI İÇİN DENETİM 
YAPILACAK"
Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz 
durumların tekrar etmemesi için herkesin 
üzerine düşen görevi yerine getirmesi 
gerektiğinin altını çizen Başkan Çobanoğlu, 
"Öte yandan ilgili bakanlıklarca yürütülecek 
olan Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki 
değişiklikler unutulmamalı. Her öğrenci ve 
çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve 
gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta 
oturmaya duyarlı sensörlü sistem 
bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en 
az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı, 
TSE belgeli kamera ve kapı sensörü 
zorunluluklarıyla ilgili süre Eylül 2020'ye 
kadar uzatıldı. Bunların dışında, okul servis 
araçlarının yerine getirmesi gereken 
zorunluluklar mutlaka ilçede oluşturduğumuz 
komisyon tarafından denetlenecektir 
değerlendirmesinde bulundu.” Başkan İsmail 
Hakkı Çobanoğlu, Yeni eğitim öğretim yılının 
başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere 
eğitim camiamıza, ilçemize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor dedi. 

ÇOBANOĞLU, “ÇOCUKLARINIZI 
KORSAN SERViSLERE EMANET ETMEYiN”

Çobanoğlu ; 
Servis seçerken odaya kayıtlı 
esnafımızı tercih edin." dedi.

VAKFIKEBiR'DE iNCELEMELER YAPTILAR
V

akfıkebir'de uzun süredir merakla 
beklenen Caferli - Sekmenli - Fethiye - 
Rıdvanlı ve Karadağ Yaylalarına 

ulaşımı sağlayan grup yolu girişine yapılacak 
olan kavşakla ilgili önemli adımlar atılıyor.
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
Karayollları 10. Bölge Müdür Yardımcısı Sabri 
Gökhan Genç ve beraberindeki yetkililerle birlikte 
kavşağın yapılması planlanan alanda 
incelemelerde bulundular. Yapılan incelemelerin 
ardından kısa bir zaman içerisinde kavşağın 
yapımına başlanılacağı ve bu bölgede yaşanan 
trafik sorunlarına çözüm üretileceği öğrenildi.

MUHAMMET BALTA'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümünü 
kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıkları söyledi. 

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı 

veAK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 30 Ağustos 
Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
dolayısıyla yayımladığı kutlama 
mesajında, vatanı işgal altında 
bulunan Türk milletinin 
yokluklara rağmen azim ve 
inançla toprağını nasıl müdafaa 
edebileceğini bundan 97 yıl 
önce tüm dünyaya gösterdiğini 
söyledi. Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi ile kazanılan bu 
zaferin, dünya tarihine altın 
harflerle yazılan bir 
kahramanlık destanı olduğuna 
dikkat çeken Balta'nın 
mesajında, şöyle denildi: "Türk 
milleti canından aziz bildiği 
değerler uğruna her daim 'ya 
istiklâl ya ölüm' düsturunu 
benimsemiş; vatanı, bayrağı ve 
hürriyetini her şeyin üstünde 

tutmuştur. Aziz atalarımızın 
bizlere emanet bıraktığı; 
bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini ebediyen yaşatmak ve 
müreffeh yarınlara taşımak ay 
yıldızlı bayrak altında yaşayan 
tüm bireyler olarak hepimizin 
ortak sorumluluğu ve görevidir. 
Birlik, beraberlik ruhunu canlı 
tutmak ve gelecek nesillere 
aktarmak en önemli 
görevlerimizdendir. Vatan millet 
uğruna milyonlarca şehit 
vererek elde ettiğimiz vatanımız 
bize atalarımızın en büyük 
emanetidir. Tarihimiz, millet 
olarak, belirli dönemlerde 
küresel güçlere karşı verdiğimiz 
milli mücadele destanları ile 
doludur. 30 Ağustos 1922'de 
zaferle sonuçlanan 
Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi de bu müca-
delelerden birisidir. Malazgirt'le 
başlayan Anadolu'yu kendimize 
vatan kılma mücadelemiz asla 
bitmeyecektir. En zor 

dönemimizde, 7 düvele karşı 
verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile 
bunu ilan etmiştik. Milletimiz 
yakın bir zamanda da15 
Temmuz darbe teşebbüsünde 
bulunan hainlere karşı omuz 
omuza vererek dünyaya bir kez 
daha göstermiştir. Türkiye'yi 
zayıf düşürmeye çalışan güç 
odakları 97 yıl önce olduğu gibi 
yineemellerine ulaşamadılar. 15 
Temmuz da halkımız Tek vatan, 
tek bayrak, tek millet ve tek 
devlet bilinciyle hareket ederek 
vatan hainlerine 30 Ağustos 
Zafer Bayramı'nın önemini ve 
bilincini bir kez daha 
göstermiştir.Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz milletimizin 
güveni ve duasından aldığı 
güçle, 780 bin kilometrekare 
vatan toprağımızın, 462 bin 
kilometrekare vatanımızın 
güvenliği, 82 milyon 
vatandaşımızın huzur ve refahı 
için gece, gündüz, yaz kış, 
demeden FETÖ, 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ 
gibi terör örgütleri başta olmak 
üzere, her türlü tehdit ve 
tehlikeye karşı azim ve 
kararlılıkla mücadelesini 
sürdürmektedir.Bu mücadele 
aralıksız devam edecektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, bu zaferi bizlere 
armağan eden İstiklal mücade-
lemizin bütün kahramanlarını, 
kanlarıyla canlarıyla bu top-
rakları vatan yapan ve ülke-
mizin milletiyle bölünmez 
bütünlüğü için canlarını seve 
seve feda eden aziz şehitle-
rimizi ve kahraman gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum."

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı 
Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığınca 
hazırlanan proje kapsamında 
gürültü eylem planı çalışmaları 
yapıldığını belirten Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, yürüttükleri 
proje kapsamında; Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi Yönetmeliği 
sınırlarının üzerinde değere 
sahip gürültü kaynaklarını 
azaltmaya yönelik senaryolar 
geliştirildiğini söyledi. 
Geliştirilen azaltım senaryoları 
ile iyileştirme öngörülerinin de 

yer aldığı gürültü eylem planı 
raporu hazırlama çalışmalarının 
sürdürüldüğünü anlatan Başkan 
Zorluoğlu, “Bu çalışmayı 
yürüten 5-6 belediye 
arasındayız. İlimizde kaynak 
bazlı yapılan 
değerlendirmelerde baskın 
kaynağın karayolu gürültüsü 
olduğu belirlendi. Bu yıl 
sonunda kaynaklardan açığa 
çıkan gürültünün azaltılarak 
etkilenmenin en aza indirilmesi 
için geliştirilen alternatif 
senaryoları kapsayan bir rapor 
hazırlanarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın onayına 
sunulacak. Önümüzdeki 

günlerde belediyemiz 
tarafından 'Trabzon İli 
Gürültü Eylem Planı 
Anketi´ oluşturulacak, 
internet sitemizden 
yapılacak bu anketle 
hemşehrilerimizin de 
çalışmaya doğrudan 
katılımı sağlanacak. 
Sonuçlarından 
kamuoyu 
bilgilendirilecek. Anket 

çalışması ile elde edilecek 
kamuoyu görüşleri de eylem 
planı çalışmalarımıza dâhil 
edilerek yine Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımıza 
sunulacak” dedi. 'Trabzon İli 
Gürültü Azaltım Senaryolarının 
Geliştirilmesi Projesi 2. Gelişim 
Toplantısı'na, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Süleyman 
Gün, Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Songül Bayrak, 
İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanı Özgür Aşık, Ortahisar 
Belediyesi yetkilileri ile 
TÜBİTAK görevlileri katıldı.

TÜBİTAK DESTEĞİYLE 
KENTTEKİ GÜRÜLTÜYÜ AZALTACAK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 
23/05/2018 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, 'Trabzon İli Gürültü Azaltım 
Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi 2. Gelişim Toplantısı' gerçekleştirildi.
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KARA AVCILIĞI
SEZONU NE ZAMAN 

BAŞLIYOR?

Buna göre; 2019-2020 Av 
Döneminde avlanma; 

Marmara bölgesinde 17 
Ağustos 2019 tarihinde 
bıldırcın, üveyik alakarga, 
küçük karga, ekinkargası, 
leşkargası, karabatak, 
saksağan, yaban domuzu ve 
çakal avı ile başlamıştır. Alınan 
karar uyarınca genel ve devlet 
avlaklarında Çarşamba, 
Cumartesi, Pazar ve resmi 
tatillerde (idari tatiller de dahil), 
yaban domuzu avı için ise ilave 
olarak Salı günü de av 
yapılabilecektir.
AVCI BAŞINA BİR GÜNLÜK 
AVLANMA LİMİTLERİ 
BELİRLENMİŞTİR.
Avına izin verilen bazı av 
hayvanları için avcı başına 
belirlenen bir günlük avlanma 
limitleri aşağıda yer almıştır. 
Kuşlar için; Bıldırcın:10, 
üveyik:3, karatavuk: 3, çulluk 
5, sakarmeke:4, tahtalı 4, 
sakarca: 3, suçulluğu 
(bekasin):1, kınalı ve kum 
keklik toplamda 2, çil keklik 2 
(Çil keklik, bu av sezonunda 
sadece Afyonkarahisar, Ağrı, 
Ardahan, Aksaray, Ankara, 
Bayburt, Bingöl, Bitlis, 
Çorum, Elazığ, Erzurum, 
Giresun, Gümüşhane, Iğdır, 
Kars, Kayseri, Kırıkkale, 
Malatya, Muş, Tokat, Eskişehir, 
Van ve Yozgat illerinde 
avlanacaktır.), Yeşilbaş, boz 
ördek, fiyu, çamurcun, macar 
ördeği, tepeli patka, elmabaş 
patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın 

toplamda:6 (Toplam 6 avlanma 
limiti içinde sadece 1 adet 
kılkuyruk, 2 adet elmabaş 
patka olabilir), Memeliler için: 
Yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, 

yaban domuzu: 2, çakal 1, 
kaya sansarı 2, tilki 2 olarak 
belirlenmiştir.
Avcıların Av Dönüşünde 
Taşıyacakları Av Hayvanı 
Miktarı da belirlenmiştir. 
(Bagaj Limiti)
Birbirini izleyen bir günden 
fazla süren avlanmalarda, 

avlanan av hayvanlarının 
avlaklarda ve av dönüşünde 
nakil vasıtası ve/veya avcıların 
üzerinde taşınabilecek en fazla 
miktarı; her bir avcı için yuka-

rıda belirlenen bir 
günlük avlanma 
limitlerini aşamaz. 
Ancak bulunduğu ilin 
dışına avlanmaya 
gidecek avcılar, bir-
birini takip eden ava 
açık iki gün, av dö-
nüşlerinde bagajla-
rında avcı başına iki 
günlük limiti 
bulundurabilirler.

“EN ÖNEMLİ DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN 
KURALLAR”
Av ve yaban hayvanlarının 
kuluçka ve üreme alanlarına 
zarar vermek yasaktır. Yaralı 
bulunan av ve yaban hayvan-
ları en yakın Bakanlık birimle-
rine veya emniyet birimlerine 
bildirilmelidir. Avcıların avlanma 
hakkını elde edebilmeleri için 
Avcılık Belgesi almaları ve 
belirlenen avlanma izin ücretini 
İl Şube Müdürlüklerinin döner 
sermaye işletmesine ait 
hesaplarına yatırmaları 
gerekmektedir. Avcılar; Merkez 
Av Komisyonun Resmi 
Gazete'de yayımlanan 18 sayılı 
Kararındaki yer alan diğer 
avlanma esas ve usullerine 
uymaları zorunludur. İlgililere 
ve avcılara duyurulur.

Program saygı duruşunda 
bulunması ve İstiklal 

Marşı'nın okunmasıyla devam 
etti.  Vali Ustaoğlu daha sonra 
makamda gerçekleştirilen 
tebrigat töreninde tebrikleri 

kabul etti. Kutlama programına  
valilik önünde devam edildi. 
Buradaki törene Trabzon Valisi 

İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, 
Garnizon Komutan Vekili 
Piyade Albay Ahmet Burak 
Yürüten, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Trabzon Milletvekili Muhammet 

Balta, askeri ve mülki erkân ve 
vatandaşlar katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Mehteran takımının 

eşliğinde gerçekleştirilen 
kutlamalarda Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü sporcularının ve 
horan ekibinin gösterileri 
beğeni topladı. Etkinlikler Valilik 
Meydanı Atatürk Anıtı'nda 

gerçekleştirilen törenin 
ardından valilikte verilen 
resepsiyonla son buldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
TRABZON'DA TÖRENLERLE KUTLANDI
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları 
Valilik Önü Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Valilik toplantı salonunda 
gerçekleştirilen programa 

Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra İl 
Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, 
okul müdürleri, öğrenciler ve 
veliler katıldı.
'BAŞARI SÜREKLİLİKLE 
GELİR'
Buradaki konuşmasında Vali 
Ustaoğlu, “Başarılarınızdan 
ötürü sizleri tebrik ediyorum. 
Düzenli ve disiplinli çalışmanın 
karşılığında başarı 
kaçınılmazdır. Trabzon ilkleri 
başarmış bir şehirdir. Her 
zamanda ön sıralarda yer 
almıştır. Son yıllarda eğitimde 
çok özel kademeler kaydettik. 

Daha iyisi için çalışacağız. 
Başarılı olmak güzeldir, ancak 
bu başarıyı sürekli hale getir-
mek, daha da güzeldir. Bugün 
burada üniversite sınavında ilk 
bine giren öğrencilerimize 
ödüllerini vereceğiz. Onların 
başarılarını kutlayacağız. Bize 
yaşattıkları bu gururdan ötürü 
kendilerini tebrik ediyorum ve 
başarılarının devamını 
diliyorum. Bu başarıda emeği 

geçen milli eğitim camiamızın 
tüm çalışanlarına ve çocuk-
larımızın en büyük destekçileri 
olan ailelerine teşekkür 
ediyorum” dedi. Öğrencilere 
tavsiyelerde bulunan Vali 
Ustaoğlu, “Sizlere en büyük 
tavsiye hangi işi seviyorsanız o 
alanda çalışmalısınız. 
Temennim arzu ettiğiniz 
bölümlere kavuşmanız ve çok 
başarılı olmanızdır”  dedi.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU;
ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Vali İsmail Ustaoğlu, 2019 yılı Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavında ilk bine giren 31 öğrenciyi ağırladı. 

BAŞKAN ERENER MÜJDEYİ VERDİ
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Kemal Gürgenci ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'yu makamında ziyaret etti

G
örele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, Giresun İl 
Kültür ve Turizm 

Müdürü Kemal Gürgenci ile 
birlikte Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Hamdi 
Turşucu'yu makamında ziyaret 
etti. Başkan Tolga Erener, 
müjdeli haberi Ankara'dan 
vererek, ilçenin yakın zamanda 
son derece modern bir 
kütüphaneye kavuşacağını 
söyledi. Yeni Kütüphanenin 
Yeşiltepe Mahallesi Stadyum 
mevkiinde bulunan yaklaşık bir 
dönümlük alana inşa 
edileceğini belirten Erener, 
“Hem öğrencilerimizin hem 
büyüklerimizin 
faydalanabileceği 2 katlı olacak 
olan ve içerisinde cep 

sineması, sohbet odaları olan 
son derece modern bir 
kütüphaneye kavuşmak için 
yola çıktık. Kütüphane projemiz 
Görele Belediyesi ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızın 
ortaklaşa yapacak olduğu bir 

bina olacak. Görele'miz 
inşallah güzel bir kütüphaneye 
kavuşacak. Kültür ve sanatla 
özdeşleşmiş olan ilçemizin 
böylesine önemli bir hizmete 
ihtiyacı vardı. İnşallah ilçemiz 
adına hayırlı, uğurlu olur” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Trabzon Şube Müdürlüğü Basın Duyurusu; 4915 
sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesine dayanılarak 23 Mayıs 2019 
tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2019-2020 Av Döneminde avcılığın 
düzenlemesine ilişkin 18 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 21 Haziran 2019 
tarihli ve 30808 sayılı Mükerrer Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.
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HAYIRLI OLSUN

arşıbaşı ilçesinden Asiye Çile Sebahattin Turan'ın 
kızları Duygu Nur ile Vakfıkebir 
İlçesinden Emine ile Hüseyin 
Aynacı'nın oğlu Büyükliman 
Postası Gazetesi ve Matbaası 
personellerinden Abdulkadir, 
dünya evine girdiler. Vakfıkebir 
Altın Köşk Düğün Salonunda 
yapılan düğün töreni öncesi 
genç çiftlerin nikahlarını 

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta kıyarken 
nikah şahitliklerini Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, damat Abdulkadir 
Aynacı'nın patronu Ahmet 
Kamburoğlu, Turgay Kara ve 
Ayşe Karaçengel yaptılar. 
Görkemli düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 

sayıda davetli katılarak çiftlerin 
mutluluklarına şahit oldular. 
Yöresel Kemençe Sanatçısı 
Mücahit Çalışkan eşliğinde 
düğüne katılanlar doyasıya 
horan oynayarak eğlendiler. 
Duygu Nur ile Abdulkadir'in 
evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

DUYGU NUR İLE ABDULKADİR DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Tonya'nın kadim tarihi 
boyunca tarım ve 

hayvancılıkla ön plana çıktığını 
söyleyen Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, özellikle 
tereyağı, turizm ve doğal 
değerleriyle özellik arz eden bir 
ilçe olduğunu söyledi. Başkan 
Beşel, gidemediğiniz yer sizin 
değildir taki cennet bile olsa. 
Bütün bu güzelliklerin bilinmesi 
ve insan kullanımına ekonomik 
katkı vermesi ancak ulaşımla 
mümkündür. İlçemiz toprak 
şartları bakımından zor bir 
jeolojik bir yapıya sahip 
olduğundan ilçemizde yol ve 
ulaşım sorunu başlı başına en 
önemli sorun olarak görül-
mektedir. Tonya'nın yaylalar ve 
mezralarda dahil olmak 
üzere1800 km'lik yol ağı vardır. 
Bunun 1200 km mahallerdedir 
ve hemen hemen her hanenin 
kapısına yol gitmektedir. Son 
yıllarda İçişleri Bakanlığımızın, 
Büyükşehir Belediyesinin, 
Trabzon Valiliğinin,  ilçe 
belediyesinin ve Sayın 
Milletvekillerimizin katkılarıyla 
ulaşım sorunu Tonya'da %95 
oranında çözülmüş.  Gerek 
beton gerek asfalt gerekse 
stabilize sergilerle şu anda her 
türlü modern vasıtanın gidebile-
ceği yol ağı vatandaşlarımızın 
hizmetine sunulmuştur. 
Kadıralak yaylası turizm 
yönüyle Tonya için son derece 
önem ve değer ifade edenken 
hatta ülkemiz ve dünya için son 
derece önem ifade eden bu 
güzellik Canab-ı Allah'ın bize 
sunduğu çok önemli bir varlıktır. 
Bu varlığı korumak hem de 
insanlığın ve turizmin hizmetine 

sunmak biz idarecilerin 
görevleri arasındadır. Şunu da 
belirtmek isterim Tonya 
Trabzon'un asayiş yönünden 
en güzel ilçesidir. Tonya insanı 
kadirşinas insandır. Tonya 
insanı doğası gereği kendin 
yapılan yatırımı hiçbir zaman 
inkâr etmemiş, unutmamış 
bunun kadrini kıymetini bilmiş 
bundan sonrada unutma-
yacaktır dedi. AK Parti iktidarı 
döneminde yol konusunda çok 
büyük hamleler gerçekleştir-
diklerini söyleyen Trabzon AK 
Parti Milletvekili Salih Cora, 
Tonya'nın tarihi günlerden 
birisini geçen hafta 
Cumhurbaşkanının gelmesiyle 
yaşadığını ifade eden Trabzon 
valisi İsmail Ustoğlu, ilk defa 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
bir Cumhurbaşkanını ağırladı, o 
güzel onura nail oldu Tonya. 
Erikbeli'ne gidene kadar 
Tonya'nın meselelerini 
Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 
Kendilerinin talimatları oldu 
özellikle doğalgaz ile alakalı. 
Şunu gördük ki o kadar iş 
yoğunluğu içersinde bir sürü 
mücadele veren dünya ile 
boğuşan, bu coğrafyada 
yaşamanın zorluklarını 
yaşadığımız süre içersinde 
vakit ayırıp gelip Tonya Erikbeli 
yaylasına kadar yaklaşık üç 
saatlik zamanını ayıran 
Cumhurbaşkanımıza tekrar 
teşekkür ediyoruz 
şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu 
Tonya için çok anlamlıydı. Son 
yıllarda ilimizde turizm ile ilgili 
yapılan yatırımlara sahip çıkma 
adına çok anlamlıydı. Tonya o 
gün çok anlamlı günde çok iyi 

ev sahipliğini gösterdi. 
Kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle 
herkes adeta sel oldu. Tonya 
merkezde dahil çok arzu 
ediyordu vatandaşlarla iç içe 
olalım diye. Bir taraftan 
Erikbeli'nde bekleniyor, bir 
taraftan Tonya'da yollar 
kesiliyor, diğer taraftan Trabzon 
meydanını binlerce insan 
doldurmuş bekliyor ama 
bunlara Cumhurbaşkanımız 
çok keyiflendi. Tonya halkının o 
gün gösterdiği ilgiden dolayı da 
sizlere özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Bizim ecdadımızda 
kadim geçmişimizde yol 
medeniyettir diyoruz. 
Ulaşamadığın yer senin değildir 
diyen bizim ecdadımızın 
günümüzde yapmış olduğumuz 
bu çalışmalarla, bu yatırımlarla 
Trabzon son yılların en önemli 
yatırımlarını aldı. Bunlarının 
mimarı PKK'nın belalısı, onların 
uykularını kaçıran 
Güneydoğu'nun fatihi kıymetli 
bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu. Bundan beş ay önce 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla burayı 
gezdiğimizde yol problemleri 
olan vatandaşlarımız yolumuzu 

kestiğinde konuyu Sayın 
Bakanımızla paylaştık 
kendilerinin talimatıyla paralar 
aktarıldı ve bu gün huzur 
içersinde bir araya gelerek bu 
mutlu anı hep birlikte yaşıyoruz. 
Burada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.  Gerçekten 
ilimizde son yıllarda 150 
milyonluk yatarım yapıldı 
sadece YIKOP üzerinden. 
Kadıralak yaylası çok önemli ilk 
kez geldiğimde buradan çok 
etkilendim. İlk defa 
Karadeniz'de ben yaylayla 
Kadıralak yaylasıyla tanıştım. 

Son yıllarda bilinen buraya has 
çiçek örtüsü yaylaya çok anlam 
katıyor. Çok ilgi uyandırıyor ki 
onun üzerinde de çalışacağız 
ve Kadıralak yaylası bizim 
medarı iftiharımız olacak. 
Turizm destinasyonumuzun da 
en önemli yeri olacak. Bu gün 
Trabzon turizmde çok güzel 
günler yaşıyor. Günlük 

ortalama sadece dış hatlardan 
körfez ülkesi ağırlıklı 15 uçak 
direk olarak hava limanımıza 
iniyor. Bunun dışında aylık 
ortalama sadece dış hatlardan 
gelen uçak sayısı 450. Sene 
başından beri gelen uçak sayısı 
2 bini buldu. Geçen yılla 
kıyasladığımızda gelen turist 
sayısında % 40 artış var. Şu an 
otellerimizde doluluk oranı 
yüzde yüz bununla birlikte 
esnafımızın yüzü gülüyor. 
Herkes gayet mutlu ve 
Trabzon'da bunun bereketini en 
güzel şekilde yaşıyor. Bunlara 

sahip çıkmamız gerekiyor. 
Gelen turistler bizim emane-
timiz. Onlara ev sahipliğimizi en 
güzel şekilde göstereceğiz ki, 
hizmetimizle kalitemizle 
ilgimizle ve alakamızla onları 
buradan uzaklaştırmamamız 
lazım çünkü onlar için Trabzon 
demek güvenlik demek. 
Kendilerini bu kentte güvenli 

hissediyorlar. Onlar için 
Trabzon demek Cennet demek. 
Biz bunları kendilerinden 
dinliyoruz. Turist ben buraya 
geldiğimde ailemle 24 saat 
gezebiliyorum diyor. Allah 
vergisi bu tabiat güzelliğimiz 
bizim en önemli değerimiz. 
Rabbim bize bu nimeti vermiş 
ama bunun kıymetini bilmemiz 
lazım. Emniyet ve asayiş çok 
önemli turist buna bakıyor. 
İlimiz için sosyal medya 
üzerinden çok olumlu 
propagandalar yapıyorlar. Buna 
el birliğiyle sahip çıkacağız 
çünkü bu bizim ekmeğimiz. 
Turist bacasız fabrikadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 2019 yılı 
için koyduğu 50 bin turist hedefi 
inşallah yakalanacak. İlimizde 
buna çok ciddi şekilde katkı 
sağlayarak bu gün 
Trabzon'umuzun her 
sokağında, her caddesinde, her 
dağında, her ırmağında, 
yaylasında, vadisinde dere 
kenarında adeta turistlerimiz 
aileleriyle vakit geçiriyorlar 
dedi.  Konuşmalardan sonra 
Tonya Halk eğitimi Merkezi 
otantik horon ekiplerinin 
gösterisinden sonra Tonya 
Kadıralak Doğa Sporları kulübü 
Başkanı Ferda Malkoç 
tarafından katkıları nedeniyle 
Trabzon Milletvekili Salih 
Cora'ya teşekkür plaketi verildi. 
Kurdele kesiminden sonra 
Milletvekili Cora ve Vali Usta-
oğlu'nun katılımıyla Kadıralak 
Yaylası'na doğa yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Açılış törenine 
Trabzon Milletvekili Salih Cora, 
Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, 
Tonya Kaymakamı Osman 
Sayılır, Belediye Başkanı 
Osman Beşel, Çarşıbaşı 
belediye Başkanı Münin 
Nuhoğlu, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız, Bü-
yükliman Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Aydın Gelleci, siyasi 
parti temsilcileri, muhtarlar ve 
vatandalar katıldı. 

onya ilçesi eşraflarından TBeşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Emniyet Amiri 
Ahmet Bekar ve Vakfıkebir İlçe 
esnaflarından Pınar Kuaför 
sahibi Hafife Bekar'ın kuaför 
olan kızları Pınar ile Vakfıkebir 
İlçesi şoför esnaflarından Erol 
ve Seyhan Yüksel'in ilçede 

esnaflık yapan oğulları 
Olympia Spor Merkezi sahibi 
Onur mutlu beraberliklerini 
evlilikle noktaladılar. Vakfıkebir 
Sabri Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda yapılan 
muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok 

sayıda davetli katıldı. Genç 
çiftlerin mutluluklarına şahit 
olan davetliler, müzik eşliğinde 
hem horon oynadılar hemde 
doyasıya eğlendiler. Bizlerde 
Pınar ile Onur'a evlilikle nokta-
ladıkları bu mutlu beraber-
liklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

PINAR İLE ONUR EVLENDİLER

TONYA'YA

47 PROJEYE 
71.5 MiLYON TL'LiK HiBE

V
ali Ustaoğlu; TKDK'nın Trabzon'da 
yürüttüğü faaliyetleri yakından 
takip ettiğini ifade ederek, 

“Trabzon'un kalkınması adına TKDK 
büyük bir fırsattır. . İlimizin ve bölgemizin 
gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri 
desteklemekten mutluluk duyuyoruz. 
Yatırım yapmak isteyen herkes vakit 
kaybetmeden Trabzon İl Koordinatör-
lüğümüzü ziyaret ederek desteklenen 
sektörler hakkında bilgi almasını tavsiye 
ediyoruz” dedi. Ziyarette Vali İsmail 
Ustaoğlu'na yapmış oldukları projeler 
hakkında bilgi sunan TKDK Trabzon İl 
Koordinatörü Şansal Aydoğdu, “IPARD II 
Programı 6. Başvuru Çağrı Döneminde 

TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğü olarak 
toplamda 47 proje aldık. Projelerimizin sektörel 
dağılımı; 34 adet Kırsal Turizm ve Rekreasyonel 
Faaliyetler (otel-restoran yatırımları), 9 adet 
Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünlerin 
İşlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik yatırımlar, 
2 adet Arıcılık, Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanmasına yönelik yatırımlar, 1 adet 
Bitkisel Üretimin Çeşitlen-dirilmesi, İşlenmesi ve 
Paketlenmesine yönelik yatırımlar, 1 adet Su 
Ürünlerinin Yetiştiriciliği, İşlenmesi ve 
Paketlenmesine yönelik yatırımlar şeklindedir. 
Bu kapsamda yaklaşık yatırım bedeli toplamı 
98.793.463,36 TL olan 47 projeye TKDK olarak 
yaklaşık 71.5 Milyon Türk Lirası hibe dağıtmış 
olacağız'' şeklinde konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü 
Şansal Aydoğdu, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu'nu ziyaret etti.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

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

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

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

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

BAYER GENÇ BiLiM ELÇiLERi VAKFIKEBiR'DEALİ ALAY'DAN DUYARLILIK ÖRNEĞİ

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

VAKFIKEBİR'İN GÖZBEBEĞİ 
"BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN KURSU" 
KUR'AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE ŞENLENECEK

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de > Vedat FURUNCU 3'de

> Sadık AYDIN 4'de> Abdulkadir AYNACİ 2'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Çorb
a

Haþlam
a

Tost Hambur
ger

Yeme
k Tav

uk

Dö
ner Pilav Cips

Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI

TONYA'YA HAYIRLI OLSUN

Vakfıkebir'in 
eğitimine 
yıllardır 
hizmet eden 
Vakfıkebir 
Belediye 
Meclis üyesi 
Ali Alay 
toplumsal 
duyarlılık 
örneği 
sergileyerek 
çöp topluyor, 
Vakfıkebir'e 
örnek oluyor.

Vakfıkebir İlçesinde Atatürk Ortaokulu ve 
Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu bahçesinde 
Bayer ve toplum gönüllüleri vakfı desteği ile 
bilim tohumları projesi gerçekleştirildi.

7 kilometre beton yol yapılan Tonya Karşular-Kadıralak  
Yayla yolunun açılışı yapıldı. Törene Trabzon Milletvekili 
Salih Cora ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu katıldı.


