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BEKLENEN OLDU! 
GENÇLÝK MERKEZÝNÝN ÝSMÝ DEÐÝÞTÝ

EN BAŞARILI MiLLETVEKiLi
MUHAMMET BALTA SEÇiLDi

> Abdulkadir Aynaci 2'de

> Vedat Furuncu 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, yapılan 
bir araştırmada, Karadeniz 
bölgesi milletvekilleri 
arasından belirlenen 10 
milletvekilinin yer aldığı 
listede yüzde 44,9 başarı 
oranıyla 1. sırada yer aldı.

CHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet 

Keskin ve yönetimi, 
İYİ Parti Vakfıkebir 

İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli'ye ve yönetimi-
ne hayırlı olsun ziya-

retinde bulundular.

Vakfıkebir İşkur Hizmet Merkezi Müdürlüğüne, Şube Müdürü Zeynep Özkan atandı.

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü merhum 
Mustafa Turupçu'nun adının yaşatılması ile ilgili 
yaptığımız haberler sonrası devreye giren TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu görüştü. > Sadık Aydın 2'de
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TAM DÖRT YIL OLDU…

BEKLENEN OLDU! GENÇLİK MERKEZİNİN İSMİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 
geçirdiği kalp krizi sonucunda 

yaşamını kaybeden Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Müdürü merhum 
Mustafa Turupçu'nun adının 
yaşatılması için yapılacak olan isim 
değişikliği ile ilgili kamuoyundaki 
beklenti devam ediyordu. 3 Temmuz 
2020 tarihli Gazetemiz Büyükliman 
Postası Gazetesi Manşetinden 
duyurduğumuz “Mustafa Turupçu 
Unutuldu mu?” haberimize yanıt 
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta'dan geldi. Ayrıca 
merhum Mustafa Turupcu'nun 
ölümünden sonra Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'nın 
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğüne teklieri doğrultusunda Trabzon 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafın-
dan Gençlik ve Spor Bakanlığına 
yapılan müracaat da Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi'nin adının Vakfıkebir 
“Mustafa Turupçu” Gençlik Merkezi 
olarak değiştirilmesi konusunda bir 

başvuru yapılmış ve isim değişikliği 
için imzalanması bekleniyordu. 
Yayınladığımız haber üzerine TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir 
görüşme yaparak imza için bekleyen 
isim değişikliğinin imzalanmasını 
sağlayarak beklenen müjdeyi ilçe 
halkına verdi. Geçtiğimiz yıl 15 
Haziran 2019 tarihinde kalp krizi 
sonucu yaşamını kaybeden Genç-
liğin ağabeysi, 7 den 70 herkes 
tarafından sevilen gönül dostu 

Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü 
merhum Mustafa Turupçu için dü-
zenlenen cenaze töreninde adının 
Gençlik Merkezine verilerek yaşatıl-
ması konusunda TBMM Çevre Ko-
misyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet Balta söz 
vermişti. Vekil Muhammet Balta 
verdiği sözü tutarak isim değişikliği 
ile ilgili imzayı Bakan Kasapoğlu'na 
imzalattı.  Yapılan değişiklik ile 
Vakfıkebir Gençlik Merkezinin adı 
Vakfıkebir “Mustafa Turupçu” Gençlik 
Merkezi olarak değiştirildi. Vakfıkebir 
İlçemize hayırlı olsun. 

15 Temmuz 2016 yılında 
gerçekleştirilmeye çalışılan ve 
gerçekleştirilemeyen darbe girişimi, 
sonuçsuz kalmıştı…
Tüm Türkiye birlik oldu, tankların ve 
tüfeklerin önünde dimdik ayakta durdular…
Hiç kimsenin önünde eğilmediler ve bu 
darbe girişimini engellediler…
Koca yürekli insanlarımız…
O gece 251 vatandaşımız şehit oldu, O 
gece 2193 vatandaşımız gazi oldu 
üzüldük, yıkıldık…
O gece anneler, babalar, babaanneler, 
anneanneler, dedeler, çocuklar ağladı. 
Çocuklarımız yetim kaldı…
Lanet FETÖ bizleri yıkamadı…
Partili, partisiz herkes mücadele etti, 
yıkılmadık ayaktayız…
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Vakfıkebir 
ilçemizde de Şehitlerimizin kabirleri ziyaret 
edildi. Bütün cami ve Kur'an kurslarında 
dualar okundu. Şadırvan önünde saygı 
duruşu, istiklal marşı okundu. Kuran-ı 
Kerim Tilaveti ile protokol konuşmaları ile 
son buldu…
Allah bir daha bu millete böyle bir şey 
yaşatmasın inşallah…
**************************
Seviniyoruz, sevincimiz kursağımızda 
kalıyor…
Tamam, oldu diyoruz, olmuyor…
Her Trabzonspor maçını izlediğimizde, bu 
takıma ne oldu diyoruz…
Şampiyonluğa ramak kalmışken, liderde 
yenilmişken, bizlerde yeniliyoruz. Şans 
bizden yana değil. O yuvarlak top 
Trabzonspor'u sevmiyor…
Ya o top bizim şampiyon olmamızı 
istemiyor ya da başkaları…
Herkes bir şeyler söylüyor ama kesinlik 
yok…
Neden bu takım doğru düzgün oynamıyor?
Neden hoca sürekli bazı şeylerin üzerinde 
durmak için zorlanıyor?
Bu taraftar geçen haftalarda sokağa 
döküldü, destek verdi. Bu pandemi 
sürecinde kendilerini tehlikeye attı, hiçbir 
şey dinlemeden yapmak istediklerini yaptı, 
değil mi?
Sizler ne yaptınız?
Sizler maç mı oynadınız?
Bu taraftarı ne kadar düşündünüz?
Bu taraftar günlerce kahır oldu, uyku dahi 
uyumadılar. Umurunuzda mı?
Bu taraftarı düşünen yok…
Ama bu taraftar sizlere destek oldu…
Bu taraftar tribünde bağırdı, sesi kısıldı ve 
tam destek verdi…
Çocuklarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz ve 
özel arkadaşlarımız sizleri çok sevdi, 
acaba sizler bizleri sevdi mi?
Sevseydi böyle olur muydu?
Bizlerdeki sevgi paha biçilemez, parada 
karşılığı yok. Para ile sevginin hiçbir 
anlamı yok…
Sen futbol oynuyorsun, paranı pulunu 
alıyorsun, sonuca baktığımızda o aldığının 
paranın hakkını vermiyorsun?
Eeeeee şimdi ne oldu…
Al parayı yat aşa…
O zaman ben ve benim arkadaş çevrem 
gelip oynarız…
Bizler parada istemiyoruz. Bizlerde 
şampiyon olma ruhu var. Şampiyonluk 
mücadelesi var. Bu bizim içimizde…
Eyyyy hoca, zamanında sende bu takımda 
oynadın. O zamanlar da kafanın dikine 
gidiyordun, şimdi de…
O sene bu sene, bu sene o sene yazıp 
durduk…
Tamam, oldu bu iş derken, tekrar lastik 
patlatıyoruz…
Bu pandemi süresince tribünler bomboş. 
Yoksa bu taraftarın yüzüne nasıl 
bakacaktınız?
Bizler yineden Trabzon'luyuz, 
Trabzonspor'luyuz…

ÖZKAN GÖREVE BAŞLADI

3 Temmuz 2020 tarihli Gazetemiz Büyükliman Postası Gazetesi Manşetinden duyurduğumuz “Mustafa Turupçu Unutuldu 
mu?” haberimize yanıt TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta'dan geldi.

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ve Haber 

Müdürü Sadık Aydın, Vakfıkebir İşkur 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevine 
atanan Zeynep Özkan'ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundular. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Özkan, Kamburoğlu ve Aydın'a 
teşekkür etti. Kamu görevine 
Çaykara Belediyesi yazı işlerinde 
başlayan Zeynep Özkan daha sonra 
Trabzon Liman işletmesinde 
çalışmaya devam ederek Liman 
İşletmesinin özelleştirilmesi 
nedeniyle Çalışma ve İşkurumu İl 

müdürlüğüne atandı. Kurumda 
değişik görevlerde bulunan iktisat 
mezunu olan Özkan uzunca bir 
süredir kadın istihdamı ve özel 
bireylerle ilgili projeler de görev aldı. 
Özkan, valilik yerel eşitlik komisyonu 
üyesidir ve yerel eşitlik İstihdam 
planının hazırlayıcısı ve takipçisidir. 
Aynı zamanda Trabzon Ticaret 
Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
üyesi ve Ortahisar Belediyesi kent 
konseyi kadın meclisi üyeliği 
görevlerini yürütmektedir. Değişik 
kadın STK'larda gönüllü çalışmalar-
da bulunmaktadır. Zeynep Özkan'a 
yeni görevinde başarılar diliyoruz. 

BMM Çevre Komisyon Başkanı Tve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, yapılan bir 
araştırmada, Karadeniz bölgesi 
milletvekilleri arasından belirlenen 
10 milletvekilinin yer aldığı listede 
yüzde 44,9 başarı oranıyla 1. 
sırada yer aldı. 81 ilde 53 bin 560 
kişinin katıldığı araştırmada, 27. 
dönem milletvekilleri arasından en 
başarılı 100 milletvekili seçildi. 
Araştırmaya katılan kişilere; son 2 
yılı değerlendirdiğinizde bölgesel 
çalışmaları, meclis çalışmaları ve 
halkla iletişimine göre "Sizce 

ilinizin en başarılı milletvekili 
hangisidir?" sorusu yöneltildi. 
Araştırma sonuçlarına göre, 
Karadeniz bölgesinden AK 
Parti'den 5, CHP'den 3, MHP'den 1 
ve Bağımsız 1 milletvekili listede 
yer aldı. Karadeniz bölgesinden 
toplam 10 milletvekilinin girdiği 
listede, TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, yüzde 
44,9 oranla 1 sırada yer aldı. 
Ayrıca araştırmada, her milletvekili 
kendi seçmen grubunda 
değerlendirildi.

EN BAŞARILI MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA SEÇiLDi

BAŞKAN BALTA'DAN
ORDU VALiSiNE HAYIRLI OLSUN ZiYARETi 
O

rdu Valisi Tuncay Sonel ise 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 

Başkan Muhammet Balta'ya 
teşekkür etti. Bir dönem Trabzon ili 
Of ilçe Kaymakamlığı görevinde 
bulunan Vali Tuncay Sonel, 1970 
yılında Adana' da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Adana' da tamamladı. 

Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 
yılında girdiği İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümünde 1992 yılında 
lisans, yine aynı fakültenin Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalında 1995 
yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 
Valimiz Sayın Tuncay Sonel, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta, Ordu Valiliğine 
atanan Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” 
temennilerini iletti, yeni görevinde başarılar diledi. 
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V
akfıkebir İYİ Parti İlçe 
Başkanlığı, kongre 
sonrası Millet İttifakı'nın 

buluşmasına ev sahipliği yaptı. 
Geçtiğimiz Haziran ayında kon-
gresini yaparak mevcut başkan 
Alpaslan Beşli ve ekibiyle 
göreve devam yönünde seçimini 
yapan İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanlığını ziyaret eden CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin ve ilçe yöneticileri 
'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler. 
Son derece keyii bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret programın-
da her iki ilçe başkanı ve ilçe 
yöneticileri gerek yerel yönetim-
lerde gerekse ulusal konularda 

daha fazla diyalog ve işbirliğinin 
yararlı olacağını ifade ettiler.
İLÇEMİZİN SORUNLARINI 
DİLE GETİRİP, ÇÖZÜMÜ 
NOKTASINDA ELİMİZDEN 
GELENİ YAPIYORUZ
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, Haziran ayında 

İYİ Parti Vakfıkebir ilçe başkanlı-
ğının 2. Olağan kongresinde 
yeniden Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Seçilen Alpaslan Beşli ve yöne-
tim kurulu üyelerini ziyaret ede-
rek, hayırlı olsun temennisinde 
bulunarak başarılar dilediler. 
Ziyarette,İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli'ye ve 

yönetim kurulu üyelerine hayırlı 
olsun diyen CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, “Partinizin 
ikinci ilçe kongresinde yeniden 
İlçe başkanı seçilmenizden do-
layı sizi ve yönetim kurulu üye-
lerinizi kutlar, başarılarınızın de-
vamını dilerim.  Muhalefet parti-
leri olarak zor bir coğrafyada 

siyaset yapıp, şehrimizin ve 
ilçemizin sorunlarını dile getirip, 
çözümü noktasında elimizden 
geleni yapıyoruz. İYİ Parti teş-
kilatlarıyla bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da birlikte 
uyumlu çalışmalarımızı sürdür-
meye devam edeceğiz” dedi.
ZİYARETİNİZDEN DOLAYI 
TEŞEKKÜR EDİYORUM
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli CHP İlçe 
teşkilatının ziyaretinden 
memnun olduklarını dile 
getirerek, “İYİ Parti olarak 
bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da CHP 
teşkilatlarıyla uyumlu 
çalışmalarımızı ülkemiz ve 
milletimizin çıkarları noktasında 
devam ettireceğiz. Muhalefet 
partileri olarak şehrimizin ve 
ülkemizin sorunlarını takip edip, 
gündeme taşımayı sürdürece-
ğiz. Ziyaretinizden dolayı teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.

CHP'DEN, iYi PARTi'YE 'HAYIRLI OLSUN' ZiYARETi

KAYMAKAM YAKUTA'NIN 15 TEMMUZ MESAJI

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, AK PARTi TRABZON MiLLETVEKiLi 

MUHAMMET BALTA'DAN 15 TEMMUZ MESAJI! 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı 
demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur” dedi. 

T
ürkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 15 Temmuz 
Şehitleri Anma, Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü münasebetiyle 
bir mesaj yayımladı. Mesajında 
bütün dünyaya demokrasi ve 
tam bağımsızlık dersinin 
verildiğine dikkat çeken 
Milletvekili Muhammet Balta, 
“Tarihimizin en karanlık 
hadiselerinden biri olan ve 
FETÖ/PDY tarafından 
gerçekleştirilen 15 Temmuz 
işgal girişimi, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın üstün liderliğinin 
sevk ve idaresinde, O karanlık 
gecede, kadınıyla erkeğiyle, 
yaşlısıyla genciyle, din, dil ırk ve 

mezhep ayrımı yapmaksızın 
milli ve manevi dinamiklere 
yaslanarak tek vücut olan 
kahraman milletimiz dahili ve 
harici bedhahlara geçit 
vermemiş, şanlı tarihine yeni bir 
onur sayfası eklemiştir. "İstiklal 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 
"Garbın afakını sarmışsa çelik 
zırhlı duvar / Benim iman dolu 
göğsüm gibi serhaddim var." 
dizelerinde ifade ettiği bu ulvi 
gerçek 15 Temmuz gecesi 
milletimizden gasp ettikleri 
savaş uçaklarına, tanka, 
helikoptere güvenen korkakların 
yüzüne bir tokat olup inmiştir. 15 
Temmuz Türk milletinin yeniden 
dirilişinin adıdır. Milli iradenin 
vesayete, cesaretin ihanete 
karşı demokrasi mücadelesinin 
adıdır. 15 Temmuz milattır. 

Gözlerini kırpmadan milletin 
üzerine ateş edenler sandılar ki 
bu millet korkacak, meydanları, 
sokakları kendilerine bırakacak, 
evlerine çekilecek ama 
milletimiz o gece ihanetin 
karşısına çıkmakta bir an bile 
tereddüt etmemiş, tüfeğin, 
tankın, topun karşısında dimdik 
durmuş, demokrasiye sıkılan 
kurşunlara gövdesini siper 
etmiştir. O gece bir destan 
olarak tarihe geçmiştir.”dedi. 
Balta mesajının devamında, 
Bu terör örgütü ile hep birlikte 
mücadeleye devam ediyoruz. 
Devletimiz hem ülkemizde hem 
dünyada mücadeleye bütün 
hızıyla devam ediyor. Aynı 
kararlılıkla da devam edeceğiz. 
251 vatandaşımızın şehit, 2193 
vatandaşımızın gazi olduğu o 

gece, Türk milletinin tarih 
boyunca kanıyla kazandığı 
ibretlik zaferler silsilesine bir 
yenisi daha eklenmiştir. Demok-
rasimizi ve bağımsızlığımızı 
hedef alan korkunç bir ihanete 
şahit olduğumuz o geceyi 
unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Bu sadece 
şehitlerimize ve gazilerimize 
değil, tarihimize karşı da en 
büyük sorumluluğumuzdur. O 
gece sokağa çıkarak o karanlık 
geceyi aydınlığa kavuşturan 
aziz milletimizin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum. Bu 
ihanet girişimi karşısında 
darbeye karşı durup sabahlara 
kadar demokrasi nöbeti tutan 
yediden yetmişe tüm 
hemşerilerime gönülden 
teşekkür ediyor, bir hilal uğruna 

o gece canlarını feda eden aziz 
vatan şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle yad ediyorum. 
Gazilerimize de Allah'tan sağlıklı 
uzun bir ömür niyaz ediyorum. 
Milli iradeden yana olmuş, onu 
zedeleyecek her girişimin 
karşısında duran asker ve 
polislerimizin hepsine 
minnettarız. Şundan eminim ki, 
Türk tarihi o gece gözünü 
kırpmadan ölüme yürüyen 
şehitlerimizi ve gazilerimizi, 
nesilden nesle aktaracak, 
kahramanlarımızı asla 
unutturmayacaktır. Bu 
topraklarda 15 Temmuz ruhu 
ayakta oldukça Türkiye'yi 
yolundan alıkoyabilecek hiçbir 
kuvvet yoktur. Allah bir daha bu 
millete 15 Temmuz'ları 
yaşatmasın” diye konuştu.

"
15 Temmuz 2016 tarihinde 

Aziz Milletimizin iradesini yok 
saymaya ve Demokrasimizi 
yıkmaya çalışan FETÖ/PDY 
terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen hain kalkışma, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
önderliğinde Aziz Milletimiz 
tarafından bozguna uğratıl-
mıştır. Ülkemizin her karış 
toprağında olduğu gibi Vakfı-
kebir'de ülkemizin geleceğine 
sahip çıkan halkımız,  hain 
darbecilere geçit vermeyerek 

büyük bir kahramanlık örneği 
sergilemiştir.  Rengini 
şehitlerimizin kanından alan 
Ay-Yıldızlı al bayrağımızın 
gölgesi altında sonsuza kadar 
hür ve bağımsız yaşamaya ant 
içmiş Aziz Milletimiz, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
meydanlara çağrısı ile 15 
Temmuz hain darbe 
girişiminde de aynı ruhla 
kenetlenip, birlik ve beraberlik 
içerisinde hain darbecileri 
bertaraf ederek destan 

yazmıştır. 15 Temmuz hain 
darbecilerine karşı milletimizin 
verdiği büyük ders,  Aziz 
Milletimizin şanlı tarihinde asla 
unutulmayacak ve unutturul-
mayacak bir şekilde yerini 
almıştır.  Bizi hedeerimizden 
alıkoymak, milli birlik ve 
beraberliğimizi yıkmak, 
demokrasimizi yok etmek 
isteyen şer odakları her 
zaman olacaktır.  Çanakkale 
Ruhu ve 15 Temmuz ruhu 
ayakta oldukça daima 
büyüyen, gelişen ve dünyanın 

önde gelen devletleri arasında 
yer alan ülkemiz, güvenliğine, 
birlik ve beraberliğine, milli 
iradesine yönetilen her türlü 
girişime dün olduğu gibi, 
bugün ve yarın da asla izin 
vermeyecektir. Şanlı tarihi 
kahramanlık destanlarıyla dolu 
olan Aziz Türk Milleti, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde 2023 hedeerine 
doğru emin ve kararlı 
adımlarla yürümeye devam 
edecektir. Bu duygu ve 

düşüncelerle; başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere milli irademize ve 
demokrasimize sahip çıkmak 
için kanlarıyla canlarıyla 
destan yazan, ezanımıza, 
bayrağımıza, bağımsızlığımıza 
sahip çıkan Şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 
15 Temmuz Gazilerimize 
minnet ve şükranlarımızı 
sunuyoruz. Tüm Aziz 
Şehitlerimizin Ruhları Şad, 
Mekânları Cennet Olsun."

Kaymakam Mesut Yakuta, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik ve Dayanışma Günü sebebiyle mesaj yayınladı. 

AHMET ESMER'E ÖNEMLİ GÖREV
31 Mart 2019 tarihinde æyapılan yerel seçimlerin 

ardından Tonya Belediye 
Meclis üyeliğine seçilen 
eğitimci ve yönetici olan 
Ahmet Esmer, seçimlerin 
ardından AK Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih Cora'nın 
danışmalığı görevine 
getirilmişti. Yaptığı başarılı 
çalışmalar ile dikkatleri 
üzerine çeken Esmer, yapılan 
değerlendirmeler sonrası 

önemli bir göreve atandı. 
Tonya Belediyesinde 1 yıldan 
bu yana Tonya Belediye 
Başkan Yardımcılığı 
kadrosuna atama 
yapılmıyordu. Nisan Ayında 
yapılması gereken ve korona 
salgını nedeniyle ertelenerek 
Tonya Belediyesi Meclis 
toplantısı Temmuz ayında 
gerçekleşti. Meclis Toplantı-
sında alınan kararla birlikte 
Tonya Belediye Başkan 

Yardımcılığına, Meclis Üyesi 
Ahmet Esmer atandı. Böylece 
bir yıldır AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora'nın 
danışmanlığını başarılı bir 
şekilde sürdüren Meclis üyesi 
Ahmet Esmer Tonya Belediye 
Başkan Yardımcılığı gibi 
önemli bir göreve atandı. 
6 Temmuz 2020 tarihinde 
göreve başlayacak olan 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Esmer'e yeni görevinde 

başarılar diliyoruz. 
AHMET ESMER KİMDİR?
Eğitimci ve Yönetici Ahmet 
Esmer, 1973 yılında Tonya 
ilçesi Sayraç mahallesinde 
dünyaya geldi. İlkokulu 
Giresun ili Tirebolu ilçesinde 
okudu. Ortaokul ve Liseyi 
Tonya ilçesi İskenderli 
mahallesinde okudu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünü bitirdi. 
Yaklaşık 20 yıl dershanecilik 

yaptı. 20 yıl boyunca 
öğretmenlik ve yöneticilik 
yaptı.  AK Parti Tonya İlçe 
Teşkilatında Başkan 
Yardımcılığı görevi yaptı. 31 
Mart 2019 yerel seçimlerde 
Tonya Belediyesi Meclis 
Üyesi olarak seçildi. AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih 
Cora'nın danışmanlığını da 
başarılı bir şekilde sürdüren 
Esmer evli ve üç çocuk 
babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Tonya Belediye Meclis üyeliğine seçilen ve 
ardından Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın danışmanı olan Ahmet Esmer önemli bir göreve getirildi.
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1191611

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1189508

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA 7 
(YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 60 (ALTMIŞ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 59 (ELLİDOKUZ) ARAÇLA 674 
ÖĞRENCİNİN 187 GÜN (31 AĞUSTOS - 18 HAZİRAN) TAŞINMASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN   : 2020/351802
1-İdarenin
a) Adı   : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı   : 2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM 
UYGULAMASI KAPSAMINDA 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 60 (ALTMIŞ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 
59 (ELLİDOKUZ) ARAÇLA 674 ÖĞRENCİNİN 187 GÜN (31 AĞUSTOS - 18 HAZİRAN) TAŞINMASI 
HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı  :2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM 
UYGULAMASI KAPSAMINDA 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 60 (ALTMIŞ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 
59 (ELLİDOKUZ) ARAÇLA 674 ÖĞRENCİNİN 187 GÜN (31 AĞUSTOS - 18 HAZİRAN) TAŞINMASI 
HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : işin yapılacağı yer, güzergahlara ait bilgiler ihale dökümanında 
ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
d) İşe başlama tarihi : 31.08.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ (MÜDÜR ODASI)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen öğrenci ve/veya personel taşımacılığı servis 
hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu 
altında yapılacak olan, Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi 81 hektarlık alanına ait altyapı 
yapım işi, birim yat esası ve birim yatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi  : Çarşı Mah. Gülbahar Hatun Cad. No: 156 Vakfıkebir / TRABZON
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Organize Sanayi Bölgesi 81 hektarlık alanına ait yol, içmesuyu, 
atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir/TRABZON
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi   : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 24.355.690 TL
f) Geçici Teminatı   :730.670,70 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve saati   : 28/07/2020 - Saat  10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklieri kapsamında sunmaları 
gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik 
posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu 
Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya 
ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter 
tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu 
veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya 
denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80' i 
oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini 
tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter 
tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, 
gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar 
için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek 
üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak 
zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı 
oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. 
(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka 
şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.   
D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda 
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için 
düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.
G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3'ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine 
uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak 
hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif 
mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün 
belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklier dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde belirtilen 
niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) 
kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çarşı Mah.Gülbahar Hatun Cad.No: 156 
Vakfıkebir / TRABZON adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 
155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 
8- İstekliler teklierini, birim yatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek 
suretiyle birim yat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif 
bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden 
birim yat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen teklierin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil 
mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

TRABZON VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
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Osman KOYUNCU

iyasetteki tarafgirlik damarı, insana Smeleği şeytan, şeytanı melek gösterir, 

adalet, eşitliği ortadan kaldırır. Kuran, 

hep ey insan, ey Müslüman ey akıl 

sahipleri, ey düşünenler gibi insana vurgu 

yapıyor. Kuran, ana başlık olarak dört 

şeyden bahseder, Allah'ın birliği, haşir, 

peygamberlik ve adalet. İbadetler Allah'ın 

hakkı olduğu için, ibadetler adalet maddesi 

içinde açıklanır, adaletsiz ibadetlerin hiç 

hükmü yoktur, tüysüz yetimin, kamunun 

hakkını yiyenin ibadetlerinden ne olur. 

Devlet, insanların ortak değeridir, o ehil 

olanların işidir, yoksa din ve tarafgirlik 

adına onu ele geçirmeye çalışmak o 

devletin sonu olur. Irak ve Libya'da olduğu 

gibi birileri kendi yandaşları hesabına 

devleti ele geçirdi. Onlara düşman 

olanlarda dış güçlerle birlik olup kendi 

devletini yıkmaya çalıştılar. Irak'ta ABD 

kuvvetleri ile halk birlik olup Saddam'ın 

heykellerini yıktılar. Libya'da aynı şekilde 

oldu, devlet birilerinin ele geçireceği ve 

kendi yandaşlarına hibe edeceği bir değer 

değildir.  Devleti idare edenler, her insana 

eşit mesafede şefkatle yaklaşır ve insanları 

kucaklarsalar insanlarda devletine 

sarılırlar, yoksa tarafgirlikle insanlar 

gruplara bölünürse dağılma başlar. İkinci 

Abdülhamit'in diktatörlüğüne, insan 

hakları ve hukuku katletmesine karşı 

çıkanları hapishanelere dolduruldu 

sürgünlere gönderildiler, o zamanın 

aydınları ülkelerinden kaçarak Avrupa'da 

bir araya gelerek çözümler üretmek 

zorunda kaldılar.  İkinci Abdülhamit 1,6 

milyon km kareden çok yani bugün 

Türkiye'nin iki katından daha fazla toprak 

kaybetmesine, ülkeyi büyük borçlara 

maruz bırakmasına, adaletsizlik ve 

hukuksuzluğa rağmen siyaset ve 

tarafgirlik uğruna alkışlandı ve inatla 

savunuldu. 33 yıl Osmanlının çöküşünü 

geciktirmedi, belki hukuksuzlukla yıkılışını 

öne çekti. 

  Dine, siyasetle asla hizmet  edilemeyeceğini İslam tarihi bize 

gösteriyor. Yalnız Asrısaadet ve Ömer Bin 

Abdülaziz dönemi hariç. Çünkü onlar 

devlet başkanlığı yanında dini çok iyi bilen 

müçtehit ve müceddit idiler yani 

Kuran'dan hüküm çıkarabiliyorlardı. 

Yalanı meslek edinen bazı siyasilere hiç 

benzemiyorlardı. Bugün cami, kuran 

kursu, imam hatip sayılarında yüzde dört 

yüz oranında artmasına rağmen namazda, 

ahlakta büyük oranda azalmalar ve 

cinayet hırsızlık ve boşanmalar gibi 

konularda yüzde iki binin üzerinde artışlar 

vardır. İslam'ın bir kuralı vardır, dinde 

takva, işte ise maharet aranır. Din adına 

siyasete giren hem mahir hem de takvalı 

olursa ne ala, fakat böyle insanlar çok az. 

Toplumu bölmenin insanları birbirine 

düşman yapmanın en kolay yolu, dini 

siyasete alet ederek gruplara ayırmaktır. 

Bu yapılırsa düşmana gerek kalmadan ülke 

yıkılabilir.  Maalesef şimdiki siyasiler 

insanları birbirine kenetleyeceğine, 

düşmanlık, kin ve nefretle insanları 

gruplara ayırıp oy alıyor, maalesef halk bu 

durumu alkışlıyor bindiği gemiye delik 

açıyor.  Hükümetler işin içinden 

çıkamadığında nazarları başka yerlere 

çevirmek için formüller arıyorlar. Dini 

değerler oy malzemesi yapılıyor. 

Başarısızlığını dış düşman üreterek, 

onların üzerine atıyor, şimdi ise erken 

seçine hazırlık veya nazarları ekonomiden 

başka yöne çevirmek için insanları 

Ayasofya ile oyalıyorlar. Bir iki ay önce 

açılsın diye muhalefet önerge vermesine 

rağmen hükümet reddetti sıkışında 

Ayasofya'ya umut bağladı. Her ne olursa 

olsun milletimiz için hayırlara vesile olsun 

fakat siyasi yani oy malzemesi yapılmasın. 

SİYASET, DİN VE AYASOFYA 

15 TEMMUZ KAHRAMANLIK DESTANIDIR

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

Muhammet ÖZKAN

Vakfýkebir Acenteliðimiz

Hizmete Baþlamýþtýr

0462 84134 23 
ALO KARGO

M
esajında darbe 
teşebbüsünün Türk 
demokrasi tarihine kara 

bir leke olarak geçtiğini 
kaydeden Uzun, "15 Temmuz 
2016 tarihinde Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından 
gerçekleştirilen alçak darbe 
girişimine karşı aziz milletimiz, 
kadını erkeği yaşlısı genciyle 
canını ortaya koyarak kendi 
iradesine ve özgürlüğüne 
yapılan bu haince saldırıya 
karşı dimdik bir duruş 
sergileyerek, yeniden bir dirilişe 
imza atmıştır" dedi. Uzun; 
bundan sonra kendilerine 
düşen görevin ülkeyi güçlen-
dirmek ve muasır medeniyetler 
seviyesine taşımak olduğunu 
belirterek mesajında şu 
ifadelere yer verdi: "Bu hain 
teşebbüs Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
dirayeti, hükümetimizin kararlı 
tutumu ve en önemlisi 
milletimizin devletine ve 

demokratik iradesine sahip 
çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. 
Bu memleket şehit kanlarıyla 
sulanarak vatan yapılmıştır, 
vatan uğruna nice canlar feda 
edilmiş Çanakkale'de, 
Sakarya'da ve Kurtuluş 
Savaşında, son olarak 81 ilin 
meydanlarında bütün dünya 
buna şahit olmuştur. Bundan 
sonra bize düşen görev 
birbirimizi daha çok severek 
kenetlenmek, birlik ve 

beraberlik içerisinde çok 
çalışarak ülkemizi 
güçlendirmek ve muasır 
medeniyetler seviyesine 
taşımaktır. 15 Temmuz gecesi 
yaşanan şanlı direnişi ve 
demokrasi zaferinin yıl 
dönümünde kutlu destanı 
hatırlayacak, hatırlatacak, aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnet 
duyguları ile anmaya devam 
edeceğiz. 15 Temmuz 2016 
gecesi FETÖ tarafından 
Türkiye'ye, milli iradeye, 
demokrasiye, ülkemizin birliği 
ve bütünlüğüne karşı 
gerçekleştirilen hain darbe 
girişimini bir kez daha 
lanetliyor, vermiş oldukları 
destansı mücadele sonrası 
hayatını kaybeden demokrasi 
şehitlerimize Allah'tan rahmet 
yakınlarına ve Türk milletine 
sabır, gazilerimize sağlıklı bir 
ömür diliyorum. Allah bir daha 
bu asil millete böyle kara bir 
gece yaşatmasın" dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin 4. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

B
aşkan Muhammet Balta, 
mesajında şunları 
söyledi; “15 Temmuz, 

milletimizin yaşadığı en büyük 
ihanetlerden birinin 
yıldönümüdür. Terör örgütü 
mensupları, yıllarca saf, temiz 
ve dini duyguları suiistimal 
ederek adaleti ve hakkaniyeti 
çiğneyerek ahlak dışı oyunlarla 
kendi mensuplarına istikbal 
sağladılar. 15 Temmuz 2016'da 
ülkemizin yönetimini ele geçirip 
dış mihraklara peşkeş çekmek 
adına vatandaşlarımızın 
üzerine ateş açtılar. Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, 

Şehitler Köprüsünü, 
meydanları, caddeleri, 
sokakları vicdansızca 
bombalandılar.Aziz Milletimiz, 
ülkemizi bölmek, parçalamak 
ve kardeşkanı akıtmak isteyen 
hainlere karşı tıpkı İstiklal 
Marşımızda ki gibi göğsünü 
siper ederek tarihte eşi benzeri 
görülmemiş büyük bir 
kahramanlık destanı yazmıştır. 
251 canımız gözünü kırpmadan 
şahadete koşmuş, 2 bin 196 
vatandaşımız yaralanarak, 
gazilik payesi kazanmıştır.O 
Gün, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla hep birlikte 

meydanlara inerek bütün 
Dünya'ya Türk'ün bileğinin 
bükülmeyeceğini ve hiçbir 
zaman teslim olmayacağını bir 
kez daha gösterdik. Bizler, 
darbeye direnerek, hakka 
yürüyen şehitlerimiz ve kolunu 
bacağını bu vatan için feda 
eden gazilerimizin omuzlarında 
yükselen aziz vatanımızı şer 
odaklarına karşı kanımızın son 
damlasına kadar korumak için 
ecdadımıza söz verdik. Ülkemiz 
üzerinde hain emeller peşinde 
koşanlar, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde olduğu gibi, 
bundan sonra da karşılarında 
milletimizi bulacaklardır. Benzer 
acıların bir daha 
yaşanmamasının anahtarı, 
uyanık ve bilinçli olmak, 
ayrışmadan bir ve bütün 
kalabilmektir.  15 Temmuz Milli 
Birlik ve Beraberlik 
Günümüz'de hain darbe 
girişiminin seyrini değiştiren 
Ömer Halisdemir ve vatan 
savunmamızda canlarını feda 
eden tüm Şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet diliyor, gazilik 
onuruna erişen 
vatandaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Rabbim bizleri milli 
birliğimizin kıymetini bilen ve 
koruyanlardan eylesin. Bir daha 
15 Temmuzları yaşatmasın.” 

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE BAŞKANI
AHMET UZUN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

O
 gece aziz Türk milleti 
canını düşünmeyerek 
hain kalkışmayı bastır-

mıştır. Kahraman ordumuz ve 
içerisindeki vatansever askerle-
rimiz, bu isyanın bastırılmasın-
da etkisi büyüktür. O gece 
asker, polis, sivil ayrımı olma-
dan tek vücut olarak bu hain 
girişime meydan vermemiş-
lerdir. 15 Temmuz darbe 
girişimini okuyabilmek için post 
modern darbesini iyi anlamak 
gerekir. FETÖ elebaşı Fettullah 
gülenin 1995-1997 yıllarında 
TÜRKİYE'DE büyük elçi olarak 
görev yapan ve 28 Şubat 
darbesinde etkin rol oynayan 
Marc Grosman ile yakın ilişkisi 
olduğu, o dönemde hayata 
geçirilen D-8 projesine karşı 
olduğu gülenin ve oluşturduğu 
cemaat yapısının 28 Şubatla en 
etkin biçimde rol aldığı bellidir. 
Erbakan Hocamız 40 sene 
boyunca milletimizi dış güçler 

ve ülkemiz üzerindeki planları 
konusunda uyarması toplumda 
bu yönde bir bilincin oluşmasını 
sağladı. Türkiye devlet ve 
kurumları olarak 15 Temmuz 
darbe kalkışması karşısında 
önemli bir mücadele verdi. 
Ancak asıl bundan sonra darbe 
girişimleri ve dış müdahaleleri 
ortadan kaldıracak çözüm 
odaklı çalışmaların birlik ve 
beraberlik içinde yapılması 

gereklidir. Ülkemizin birliğine, 
bağımsızlığına ve toprak 
bütünlüğüne yönelik her türlü 
girişimi halkımızın İnancı ve 
dirayeti birlikteliği ile bertaraf 
etmiştir. Bu vesile ile o gece 
hayatını kaybeden başta Ömer 
Halis Demir ve 253 vatan 
evladını rahmetle ve minnetle 
anıyorum. Ruhları şad olsun. 
Halkımızın demokrasi ve milli 
birlik gününü kutluyorum.

ÇiÇEK'TEN 15 TEMMUZ MESAJI
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir ilçe Başkanı Sadettin Çiçek, 15 Temmuz 
2016 darbe girişiminin 4.yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
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MUSTAFA TURUPÇU'NUN iSMi
GENÇLiK MERKEZiNE VERiLDi

TRABZONSPOR
TARiHi FIRSATI TEPTi!

Vakfıkebir'de uzun yıllar Halk 
Eğitim Merkezi Müdür 

Yardımcılığı görevinden bulunan 
ardından Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü görevine atanarak uzun 
yıllar bu görevi başarılı bir şekilde 
yürütürken 2019 yılında geçirdiği kalp 
krizi nedeniyle hayatını kaybeden 
Mustafa Turupçu'nun ismi gençlik 
merkezinde yaşayacak.  Konu ile ilgili 
olarak bir açıklama yapan AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Mustafa Turupçu'nun isminin 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi'ne 
verildiğini belirterek “Mustafa Turupçu 
hocamız, Trabzon Sevdalısı, 
Vakfıkebir sevdalısı,  gençliğin 
sevdalısı bayrak ve vatan sevdalısı 
dost sevdalısı bir ağabeyimizdi. 

Tanıdığım günden beri 
hiç kimseyi darıltmayan, 
sırf mesleğini yapmaya 
gayret eden insan 
sevdalısı bir abimizdi. 
Kendini bu ilçenin 
gençlerine adamıştı. 
Sürekli proje üreten ve 
gençlik adına bir şeyler 
yapmak gayretinde olan 
bir büyüğümüzdü. 
Mustafa hocamızın adı 
gençlik merkezimizle 
bütünleşmişti. 2019 
yılında geçirdiği kalp 
krizi nedeniyle vefat 
ederek aramızdan 

ayrıldı. Bir kez daha kendisine 
Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı 
cennet olsun. Mustafa Turupçu 
abimiz gençlik merkeziyle 
özdeşleşmiş olduğuna göre isminin 
de yaşatılması bizim için görev 
olmuştu. Bizlerde bu bilinçle Mustafa 
Turupçu'nun ismi gençlik merkezinde 
yaşatma için Bakanlık nezdinde 
girişimlerde bulunduk. TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Muhammet 
Balta konunun öncülüğünü yapan 
isim oldu. Kendisi konunun bizzat 
takipçisi olarak Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'na ilettiler.  Sayın 
Bakanımızın oluruyla da Mustafa 

Turupçu hocamızın ismi Vakfıkebir 
Gençlik Merkezimize verilmiş oldu. 
Mustafa Turupçu hocamızın isminin 
özdeşleştiği yerde olacak olması 
başta kendini adadığı gençlerde ve 
bizlerde büyük bir sevince neden 
olmuştur. Bu vefalı görevin yerine 
gelmesini sağlayan TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanımız, Trabzon 
Milletvekilimiz Sn. Muhammet 
Balta'ya, kararı veren Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na ilçem adına 
teşekkür ediyorum. Bu güzel insan, 
eğitime çok büyük katkılar sağladı. 
Onun isminin yaşatılması önemli. 
Allah hayırlı eylesin. İsmiyle yaşasın. 
Burada okuyan gençler inşallah onu 
örnek alacak. İsmini unutmayacak, 
unutturmayacak. Ailesine tekrar baş 
sağlığı diliyorum." diye konuştu.

ÇINAR 6 
KÖFTE & BALIK HiZMETE AÇILDI

10 Temmuz 2020'den itibaren ætekrar hizmete açıldı. Açık 
havada tam bir kır bahçesi 

görünümünde güzel, ferah bir ortamda 
sabah kahvaltısı, balık çeşitleri, köfte, 
saç kavurma çeşitleri ile müşterilerinin 
hizmetine açıldı. Açık havada sosyal 
mesafeye uygun masa ve oturma dü-
zeni, gerekli hijyen şartları sağlanarak 

pandemi süresince evde kalan, ailece 
dışarı çıkıp nezih bir ortamda, çocukla-
rın koşup oynayabileceği geniş ve ta-
mamen çim alanda müşterilerini ağır-
lamaya başladı. İşyeri sahibi İsmail 
Hakan Güç, müşterilerinin memnuni-
yeti için elinden geleni yaptıklarını 
zengin çeşitle halkımıza hizmet etmek-
ten onur duyduklarını ifade etti. 

üper Lig'in 32. haftasında 

Sşampiyonluk yarışındaki 
Trabzonspor, deplasmanda ligde 

kalma savaşı veren Denizlispor ile 
karşılaştı. Öne geçtiği karşılaşmada 
rakibinin ikinci yarıdaki gollerine engel 
olamayan Trabzonspor, mücadeleden 
2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor, lider 
Medipol Başakşehir'in Konya'da mağlup 
olduğu haftada, puan farkını bire indirme 

şansını kullanamadı. Maçın 14. 
dakikasında öne geçen, iki topu direkten 
dönen Trabzonspor, Denizli 
deplasmanından puansız döndü.
Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in 
Konya'da mağlup olduğu haftada, puan 
farkını bire indirme şansını kullanamadı. 
Maçın 14. dakikasında öne geçen, iki 
topu direkten dönen Trabzonspor, Denizli 
deplasmanından puansız döndü.

Deplasmanda Denizlispor'a mağlup olan şampiyonluk 
yarışındaki Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in 
mağlup olduğu haftada puan farkını bire indirme 
fırsatını tepti. Güçlü rakibini yenen Denizlispor ise 
ligde kalma yolunda önemli avantaj yakaladı.

1-2

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, merhum Mustafa Turupçu'nun 
isminin Vakfıkebir Gençlik Merkezi'ne verildiğini açıkladı.

Pandemi nedeni ile uzun bir süre kapalı kapalı kalan Çınar 6 Köfte ve 
Balık Vakfıkebir  İlçesi Büyükliman Mahallesinde hizmete başladı. 



Büyükliman
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 15 TEMMUZ DEMOKRAS� TAR�H�M�Z�N
ÖNEMLİ BİR GÜNÜDÜR

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin 
15 Temmuz hain darbe 

girişiminin 4. yıldönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Başkan Keskin, 15 Temmuz 
demokrasi tarihimizin önemli bir 
günüdür. 15 Temmuz akşamı 

TSK içinde yuvalanan bir çete 
kurulu Türk demokrasisine 
darbe yapmak istedi. 240 
şehidimiz var. 240 demokrasi 
şehidimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. Onlar bizim 
demokrasi tarihimizdeki altın 
sayfalarda yerlerini aldılar. 
Onları unutmayacağız, 
unutturmayacağız.  TBMM 
sabaha kadar çalışarak 
darbecilere karşı dik durarak 
onurunu korumuştur. Parlamen-
toda grubu bulunan dört siyasi 
partinin liderleri ve milletvekilleri 
darbeye karşı açık net bir tavır 

koymuşlardır. Ama geçen 
zaman içerisinde maalesef 15 
Temmuz'a nasıl geldiğimizi 
doğru teşhis edebilmiş değiliz, 
bu musibetten ders çıkarabilmiş 
değiliz. AKP; Camiye, kışlaya, 
adliyeye siyaseti sokmaya 
devam ediyor, milleti ayrıştır-
maya devam ediyor. Devletin 
inşasında liyakat sistemini esas 
almamaya devam ediyor.  
FETÖ anlayışı ile tam demok-
rasi ile mücadele edebiliriz. Biz 
ne darbe ne dikta, yaşasın tam 
demokrasi diyoruz. 21. yüzyılın 
insanı tam demokrasiye layıktır 

ve bunun mücadelesini 
vermeliyiz. FETÖ ile mücadele 
Cumhuriyetin kurucu değer-
lerine sahip çıkmakla, parla-
menter sistemi güçlendirmekle 
olur.15 Temmuz akşamı TBMM 
dik durarak, bombalar yağarken 
kurşunlar sıkılırken parlamen-
toyu terk etmedi. Darbeyi 
püskürttü. Bu nedenle açık ve 
net söylüyoruz, parlamenter 
sistemimizi daha da güçlen-
dirmeliyiz. 15 Temmuz Laikliğin 
ne kadar önemli olduğunu 
gösterdi. Dini, inancımızı 
kullanarak her türlü yasa dışı 

işin içinde olanlar milleti nasıl 
kandırdılar gördük. Laiklik din 
ve vicdan özgürlüğü demektir. 
Laiklik herkesin istediği gibi 
inanması demektir. Laiklik 
inanca saygı demektir, insana 
saygı demektir. Bütün siyasi 
partilerin bu konuda daha 
dikkatli olması gerekir. Kula 
kulluk yapanların nasıl bir 
anlayışta olduğunu gördük. 
Demokrasinin güçlenmesi için 
mutlaka sorgulayan, laik, 
demokratik, bilimsel eğitim 
sistemini hayata geçirmemiz 
gerekir. Çocuklarımız, 

birilerinden talimat alıp onun 
gereğini yapmamalı. Alınan 
talimata en azından kendi 
aklında tartmalı. AKP geçen 
zaman içerisinde FETÖ'nün 
siyasi ayağını ortaya 
çıkaramadı. Dönemin MİT 
müsteşarı ve Genel Kurmay 
Başkanı'nın ifadeleri alınamadı. 
CHP'nin her fırsatta FETÖ'ye 
destek olmakla yaptığı iftiralar 
onun bu konuda doğru yolda 
olmadığını, bu kadar ciddi bir 
konuyu iç siyasi malzeme 
olarak kullandığını ortaya 
koyuyor dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK!

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, 15 Temmuz demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür. 
TBM Meclisi sabaha kadar çalışarak darbecilere karşı dik durarak onurunu korumuştur dedi.

M
EB tarafından illere 
gönderilen takvim ile 
birlikte ara tatil ve 

yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. 
Yeni dönem öncesi özel okullar 
15 Ağustos'ta açılabilecek. İlk 3 
hafta okullarda tela, uyum 
eğitimi verilecek. Peki okullar ne 
zaman açılacak? İşte MEB 
2020-2021 eğitim takvimi.
Pandemi sonrası normal hayata 
dönüş ile birlikte öğrenciler ve 
ailelerin merakla beklediği 
okulların açılma tarihi belli oldu. 
Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile 
gönderdiği genelgeyle eğitim 
takviminin detayları netleşti. 18 
milyon öğrenci ve 1 milyon 
öğretmen 31 Ağustos'ta okula 
başlayacak. Bilim Kurulu 
toplantısı sonrası konuşan 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
salgının seyrine göre okullarda 
online tarzda eğitim 
verilebileceğinin sinyallerini 
verdi. MEB tarafından açıklanan 
takvime göre okullarda ilk 3 
hafta geride bıraktığımız 
dönemden kalan derslerin tela 
eğitimi verilecek. Uyum ve tela 
eğitimleri yıl boyunca 
tekrarlanacak. Peki İlkokul, 
ortaokul ve liseler ne zaman 
açılacak? İşte MEB tarafından 

açıklanan birinci dönem, ikinci 
dönem eğitim takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN 
AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından 81 ile 
gönderilen genelgede 2020-
2021 eğitim yılının 31 Ağustos 
Pazartesi günü başlayacağı 
açıklandı. Okul öncesi eğitim ile 
1. sınıfa başlayacak öğrencilere 
31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri 
arasında uyum eğitimi verilecek.
BİRİNCİ DÖNEM EĞİTİM 
TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 
Kasım 2020 tarihlerinde yapıla-
cak. 22 Ocak 2021 Cuma günü 
birinci dönem sona erecek. 
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 
Pazartesi günü başlayacak 5 
Şubat 2021 Cuma günü bitecek.
İKİNCİ DÖNEM EĞİTİM 
TAKVİMİ
2020-2021 eğitim yılında ikinci 
dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi 
günü başlayacak. Öğrenciler 
ikinci dönem ara tatiline 12-16 
Nisan 2021 tarihinde girecek. 
Eğitim yılı 18 Haziran 2021 
Cuma günü sona erecek.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN 
YAPILACAK?
Özel okullar tela eğitimlerine 
15 Ağustos tarihinde başla-

yacak. Devlet okullarında ise 
yeni dönemin başlangıcıyla 
birlikte öğrencilere tela eğitim-
leri verilecek. 31 Ağustos'ta baş-
layacak tela ve uyum eğitimi-
nin yıl içerisinde tekrarlanacak.
MEB BAKANI ZİYA SELÇUK 
AÇIKLADI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
“Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım 
Programı" sonrasında okulların 
durumuyla ilgili yeni açıklamada 

yaptı. Bilim Kurulunun ortaya 
koyacağı verilere dikkat çeken 
Selçuk " O tarihte açılıp 
açılmayacağını biz rahatlıkla 
işaret edebiliriz ama bugünden 
bunu söylememizin beklenmesi 
doğru değil." dedi. Devamında 
okulların açılmasının bir ülkenin 
çocuklarının geleceğe 
hazırlanması demek olduğunu 
belirten Bakan Selçuk okulların 
açılacağı haftada ne olacağını 

kimsenin bilemeyeceğine vurgu 
yaptı. Eğitim takvimini mevzuat 
gereği açıklamak zorunda 
olduklarını ifade eden Selçuk "  
Bunu açıklayacağız ki herkes 
hazırlığını yapacak. 31 Ağus-
tos'ta açılacak dediğimizde, 31 
Ağustos'ta açılmasını temenni 
ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli bir 
ortam oluştuğunda bunu kesin-
likle ortaya koymak istiyoruz. 
Şartlar elverişli olursa da 'Bunu 

o tarihte açacağız' demeye ça-
lışıyoruz. Bütün planlarımızı bu-
na göre yaptık. Biz aylardır ha-
zırlanıyoruz. Bu bizim karşımıza 
yeni çıkmışbir konu değil."dedi.
ONLİNE TARZDA EĞİTİM 
OLABİLİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
Bilim Kurulu Toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada 
salgının seyrinde farklılık 
olmadığı takdirde okulların 31 
Ağustos'ta açılacağını söyledi. 
Diğer ihtimalleride 
değerlendiren Bakan Koca 
“Eğer salgının seyrinde bir 
farklılık söz konusu olursa 
eğitim devam eder ama bu 
uzaktan eğitim tarzında, online 
tarzında veya hibrit farklı 
yöntemler olabilir. Bununla ilgili 
Bilim Kurulu önerisini yapar. O 
durumda zaten bildirilmiş olur." 
diyerek sözlerini tamamladı.
TENEFFÜSLER KADEMELİ 
OLARAK YAPILACAK!
31 Ağustos'ta okullar açıldıktan 
sonra öğrenciler ders aralarında 
teneffüslere kademeli olarak 
çıkacak. Her sınıf kademesi ayrı 
olarak teneffüs yapacak. Spor 
salonu,  kantin gibi ortak 
kullanım alanları dönüşümlü 
olarak kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılma tarihini açıkladı. Mart ayından beri kapalı olan okullar 31 Ağustos'ta açılacak.

MÜFTÜ ŞAHAN
GÖREVİNE BAŞLADI

D
iyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2020 yılı 
için hâlen görevde bulunan 
personelin, görev veya yer değiştirme 

taleplerini sonuçlandırdığı 1 Haziran 2020 
tarihli "Atama Nakil" onayı ile; Samsun 
Atakum İlçe Müftülüğü görevine atanan 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
yerine, yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aynı 
tarih ve sayılı atama kararı ile Bartın 
Kurucaşile İlçe Müftüsü Recep Şahan 
atanmıştı. Vakfıkebir'in yeni Müftüsü Recep 
Şahan, 09 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ilçe 
müftülüğü görevine başladı. Yeni görevinde 
Müftü Recep Şahan'a başarılar diliyoruz.

Bartın Kurucaşile İlçe Müftüsü iken 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü görevine atanan 
Recep Şahan yeni görevine başladı.

B
aşkan Muhammet Balta 
ve beraberindekiler; 
Trabzon Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı görevine 
atanan Muharrem Çimşit'i, 
Trabzon Orman Bölge Müdürü 
Emin Yılmaz'ı, Trabzon 
Orman Bölge Müdür 
Yardımcısı Mustafa Güven'i 
ve Trabzon Tapu ve Kadastro 
9. Bölge Müdürü İrfan 
Hacımemişoğlu makamlarında 
ziyaret ederek bir süre sohbet 
ettiler, görevlerine yeni 
atananlara hayırlı olsun 
temennilerini ilettiler. 

BAŞKAN ÇEŞiTLi ZiYARETLERDE BULUNDU
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 
Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyeleri Enver 
İskenderoğlu, Ahmet Salih 
Birincioğlu ve Ali Bayram 
Tanrıverdi ile birlikte 
Trabzon'da çeşitli 
ziyaretlerde bulundular. 



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

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

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L ARi 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

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr


