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Türkiye
Petrolleri...
Üretimden
dağıtıma
bizim
akaryakıtımız.

ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR
TÜRKİYE PETROLLERİ

“Milli Akaryakıtımız”

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

İLÇE YÖNETİMİ AÇIKLANDI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, yönetimini açıkladı.
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“KALİTEDE ÖNCÜ”

YIL : 14
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.

*FİYATI: 0.25 TL (K.D.V. DAHİL)

SAYI: 780
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444 7 264
841 30 13 - 841 41 14
BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

“ULUDÜZ; MEMUR BELEDİYE BAŞKANI

DÖNEMİ GERİDE KALACAKTIR”

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

"VERİLEN SÖZLERİN
TUTULMASINI BEKLiYORUZ"

Vakfıkebir S.S. 1 Nolu Minibüsçüleri Taşıyıcılar Kooperatiﬁ Genel Kurulu yapıldı.
Yapılan Genel Kurul sonrası Mehmet Çobanoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

> Sadık AYDIN 3'de

PROJE ONAYLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Vakfıkebir Yalıköy Mahalle sahilinde
yapılacak olan Ekmek Temalı Millet Bahçesi Projesi için süreç başladı.
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> Vedat FURUNCU 4'de

ü Lüx Odalar
ü Süit Odalar

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com
Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

TOKULLAR

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları
ü Toplantı Salonu

CHP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı Emin
Uludüz, İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve
beraberindekilerle birlikte Pazaryeri
ziyaretinde bulunarak, pazarcı esnafının
sorunlarını dinleyerek sorunlarının
çözümü ile ilgili projelerini anlattılar.
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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

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

GENÇ VE DİNAMİK
BİR KADRO
Vakfıkebir'de AK Parti İlçe yönetimini
açıkladı...
Geçen hafta Cuma günü İlçe Başkanı
Ahmet Uzun, ilçe binasında yönetimine
kattığı isimleri basın ile paylaştı...
Bu dönemki kadro genç ve dinamik
kişilerden oluşuyor...
Eski kadrodan da bazı isimler de yer
alıyor...
İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve yönetimini
tebrik ediyor, bu seçim sürecindeki
çalışmalarında başarılar diliyorum...
02 Şubat 2019 günü Belediye Meclis
Üyesi aday adaylığı için son başvuru günü
idi. En son tarih 19 Şubat olarak biliniyor...
AK Parti, ilçede halen daha Belediye
başkan adayı ile sokağa çıkmış değil...
CHP Vakfıkebir Belediye Başkan adayı
İşadamı Emin Uludüz, Pazartesi günü
pazar esnaﬂarının sorunlarını dinledi ve
yapacak olduğu projeleri kitapçık halinde
esnafa dağıtmaya başladı...
Cumhur ittifakı ilçede yerinde sayarken,
Millet ittifakı çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor...
Millet ittifakı adayı Emin Uludüz, 25 projeli
bir kitapçık hazırladı. Her gitti yerde hem
kitapçığı dağıtıyor hemde insanlarla
hasbıhal ediyor...
Proje kitapçığının içinde hemen hemen
her yere, Vakfıkebir'e bir şeyler yapacağı
vaatleri var...
Vakfıkebir'de olmazsa olmazımız, Bir
Dünya Klasiği olan "Vakfıkebir Ekmeği"...
Bu dönem coğraﬁ işareti alınabildi.
Vakfıkebir giriş ve çıkışlarında Vakfıkebir
Ekmeği ile ilgili hiç bir bilgi yok...
2014 yerel seçimlerinde, Muhammet
Balta'nın dağıtmış olduğu proje
kitapçığında, Vakfıkebir giriş ve çıkışları
için bir proje gösteriliyordu ama
gerçekleştirilmedi, yapılamadı...
2014 Yerel seçimlere girerken dağıtılan
proje kitapçığında 45 tane proje
mevcuttu...
Vakfıkebir'de dağıtılan kitapçıktan, hangi
projelerin kaçı bitebilmiş?
Coğraﬁ işareti alınan ekmeğin, bir
simgesini dahi göremiyorsunuz
ilçemizde...
Hayırlısı diyelim...
****************
CHP, Vakfıkebir Belediye Meclis Üyesi
adaylarını açıkladı...
Artık çalışmalarına tam kadro ile çıkacak...
Seçmenleri gezerken hem projelerini
tanıtacak hemde Belediye Meclis Üyesi
adaylarını insanlara gösterecek...
Partiler arasında Vakfıkebir'de ilk önce
hem Belediye Başkan Adayını tanıttı
hemde Belediye Meclis Üyesi Adaylarını...
Hayırlı olsun diliyor, seçim döneminde
başarılar diliyorum...
******************
AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı
Muhammet Balta, Vakfıkebir'de seçim
çalışmalarını başlatmadı...
Başlatmamalarının sebebi, belediye
meclis üyesi adaylarının açıklanmaması
mı?
Bilinmiyor...
MHP Vakfıkebir'de Cumhur İttifakı
Belediye Başkan adayı Muhammet
Balta'yı destekleyecek, belediye meclis
üyesi adaylığında kendi listesini,
seçmenlerin karşısına çıkacak...
Onlarda halen daha bir liste açıklamış
değil...
İlçede sanki şöyle bir durum var...
AK Parti, MHP listesini, MHP'de AK
Parti'nin listesini bekliyor gibi bir izlenim
oluştu...
Hayırlısı olsun...

Kuruluşu: 5 Mart 2004
Tarih : 08.02.2019
Sayı : 780

“ULUDÜZ;
MEMUR BELEDİYE BAŞKANI DÖNEMİ
GERiDE KALACAKTIR”
Vakfıkebir CHP Belediye Başkan Adayı Emin Uludüz ve
beraberindekiler bölgenin en büyük ilçe Pazarı olan Vakfıkebir semt
pazarında pazarcı esnafının sorunlarını birebir yerinde dinleyerek
sorunlarının çözümü noktasında yapacakları projeleri anlattılar.

“MEMUR BELEDİYE BAŞKANI
DÖNEMİ GERİDE KALACAKTIR”
Vakfıkebir CHP Belediye Başkan
Adayı Emin Uludüz Pazar yeri
ziyareti sonrası yaptığı açıklamada

seçtim ama birlikte yöneteceğiz”
edasıyla hareket etmektedir.
Kadını, genci, yaşlısı kararlara
katılmak istemektedir. “Büyüklerimiz
bilir” diyen anlayışın yerini “benim

AVM kültürü yerine, kapalı çarşı
modelini oluşturarak ve insanı,
ruhunu, yerliyi koruyan bir model
oluşturacağız. Çağımızın yeni şehir
modellerinden ilham alacağız. Akıllı

şunları söyledi. Başkan Adayı
Uludüz; “İlçemize huzur ve aydınlık
vaat ediyorum. İmar
uygulamalarıyla vatandaşımızı
mağdur etmeyeceğiz. Kentsel değil
yerinde dönüşüm uygulayacağız.
Bu nedenle 25 proje ile yola çıktık.
Şehrin emini olarak gece gündüz
demeden halka hizmet için bu
projeleri gerçekleştirmek için
çalışacağım. Fedakar olacağım,
koltuk yerine şantiyeleri, sokak ve
caddeleri mekan edineceğim.
Memur belediye başkanı dönemi
geride kalacaktır. Sosyal
belediyecilik, vizyoner belediyecilik,
proje belediyeciliği dönemi
başlayacaktır. Halkımız risk alan,
istihdam oluşturan, toplumun ve
yatırımcının önünü açan bir
belediye başkanı görecektir.
Felsefesiz, ruhsuz, büyümek için
büyüyen şehirde huzur arayan
yığınlar asla huzur bulamaz. Bir
şehirde huzur, emniyet, estetik yok
ise orada insanlar mutsuzdur. Biz
ruhu olan ve yaşayan, canlı bir
şehir oluşturacağız. Bütün unsurları
ile insanı yaşatmayı hedeﬂeyen
nitelikli insanı ve yatırımı cezbeden
kalkınmaya ivme katan bir anlayışı
benimseyeceğiz. Yerel demokrasiyi
vatandaş artık beş senede belediye
başkanını seçen bir sorumluluktan
ibaret görmüyor. Aksine “Ben

de söyleyecek sözüm var” diyen bir
anlayış almıştır. İşte bütün bu
düşüncelerin ışığında şeffaf,
paylaşımcı, danışan, paylaşan,
kararları birlikte alıp halka
onaylatan belediyecilik anlayışını
hakim kılacağız dedi.”

şehir, kültür şehri veya sakin şehir,
yeşil şehir gibi modeller örnek
alacağız. Evrensel modelleri
dikkate alıp kendi özgün
modelimizle sentezleme becerisini
göstereceğiz. Osmanlı, Selçuklu
mimarisini modern mimari ile
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HABER

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Melahat KAMBUROĞLU

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

e-mail: kutbizade@mynet.com

Vedat FURUNCU
e-mail: vedfux@gmail.com

istihdam alanları istiyor. Bu vesileyle sanatı, kültürü kentin bir parçası
haline getiren ve onlarla yaşayan
bir belediye başkanlığını benimseyeceğiz. Gereğinde hemşerimle
bisiklete binen, kendileri ile birlikte
eşofmanını giyip spor yapan,
acılarını ve sevinçlerini paylaşan
belediye başkanı olacağım diyerek
sözlerine şöyle devam etti.”
“VAKFIKEBİR'İN ÇÖZÜM
BEKLEYEN PEK ÇOK SORUNU
VAR. KAPALI MODERN
PAZARYERİ GİBİ”
Uludüz; “Yollar yapılacak, kentsel
dönüşüm değil yerinde dönüşüm
yapılacak, yeni konutlar inşa
edilecek, tarih gün yüzüne
çıkartılacak, ata yadigarı eserler
restore edilecek, çarşı
canlandırılacak, Kapalı modern
Pazaryeri yapılacak, iş sahası ve
istihdam alanları açılacak yani
yapacak çok işimiz var. Fol deresi
temizlenecek, sosyal donatı alanları
oluşturulacaktır. Halkımız; verimli
ve insan orjinli çalışan belediye
başkanı istiyor. Halka inen, gönlüne
giren, topluma danışan ve birlikte
yönetme ekip ruhuna inanan bir
başkan istiyor. Bizde her şey insan
için anlayışıyla yola çıktık dedi.”
"HAZIRLADIĞIMIZ 25
PROJEMİZLE EKONOMİMİZİ
BÜYÜTECEĞİZ"
Uludüz,”Hazırladığımız 25

Vakfıkebir CHP Belediye Başkan Adayı Emin Uludüz Pazar yeri ziyareti
“KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA
KURMAK DEĞİL”
Başkan Adayı Uludüz; “Kentsel
dönüşüm bina kurmak değil, yaşam
kentleri kurmak, mahalle kurmak,
yeşil alan, sosyal alan kurmaktır.

sentezleyeceğiz. Vatandaş artık
yola, suya alışmış ve onlara karnı
toktur. Sosyal yaşam alanları,
ruhunu rahatlatacak mekanlar talep
ediyor. Vatandaş artık balık istemiyor, balık tutabileceği alanlar ve

HUKUK MÜŞAVİRİ

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................1.000 TL
1/4 Reklam................................500 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com
0533 495 07 20

projemizle ekonomimizi
büyüteceğiz, altyapımızı
geliştireceğiz, okul öncesi eğitimi
destekleyeceğiz, imar
değişiklikleriyle halkımızı mağdur
etmeyeceğiz, belediye bünyesinde
insan kaynaklar eğitimi ve
müdürlüğü kuracağız, kadınlarımıza
yönelik sosyal alanlar
oluşturacağız, sosyal adaleti
sağlayarak herkese eşit mesafede
olacağız, ilçemize fakülte
kazandıracağız, Vakfıkebir 'imizi
tarihteki ticari misyonuna yeniden
kavuşturacağız, yenilenebilir enerji
üreteceğiz, organik tarıma öncülük
edeceğiz, sporu destekleyeceğiz,
yaşam vadileri oluşturacağız, kültür
ve sanata önem vereceğiz, dost
esnaf-belediye projesini hayata
geçireceğiz, istihdamı artırıp işsiz
gençlerimize iş imkanı
sağlayacağız. Bunun neticesinde
yaptığımız bütün çalışmaların
neticesinde “Her şey Vakfıkebir'imiz
ve halkımız için!” olacak dedi.

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Telefonlar : 841 56 00 - Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR
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GÜNDEM

AK PARTi VAKFIKEBiR

İLÇE YÖNETİMİ AÇIKLANDI
AK Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun;
Sözlerime bu görevi bizlere
layık gören herkese teşekkür
ederek başlamak istiyorum.
Dedi. Başkan Uzun; Açık
yüreklilikle söylüyorum ki biz
genel başkanının liderinin
tartışılmadığı, derdi millet olan,
gayesi bütün insanların iyiliği
için çaba sarf eden, milletin milli
değerlerine sahip çıkan, kendi
şahsi çıkarlarını devletin
çıkarlarının üzerinde görmeyen,
kısaca Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
Tayyip ERDOĞAN'IN kurduğu
partide görev yapıyoruz.
Bununla da her zaman gurur
duyuyoruz. İki dönem birlikte
çalıştığım İlçe Başkanımız Sn.
Enver İSKENDEROĞLU başta
olmak üzere, bizden önceki bu
teşkilatlarda görev almış
herkese kadın kolları, gençlik
kolları ve yönetimde yer alan
arkadaşlara göstermiş oldukları
gayretli çalışmalardan ötürü
teşekkür ediyorum.
“İNSANLARIN GÖNLÜNE
GİRECEĞİZ”
Yönetim kurulunu oluşturma
aşamasında Vakfıkebir'imizin
değerlerini ön planda tutmaya
çalıştık ve bu çerçevede her
kesime, her zümreye bir araya
gelerek yönetim kurulu listesi
oluşturduk. Biz sıradan bir
teşkilat değiliz. Biz Türkiye'nin
en büyük sivil toplum kuruluşu
olan ve aynı zamanda 18 yıldır
başarıyla çalışan ve Türkiye'de

17 yıldır iktidarda olan partinin
mensuplarıyız. Bu teşkilat
mensuplarının bu partide görev
yapması, bu partide görev
almaları çok hassas derecede
incelemelerden ve
çalışmalardan geçtikten sonra
oluyor. Bizim kurumsal bir parti
kimliğimiz var. Bununla ilgili
istişareler yaptık. Listeler
oluştururken çeşitli kriterler var.

bayrağı daha yukarıya
taşıyabilmek için bizlerle birlikte
görev aldılar. Derdimiz
teşkilatlarda milletin gönlüne
girmek, onların ihtiyaçlarını
gidermek, onlara yardımcı
olma, Vakfıkebir'de kendi şahsı
çıkarını parti çıkarı önünde
görmemektir. Bizler de bu
arkadaşlarımızla yol
yürüyeceğiz. Gayemiz

Hukuk İşleri görevinde
bulundum. Göreve geldiğimiz
bu süreçlerde hiçbir zaman
sorumluluktan kaçmamaya
gayret ettik. İnanıyorum ki bu
sorumluluktan yönetim kurulu
üyesi kaçmayacak.
Gösterdiğimiz fedakarlıktan
dolayı bu partide görev almayı
kabul ettiğiniz için hepinizi
tebrik ediyorum. Bizim

ERDOĞAN'ın kurduğu AK Parti
teşkilatının kurumsal ve itibarlı
bir teşkilat olmasıdır. Kısacası
milletin yanında olan teşkilat
olması gayret ediyoruz.
“VAKFIKEBİR AK PARTİYE
YOLUNA DEVAM
EDECEKTİR”
Önümüzde 31 Mart yerel
seçimleri var. Bu kritik süreçte
de ben ve yönetim kurulundaki

Bu listede genel merkez
tarafından hassas bir şekilde
takip edildi ve incelendi. Birçok
çalışmadan sonra bu hale geldi.
“GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE
YAPARIZ”
Yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarım bu davada

liderimizin önümüze koyduğu
hedeﬂere ulaşmak ve insanların
gönlüne girmektir.
“KOLTUKLARDAN GÜÇ
ALAN DEĞİL, KOLTUKLARA
GÜÇ VEREN OLACAĞIZ”
İki dönemdir AK Parti Vakfıkebir
İlçe teşkilatında Siyasi ve

partimizde görev istenmez,
verilir. Bize görev verildiği
zaman en iyi şekilde yaparız.
Koltuklardan güç alan değil,
koltuklara güç veren olacağız.
Biz bu davaya böyle bakıyoruz.
Bizim derdimiz gayemiz Genel
Başkanımız Sn. Recep Tayyip

arkadaşlarımla bu görevi almış
bulunuyoruz. Yerel seçimlerde
yeniden iddialıyız. Vakfıkebir
Belediye Başkanımız Sn.
Muhammet BALTA ile yolumuza
devam ediyoruz. Başkanımızın
ilk döneminde çok önemli
hizmetleri oldu. Allah nasip

08.02.2019

ederse milletin desteği ile AK
Parti bayrağını Vakfıkebir'imizde dalgalandırmaya devam
edeceğiz. Kaybedecek hiçbir
vaktimiz yok. Bir tane bile oyun
ziyan olmasına izin
vermeyeceğiz. O bir oyun bizde
vebali çok fazladır. AK Parti
Teşkilat mensubu ve belediye
başkanı her zaman liyakatli,
sadakatli olmuştur. Amacımız
Vakfıkebir Belediyesi'ni AK Parti
ile yoluna devam etmesidir.
Uğraşacağız, canla başla
mücadele edeceğiz. Bunun için
emek, çaba ve gayret
göstereceğiz. Partimizin ilke ve
prensipleri doğrultusunda
hareket ederek, çalmadık kapı,
girmedik gönül bırakmayacağız.
Hep birlikte bu işi yapacağımıza
inancımız da sonsuzdur.
Allah'ın izniyle oluşturmuş
olduğumuz yönetimimiz
başarıyı sağlayacaktır. Rabbim
bu çıktığımız yolda değerli
yönetim kurulu üyelerimizle öz
verili çalışmalarımızla ilçemizde
AK Parti bayrağını zirvede
tutmamız noktasında
yardımcımız olsun"
“BAŞKAN VE YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ"
Başkan Ahmet Uzun, Azime
Bektaş, Yakup Koyun, Cemil
Albayrak, Ahmet Kılıç,
Süleyman Özdemir, Sultan
Selim Kudu, Mehmet Bayraktar,
Yeşim Aktaş, Alper Gürdal,
Köksal Yağcı, Mustafa
Karadeniz, Müfrit Yolcu, Yılmaz
Atik, Yaşar Ali Çolak

"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI

BEKLiYORUZ"

V

akfıkebir S.S. 1 Nolu
Minibüsçüleri Taşıyıcılar
Kooperatiﬁ Genel Kurul
Toplantısı 5 Ocak 2019 Salı
günü yapıldı. Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasının
ardından yapılan divan
başkanlığı seçiminde Vakfıkebir
Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı İsmail Hakkı
Çobanoğlu divan başkanlığına
seçildi. Bakanlık Yetkilileri ise
İlhan Pehlivan ve Songül Yayla.
Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu raporlarının okunup ibra
edilmesinin ardından yapılan
yeni yönetim kurulu
seçimlerinde tek liste halinde
gidilen yapılan seçimde mevcut
başkan Mehmet Çobanoğlu
tüm minibüs şoförlerinin
desteğini alarak güven tazeledi.
Dilek ve temenniler bölümünde
söz alan Divan Başkanı ve
Vakfıkebir Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı
İsmail Hakkı Çobanoğlu şunları
söyledi.
"HEPİNİZ BU İLÇENİN BİRER
PARÇASISINIZ. YOK
SAYILAMAZSINIZ"
Şoför Esnafının sıkıntılarının

çok olduğuna dikkat çeken
Başkan İsmail Hakkı
Çobanoğlu, bu sorunların
aşılabilmesi için birlik ve
beraberliğe her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulduğunu
belirtti. Artan akaryakıt ﬁyatları
ile birlikte şoför esnafının zor
şartlar altında bu mesleği
sürdürdüğünü belirtti. Başkan
Çobanoğlu, Zor şartlar altında
sürdürmekte olduğunuz bu
mesleği layıkıyla yerine

getirmeniz sizlerin ne kadar
kaliteli insanlar olduğunuzun
işaretidir. Müşteri memnuniyeti
öncelikli hedeﬁniz olsun.
Minibüs ve Özel Halk otobüsü
duraklarının birleşmesi için biz
cemiyet olarak gerekli
girişimleri yerine getirdik. Her
ne hikmetse bu birleşim
gerçekleşmedi. Sıkıntıyı
yolcularımız çekiyor. Kaliteli
hizmet, yolcularımızın rahat ve
konforlu araçlarla seyahat

etmesi için bu birleşimin
yapılması gerekmektedir. Bu
birleşmenin mebalini bu işe
engel olanlar çekecektir.
Minibüs ve Otobüs Şoförleri,
Taksi Şoförleri, Servis araç

rumuzu bozmasın. Hepinize
kazasız, belasız ve bereketli
kazançlar diliyorum dedi.
"VERİLEN SÖZLERİN
TUTULMASINI BEKLİYORUZ"
Minibüsçüler Kooperatiﬁ

Yetkililerden bir an önce bizlere
destek çıkmalarını, verilen
sözlerin tutulmasını bekliyoruz.
Bizlerde bir kamu hizmeti
olarak vatandaşa hizmet
etmeye çalışıyoruz. Tüm

şoförleri hepiniz bu ilçenin birer
parçasısınız. Yok sayılamazsınız. Allah birliğimizi ve huzu-

Başkanı yeniden seçilen
Mehmet Çobanoğlu ise yaptığı
açıklamada; Kooperatif olarak
bizler zor şartlar altında sabah
saat 06'dan itibaren her 15
dakikada bir Trabzon'a hareket
etmektedir. Trabzon'dan en son
arabamız akşam saat 21,30 da
dönüş yapmak kaydıyla en
güzel ve güvenilir hizmeti
vermeye çalışıyoruz. Gelişen
şartlar altında şoför esnafı
olarak mağdur oluyoruz. Artan
maliyetler işlerin sönük
geçmesi, Büyük şehir
belediyesinin sefer sayılarını
arttırması, bedava yolcu
taşıması bizleri çok zor
durumda bırakıyor. Vakfıkebir
ilçesinde Trabzon'a yolcu
taşıyan üç durak olması şoför
esnafını zor durumda bırakıyor.

yetkililerin şoför esnafının
sesine kulak vermesini
bekliyoruz. Bu duygu ve
düşüncelerle beni ve ekibimi
yeniden bu göreve layık
görerek destek veren cefakar
minibüsçü şoför arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum dedi.
Yapılan kongre sonrası yeni
yönetim kurulu şu isimlerden
oluştu. Başkan Mehmet
Çobanoğlu, Erol Kadıoğlu,
Hakan Başkan, Ergün
Günaydın ve Yılmaz
Çobanoğlu. Yedek Yönetim
Kurulu Üyeleri, Muhammet
Sevim, Ali Koç, Turan Tolgun,
Mehmet Kadığ ve Kadri Yıldız.
Denetleme Kurulu Asil, Sefa
Afyon ve Muhammet Bahadır.
Yedek Üyeler, Ahmet Saka ve
Serdar Bir'den oluştu.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü
Büyükliman
Postası
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Osman KOYUNCU

PROJE ONAYLANDI

SEÇİM SİYASETİ VE ANKETLER

M

ahalli seçimlere az zaman kala,
anket ve kamuoyu yoklamalarda,
birçok ilde “cumhur ittifaký” ile “millet
ittifaký” adaylarýnýn baþ baþa çýkmasý,
hatta büyük þehirlerde muhalefet
adaylarýnýn mesafe açmasý karþýsýnda
iktidar kara kara düþündürüyor. Seçim
anketleri iç açýcý deðil. Ekonomik
sýkýntýlarýn faturasý aðýrlaþýyor. Dýþ
güçler bizi yýkmak istiyor, ''Yedi düvele
karþýyýz.''gibi sözlerle veya dini telkinle
ekonomik sýkýntýlar bastýrýlamaz.
Peygamber Efendimiz (asm), ''Küfürle
fakirlik neredeyse bir arada yazýlacaktý.''
demiþtir. Fukaralýk o kadar aðýr sonuçlar
doðuran bir þeydir ki insaný Allah'a
isyana kadar götürebilir. Kimse ben
bunun önünde dururum diyemez.
(Enpolitik, 16.1.19) Son yýllarda
iktidarinandýrýcýlýðýný
gittikçekaybetmeye baþladý. Sözüyle
amelleri örtüþmeyen iktidarlar toplumu
kendilerine inandýramazlar. Liyakatin
yerini taraftarlýk ve alkýþ aldý. Ýktidar
seçimlerde beklenmedik sonuçlarla
karþýlaþýlabilir. Eski AKP milletvekili
Metin Külünk, siyasette en önemli
unsurun liyakat, ehliyet ve adâlet
olduðunu vurgulayýp, Siyaset aslýnda

doðrularý ifade etme sanatýdýr.
Saklambaç oynamanýn adý deðildir.
Sokakta gördüklerimin tespitini yaptým
deðerlendirmesini yapýyor. Partimiz 31
Mart'ta hayal kýrýklýðý yaþayabilir diye
haber veriyor. (Damga, 24.1.19) A.
Dilipak, Öyle küçük, basit hesaplar,
arkadaþsýzlýk, grupçuluk, dar alan
kadroculuðu uðruna dayatýlan
yanlýþlara dikkat çekip, 31 Mart
akþamýnda 'bir sürpriz' yaþanabileceðini
söyledi. Bunun telâfisi yok. 1 Nisan
sabahý, Türkiye'de baþka þeyler
konuþuluyor olabilir. A.Dilipak'ýn
''Seçime giderken, adâlet, aile ve
yolsuzluk konusunda iyileþme
saðlayamazsanýz, iþiniz zor; hele bir de
adaylarýnýz bu kirli oyunun bir parçasý
ise, daha da zor'' diyor. (Yeni Akit)
Özetle, siyasi mahfillerde AKP'nin 24
Haziran'daki yüzde 42'nin altýna
düþtüðüne varan anket sonuçlarýnýn
iktidar partisi yönetimince gizlendiði
kaydediliyor. Bundandýr ki AKP'nin
ekonomik kriz pahalýlýðý ve
yýpranmýþlýðýyla oy kaybý, ekonomik
krizler sonrasý oylarý hýzla eriyen
dönemin iktidarý ANAP'ýn düþüþüne
benzetiliyor.

Web Sitemizden
Takip Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

Sadık AYDIN

VAKFIKEBİR'E HAYIRLI OLSUN

K

onu ile ilgili olarak bir
açıklama yapan
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
“İlçemize çok önemli bir yatırım
daha kazandırıyoruz. Yalıköy
Mahallemiz Sahiline yaklaşık
olarak 35 bin metrekarelik bir
alana, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığımız tarafından Ekmek
Temalı Millet Bahçesi
yapılacaktır. Parkın yapımına
bu yıl içerisinde başlanılacak.
Bu önemli yatırımın ilçemize
gelmesini sağlayan Çevre ve
Şehircilik Bakanımız Murat
Kurum'a, şahsım ve ilçe
halkımız adına çok teşekkür

ediyorum” dedi.
BELEDİYEMİZE RESMİ YAZI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü tarafından
Belediyeye gönderilen
bilgilendirme yazısında,
“Cumhurbaşkanlığı Makamı
tarafından 13/12/2018 tarihinde
kamuoyunun bilgisine sunulan
”İkinci 100 günlük İcraat
Programı” çerçevesinde, daha
önce çalışmalarına başlanılan
Millet Bahçelerinin 81 ilimizde
yaygınlaştırılmasına yönelik
görev Bakanlığımıza verilmiştir.
Bu kapsamda Trabzon ili,
Vakfıkebir İlçesinde yer alan,
sınırları yazımız eki krokide
işaretli alanın Millet Bahçesi
olarak düzenlenmesi uygun
görülmüş olup, söz konusu
çalışmaya ilişkin iş ve işlemlerin
TOKİ Başkanlığı tarafından
yürütülmesi hususunda,
bilgilerinizi ve gereğini arz ve
rica ederim” denildi.

MİLLETVEKİLİ ÖRS'DEN
KAMBUROĞLU'NA ZİYARET

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için
geldiği Vakfıkebir İlçesinde Av. Mustafa Kamburoğlu'nu da ziyaret ederek
bölge ve ülke gündemine dair konularda ﬁkir alışverişinde bulundular.
Yİ Parti Trabzon Milletvekili
Hüseyin Örs, bir dizi
ziyaretlerde bulunmak üzere
geldiği Vakfıkebir ilçesinde Av.
Mustafa Kamburoğlu'nu da
unutmayarak nezaket
ziyaretinde bulundu. Koyu bir
sohbet havasında geçen
ziyarette eski anılar anlatılarak
maziye doğru güzel ve derin bir
gezinti yaptılar. Yıllar önce
Demokrat Parti ve Doğru Yol
Partisi döneminde Milletvekili
Hüseyin Örs'ün rahmetli Babası
ve Rahmetli Ağabeyi ile siyaset
yaptıklarını hatırlatan Av.
Mustafa Kamburoğlu, o
günlerde tüm siyasi partiler
olarak birbirimize karşı saygı ve
sevgimiz vardı. O günleri
unutmak ve o heyecanları
yaşamak mümkün değil. Av.
Kamburoğlu; Sayın
Milletvekilimiz Hüseyin Örs bey
Babası ve Ağabeyi tarafından
bizlere emanettir. Çalışkan
yapısı ve kişiliği ile Trabzon içi
ülkemiz için güzel ve başarılı
projelere imza atacaktır.
Bundan hiç kuşkum yoktur.
Bizleri unutmaması ne güzel bir
aile terbiyesi aldığının
göstergesidir. Bu nazik ziyareti
beni haliyle mutlu etmiştir dedi.
İYİ Parti Trabzon Milletvekili
Hüseyin Örs ise yaptığı
konuşmada; Aile ve Baba dostu
bir büyüğümüz olan Av. Mustafa
Amcamızı ziyaret ederek
hasbıhal olmak beni ziyadesiyle

İ

mutlu etmiştir. Av. Mustafa
Kamburoğlu yıllarca kendisini
siyasete ve insanlara adamış
önemli bir şahsiyettir. Ailemizden biri olarak gördüğüm Sayın
Av. Mustafa Kamburoğlu'nu
ziyaret ederek onun ﬁkirlerinden
ve dünya görüşünden faydalanmak bana her zaman güç verecektir. Kendisi rahmetli Babam
ve Ağabeyimle birlikte siyasetin
içinde bulundukları dönemde
bölgemiz için çok önemli
yatırımlara imza atmışlardır.

Kendisini ziyaret ederek eskileri
hem yad etmiş olduk hemde
bizlere tecrübeli bir siyasetçi
olarak aktaracağı bilgilerden
faydalanıyoruz. Bizlere
göstermiş olduğu bu hoşgörülü
ve nazik misaﬁrperverlikten
dolayı teşekkür ediyorum dedi.
Allah kendisine sağlıklı uzun
ömürler versin diyerek
Kamburoğlu'nun elini öpen
Milletvekili Örs vedalaşarak
programları kapsamında ilçede
çalışmalarına devam etti.

POTİÇOĞLU YUSUF USTA VEFAT ETTİ
Vakfıkebir ilçesinin emektar inşaat ustalarından Potiçoğlu olarak
tanınan Yusuf Sağlam (92) dualarla ebediyete uğurlandı.

Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum
Desteğinizi Bekliyorum...

V

akfıkebir İlçesi alaylı inşaat
ustalarından bir dönem
Vakfıkebir Belediyesi inşaat
sorumlularından Potiçoğlu Hacı
Yusuf Sağlam (92), geçirdiği
beyin kanaması sonucu tedavi
gördüğü Özel İnperial Hastanesi yoğun bakım ünitesinde
yapılan müdahalelere rağmen
yaşamını yitirdi. Merhum Hacı
Yusuf Sağlam'ın Cenazesi 1
Şubat 2019 Cuma namazına

müteakiben Merkez Eski
Cami'inde kılınan cenaze
namazından sonra Sinanlı
Mahallesi'ndeki aile
kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum Sağlam'ın oğulları:
Ahmet Sağlam, Vakfıkebir
Devlet Hastanesi Müdür
Yardımcısı Hasan Sağlam,
enişteleri: Merhum Selahattin
ve Osman Zenbil, Cemil Zaman
ve Yunus Esen.
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VAKFIKEBiR
RUS
ASILLI DEVLET
ELENA HASTANESiNDE
LAVROVA İSLÂM'I SEÇTİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne müracaat ederek Müslüman olmak
istediğini ifade eden Rus Asıllı "Elena Lavrova", Kelime-i
Şehâdet getirerek Müslüman oldu ve "Aleyna" adını aldı.
lu "Elena Lavrova","Aleyna"
adını aldı. İslâm'ın mükemmel,
en iyi ve nihâî din olduğunu
araştırma yoluyla öğrendiğini,
özgür ve bağımsız iradesiyle
Müslüman olmaya karar verdiğini açıklayan Aleyna Lavrova'ya, İlçe Müftüsü Hüseyin
Köksal Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Meâlli
Kur'an-ı Kerim ve İslâm İlmihâli
ile İslâm Dinini İngilizce olarak
da öğrenebileceği kitap hediye
etti. Daha önce Hıristiyanlığa
mensup olup dili İngilizce olan,
Türkçeyi de anlayabilen ve az
da olsa konuşabilen Aleyna
Lavrova için düzenlenen ihtidâ
merasimine, Murakıp Ömer
Çınar, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni Hakan
Günaydın ve İmam Hatip İsmet
Kukul da şahitlik ettiler.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde
İhtidâ Merasimi Düzenlendi
İlçe müftülüğünde gerçekleşen
ihtidâ merasiminde Müftü
Hüseyin Köksal, Elena
Lavrova'ya İslâm dini hakkında
bilgiler verdi. Kur'an-ı Kerim
tilâvetinin ardından Kelime-i
Şehâdet getirerek Müslüman
olan Rus asıllı ve 1989 doğum-

“ÖNCELİK HAYATIN,
ÖNCELİK YAYANIN”
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde “Öncelik Hayatın, Öncelik
Yayanın” sloganıyla eş zamanlı olarak başlattığı kampanyanın
Trabzon'daki uygulamasına Vali İsmail Ustaoğlu, emniyet,
jandarma birimleri ve öğrencilerin katılımıyla start verildi.
himayelerinde bu projeyi aynı
zamanda başlatmış olduk.
Burada hedef hepimizin
kanayan yarası olan, hepimizin
içini acıtan traﬁk kazalarını
minimize etmek, başta
yaralanmalı ve ölümlü traﬁk
kazalarını engelleyip daha
sağlıklı ve güvenli traﬁk

sayısı 440'dır. Geçen yıllarla
kıyasladığımızda yaralanmalı
traﬁk kazasında yüzde 8
oranında bir azalma var. Ölümlü
traﬁk kazası oranından yüzde
46 oranında düşüş var. İlimiz
açısından sevindirici bir durum.
Burada temel vermek
istediğimiz mesaj traﬁkte

oplumun her kesimine
yaya öncelikli bir traﬁk
uygulamasının kazandırılmasıyla traﬁk kazalarının
azaltılmasının amaçlandığını
belirten Vali İsmail Ustaoğlu,
“İçişleri Bakanlığımızın
başlatmış olduğu yaya öncelikli
traﬁk uygulamasını yapıyoruz.
“Öncelik Hayatın, Öncelik
Yayanın” sloganıyla başlatılan
bu kampanya ile ilimizin ve

uygulamasını hayata geçirmek
için böyle bir projeyi hayata
geçirmiş bulunuyoruz. Bugün
ilimizde yaklaşık 70 noktada
320 personelle birlikte il

öncelik yayanın, öncelik
hayatın. Bu proje, bu bilinci ve
farkındalığı toplumumuza
yayma adına öğrencilerimizle
birlikte Bakanlığımız

ülkemizin her yanında yaya
öncelikli bir traﬁk uygulamasında bilinci ve farkındalığı
artırmak adına İçişleri
Bakanımız Süleyman Soylu'nun

merkezi ve ilçelerimizin çeşitli
noktalarında bu projeyi
başlattık. Bu vesileyle 2018
yılında ilimizde yaralanmalı
traﬁk kazası 410, yaralanan kişi

öncülüğünde başlatıldı. Emniyet
Müdürlüğümüz ve ilgili Traﬁk
Bölge Müdürlüğü ekiplerimizle
birlikte okullarımıza ve toplumun tüm kesimlerine yayacağız. Bakanlığımızın hayata
geçirdiği bu projenin toplumda
el birliğiyle oluşturacağı bilincin
ve farkındalığın sonuçlarının
2019 yılında ülkemiz için hayırlı
olmasını diliyorum. “ şeklinde
konuştu. Vali İsmail Ustaoğlu ile
birlikte projeye katılan öğrenciler ellerindeki yaya önceliğini
anlatan mesajlar içeren dövizlerle karşıdan karşıya geçerek
proje ile ilgili vatandaşlara
broşür verdiler.

HER ZAMAN YANIMIZDA

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'yu Ankara'da ziyaret ederek ilçeye yapılan, yapımı devam eden ve
yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Z

hizmetlerimizle ilgili bilgiler
vererek desteklerini talep
ettik. Kendiside her zaman
olduğu gibi yanımızda
olduğunu ve yatırımlar
noktasında destek vereceğini
ifade etti. Sayın Bakanımıza
bizlere gösterdiği yakın ilgi ve
alaka dolayısıyla şahım ve
Vakfıkebir halkımız adına çok
teşekkür ediyoruz” dedi.

iyaretle ilgili bir
açıklama yapan
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
“Sayın Bakanımız çok yoğun
çalışma programına rağmen
bizlere zaman ayırmıştır.
Yaptığımız görüşmede,
Vakfıkebir'imize yapılan,
yapımı devam eden ve
yapmayı planladığımız

BAŞVURUSUNU YAPTI

T

Daha önce Şalpazarı'ndan Bağımsız Belediye Başkan Adayı olacağını
açıklayan Fatih Yılmaz adaylık başvurusunu resmen yaptı.

B

aşvurunun ardından bir
açıklama yapan Fatih
Yılmaz, “Şalpazarı
Bağımsız Belediye Başkan
Adaylığım için başvurumu İlçe
Seçim Kurulu'na yapmış
bulunmaktayım. Bu noktaya
gelinceye kadar şahsıma vermiş
olduğunuz destek ve sizlerden

aldığım pozitif enerjinin Belediye
Başkan Adaylığım sürecinde
katlanarak artacağından ve hayır
dualarınızı eksik etmeyeceğinizden hiç şüphem yok. Artık yepyeni bir Şalpazarı için Bismillah
diyerek yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim utandırmasın,
muvaffak eylesin inşallah” dedi.

ÖĞRENCİLER DİKKAT!
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ SEÇME SINAVI YAPILACAK

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, tüm ülkede teknoloji üretecek
ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet vermek üzere hazırlanıyor.
Geleceğin Teknoloji
Yıldızları Belirleniyor!

GÖRELE'YE BİR PROJE DAHA

Görele Belediyesi tarafından ihale edilen ve karara varılan mezbahane
yapım işi projesi için Belediye Başkanı Tolga Erener, belediyemiz
mühendisleri ve yüklenici ﬁrma arasında sözleşme imzalandı.

G

>> 4., 5., 8., 9. Sınıf öğrencileri
ile lise hazırlık öğrencileri
Adana, Ankara, Edirne,
Eskişehir, Antalya, Konya,
Erzurum, Trabzon, Manisa,
İzmir, Muğla, Hakkari illerinde
Mayıs 2019 itibariye eğitimlere
başlayacak. Müracaatlar
internet üzerinden yapılacaktır.
Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Tonya,
Şalpazarı ve Beşikdüzü
ilçelerine de önderlik yapan

Vakfıkebir Gençlik Merkezi bu
5 ilçedeki öğrenciler ile ilgili
olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitime dahil olabilmek için yazılı ve uygulamalı
sınava girmek gerekiyor. Belirlenen illerdeki öğrencilerimizin
10 Şubat 2019 tarihine kadar
başvurularını yapmalarını
bekliyoruz. Matematik, fen,
algoritma ve genel kültür
içeriklerinin olduğu, problem

çözme, eleştirel düşünebilme,
veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği sınav 17 Mart
2019 tarihinde gerçekleşecek.
Yazılı sınavın ardından, başarı
gösteren öğrenciler Nisan
2019'da uygulama sınavına
dahil edilecek. Nihai
sonuçların açıklanması ile
birlikte, Mayıs 2019 itibariyle
eğitime hak kazanan
öğrenciler ilan edilecektir.

örele Belediye
Başkanı Tolga
Erener, önümüzdeki günlerde yapımına
başlanılacak olan modern mezbahane projesinin yakın zamanda
yapımının tamamlayıp
hizmete açmayı hedeﬂediklerini belirterek,
modern mezbaha
projesinin ilçeye hayırlı,
uğurlu olmasını diledi.
Proje tamamlandığında
mezbaha sorununun
kökten çözüleceğini,
sağlıksız koşullarda kesim
yapılmasının önlenmiş

olacağını ifade eden Belediye
Başkanı Tolga Erener,
“İlçemizde yapacağımız modern

mezbahane projesinin
hayırlısıyla protokolünü
imzaladık. İnşallah
önümüzdeki günlerde
çalışmalarımızı
başlatacağız. En kısa
zamanda projemizi
tamamlayarak halkımızın
hizmetine açmayı
planlıyoruz. 'Gıda Hijyeni
ve Hayvansal Gıdalar
için Özel Hijyen Kuralları'
yönetmeliklerine uygun
olarak yapacağımız
mezbahanenin ilçemize
hayırlı olmasını
diliyorum. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum”
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BAKAN SOYLU'YU ZiYARET ETTiLER CHP VAKFIKEBiR AÇIKLADI
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanlığı,
Vakfıkebir İlçe Belediye Meclis
Üyesi adaylarını açıkladı.
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet
Kesin, Vakfıkebir İlçe Belediye
Meclis Üyesi adaylarını açıkladı.
İsimler şöyle; Zekai Kamiloğlu, Ali
Alay, İsmail Hakkı Birincioğlu, Nur
Zaman, Erdinç Kayhan, Leyla
Birincioğlu, İlyas Aksoy, Yavuz
Sağlam, Okan Bilgin, Sefa Nur Kurt,
Selim Alp, Erol Bahadır, Yusuf Aksoy,
Volkan Türkel, Hüseyin Çolakoğlu

Çarşıbaşı'nda yeniden Belediye Başkan Adayı olması beklenen
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz, AK Parti İlçe
Başkanı Hakan Kocaman ile birlikte Ankara'da İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek bir görüşme yaptı.

Z

iyaret sırasında Çarşıbaşı
Belediye Başkanı Coşkun
Yılmaz'ın neden aday olmak
istediğini Bakan Soylu'yu izah ettiği,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun
ise Başkan Yılmaz'dan aday
olmayarak Cumur İttifakı adayını
desteklemesini istediği öğrenildi.
Vatandaşlardan adaylık konusunda
çok yoğun bir baskı gören Başkan
Coşkun Yılmaz'ın Ankara
dönüşünde net kararını vererek
kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

TRABZON GELENEKSEL EL SANATLARI SERGiSi AÇILDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen
“Trabzon Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

TONYA iÇiN ADAY OLDU
Saadet Partisi (SP) Tonya İlçe Başkanı
Abdullah Altuntaş Tonya Belediye
Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
makamıdır. Ben de halkıma
başkanlık etmek için değil,
hizmetkârlık yapmak için aday
oldum. Tonya halkının desteğini
bekliyorum. Bu görevi en iyi
şekilde yapacağımdan halkımın
emin olmasını diliyorum” dedi.

SP Başkan adayı Altuntaş,
yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Yıllardır hizmetinde olduğum
Tonya halkına, şimdi de gerçek
anlamda hizmet vermek için
aday oldum. Belediye
başkanlığı, benim için hizmet

SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI
VALİ USTAOĞLU BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan “Yerel Seçimlerin
Trabzon'da güvenli ve huzurlu
bir ortamda gerçekleştirilmesi
amacıyla Trabzon Valisi İsmail
Ustaoğlu başkanlığında
“Seçim Güvenliği Toplantısı”
gerçekleştirildi.

V

alilik toplantı salonunda
yapılan toplantıya Vali
Yardımcısı Ayhan Durmuş,
kaymakamlar, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen,
Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz
Grup Komutanı A. Münir
Gümüşbaykal, İl Emniyet Müdürü
Orhan Çevik, ilçe emniyet
müdürleri ve jandarma
komutanları katıldı. İl Emniyet
Müdürlüğü yetkililerinin sunum
yaptığı toplantıda, seçimlerle ilgili
uygulanacak tedbirler ele alındı.
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A

çılışta yaptığı konuşmada
Vali İsmail Ustaoğlu,
“Büyük devletler, büyük
milletler tarihine, geçmişine,
kültürüne ve medeniyetine
sahip çıkar. Geldiğimiz ilk
günden beri söylediğimiz gibi,
Trabzon bir medeniyet şehri,
bir kültür şehri. Medeniyet ve
kültür şehrine yakışanda
geçmişine, tarihine, kültürüne
sahip çıkmaktır. Buradaki
sergimizde, el emeği göz nuru
eserlerimiz bizim geçmişimizi,
tarihimizi hatırlatır. Ülkemizin
her yerinde oranın İslam
beldesi mührünü yansıtan ve
adeta o şehirlere mührünü
vuran bizim camilerimizdir. Bu
anlamda da bizim
camilerimizin en önemli
unsurlarından alem dediğimiz,
her minarenin kubbesinin
ucunda bulunan alemlerin
ustası bizim ilimizden
yetişmiştir. Sadece bizim
ilimize değil ülkemizin her
yerine bu güzel hizmeti veriyor.
Bunun yanı sıra Trabzon'un
olmazsa olmazı kemençe
yapımının üstadı bir
sanatçımızda aramızda.
Bunlar bizim çok kıymetli
değerlerimiz, yaşayan
hazinelerimiz. onlara sahip
çıkmak ve gelecek nesillere

YEREL

aktarmak bizim devlet olarak
görevimiz ve sorumluluğumuz.
Bunlara sahip çıkarak yaşayan
hazinelerimizi destekleyerek,
kadim geçmişimiz ve kültürümüzde çok önemli yer tutan
kıymetli eserlerin geleceğe
aktarılmasında önemli bir
görevi yerine getirmiş olacağız.
Bu vesileyle ilmik ilmik, nakış
nakış el emeği göz nuru
eserlerini günümüz ve gelecek
kuşaklara yansıtılmasında
emeği geçen sanatçılarımıza
ve sanatseverlerimize teşekkür
ediyorum” dedi. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürü Okan
İbiş ise yaptığı konuşmada;
“Trabzon'da iki gündür
Olgunlaşma Enstitüsü ve
Alacahan'da kursiyerlerimizin

el sanatları üretimlerini
inceledim. El sanatlarımızın
nasıl bir noktaya geldiğini
gördüm ve gurur duydum.
Bakanlığımız Yaşayan İnsan
Hazinelerimizi keşfediyoruz.
Bu zamana kadar 45 yaşayan
insan hazinemizi belirledik.
Trabzon'dan da iki tane
yaşayan insan hazine ustamız
var. Biri alem ustası Mahmut
Efeoğlu diğeri kemence yapım
ustası Hasan Sancak. Böylelikle kadim kültürümüzü geleneksel değerlerimizi ve el sanatlarımızı dünyanın ortak mirası
haline getiriyoruz. Yaşayan
insan hazinelerimiz UNESCO'nun birer temsilcisi oluyor.
UNESCO Dünya mirası
listesinde 17 kayıtlı unsurumuz
bulunuyor. Biz sanatlarımızı
dünyanın ortak mirası haline
getiriyoruz. Böylelikle Geleneksel El sanatlarımız dünya
genelinde tanınıyor. Emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. “
şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Vali İsmail
Ustaoğlu ilimizde geleneksel el
sanatları üzerine eserler veren
5 ayrı sanatçıya Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçı tanıtım kimliğini vererek, eşi Şenay
Ustaoğlu ile birlikte sergiyi
gezdiler.
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ÖMER NAKKAŞ MTAL ŞAMPİYON
Vakfıkebir İlçesinde Liseler arası Futsal Turnuvası büyük çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Ömer
Nakkaş MTAL turnuvanın şampiyonu oldu ve ödülünü Kaymakam Mesut Yakuta'nın elinden aldı.

V

akfıkebir Gençlik ve İlçe
Spor Müdürü Yunus Ali
Civil Turnuva ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi. Müdür Civil; “İlçe
Liseler arası Futsal turnuvası,
İlçe içerisindeki liseli gençlerin
sosyalleşmesi bir birileriyle olan
iletişimlerinin gelişmesi yeni

arkadaşlıklar ve dostluklar kurmaları amacıyla düzenlediğimiz
turnuvamıza ilçe liselerinin
tamamı katılmıştır. Gençlerimizi
telefon, televizyon ve internet
ortamlarından uzaklaştırmak
onların boş zamanlarını spor
yaparak değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla düzenledi-

ğimiz bu spor etkinliklerini her
ay değişik branşlar da yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız bu
etkinliklere sayın Kaymakamımız Mesut Yakuta bey ve Belediye Başkanımız sayın
Muhammet Balta bey her daim
bizlerden desteklerini esirge-

memişlerdir. Kendilerine şahsım ve müdürlüğümüz adına
sonsuz teşekkürler ediyorum
dedi. Vakfıkebir Gençlik ve İlçe
Spor Müdürlüğü görevine atandığı günden buyana ilçedeki
spor aktivasyonlarına hız kazandıran İlçe Spor Müdürü
Yunus Ali Civil, görevde

bulunduğu bu süre zarfında
ilçede ki kamu kurum ve kuruluşlarını da harekete geçirerek
spor'a yönlenmelerinde, özendirmede büyük bir pay sahibidir.
Kendisini yaptığı bu aktif faaliyetler ile ilgili olarak kutluyoruz.
Yapılan Turnuva sonucunda; 1.
Ömer Nakkaş METAL, 2.

Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi
takımları oldu. Dereceye giren
takımları Ödülleri İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Samim Aksoy,
İlçe Spor Müdürü Yunus Ali
Civil ve Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kadri
Alay tarafından takdim ettiler.

KAN BAĞIŞI
KAMPANYASINA DESTEK

Vakfıkebir Kaymakamlığı tarafından kamu kurumlarında çalışan personelin kan bağışında
bulunması amacı ile Hükümet binası önünde Kızılay Kan aracı tarafından kan bağışı alındı.

K

an bulunamadığından
yaşamını kaybeden
kişiler açısından kan
bağışı çok önemlidir. Tüm dünyada hastalıklar yada kazalar
sonucunda, kan bulunamadığı
için çok sayıda insan yaşamını
kaybetmektedir. Kan bağışı,
hem kan ihtiyacı olan kişiler,
hemde bağışı yapan kişi
açısından sağlıklı bir yapıya
sahip olmak için çok önemlidir.
Kan çok değerli bir ilaç gibidir
ve sadece insandan temin
edilebilmektedir. Bu bakımdan
kan bağışının önemi yüksektir.

Kış şartlarından dolayı kan
bağışının azaldığı dikkate
alınarak, İlimizde Türkiye
Kızılayı tarafından yürütülmekte
oan "Ulusal Güvenli Kan Temini
Projesi" kapsamında ülkemizin
ihtiyacı olan kan ve kan
ürünlerinin temini için kan
bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı
Sayın Dr. Kerem Kınık 10 Ocak
2019 tarihinde Acil duyuru ile
yurt genelinde kan stoklarımızın
azaldığını, kan ihtiyacımızın
arttığını belirtmişti. Bunun
üzerine ilçe kaymakamlığı

tarafından tüm kamu kurum ve
kuruluşları harekete geçirilerek
kan bağışına destek verilmesi
konusunda çağrıda bulunuldu.
Yapılan çağrıya kulak veren
kamu kurumları 42 ünite kan
bağışında bulundular. Bu
kampanyaya destek veren
Vakfıkebir Gençlik Merkezide
bu kampanyanın yaygınlaşması
adına çalışmalarını artırdı. Kurumlar arasında ilk kan bağışını
İlçe Jandarma Komutanlığı
personeli İlçe Jandarma Komutanı Bekir Gündüz eşliğinde
yaptılar. Vakfıkebir Gençlik

Merkezi Müdürü Mustafa
Turupcu kan bağışı kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada;
Kan Bağışı kampanyası dolayısı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek gönüllü
gençlerimizle birlikte yürüteceğimiz “Biz Bitti Demeden
Bitmez” kampanyası başlatarak
tüm Türkiye de gençlik merkezlerinin bu kampanyayı organize
etmesini istedi. Bizde Vakfıkebir
Gençlik Merkezi olarak bu
kampanyanın yürütülmesi için
üzerimize düşen görevi yerine
getirdik dedi.

TÜRKİYE'DE TEK VE ÖRNEK OLACAK

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB)
Meclis Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

V

alilikte gerçekleştirilen
toplantıya Vali İsmail
Ustaoğlu'nun yanı sıra
Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Rize Belediye Başkanı
Reşat Kasap ile TRABRİKAB
üyeleri katıldı. Toplantıda Araklı
Taşönü En-tegre Katı Atık
Değerlendirme ve Bertaraf
Tesisinin ihale sözleşmesi Vali
İsmail Ustaoğlu (TRABRİKAB
Başkanı) ile Teknik Katı Atık
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Topaloğlu arasında imzalandı.
Vali İsmail Ustaoğlu, çöplerin
dünyadaki mevcut en ileri teknoloji ile gazlaştırılarak bertaraf

TRABRİKAB Meclis Toplantısı Vali Ustaoğlu Başkanlığında Yapıldı.

edileceğini ifade ederek,“Proje
tamamlandığında elde edilecek
enerji ile ilk etapta ortalama 35
bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak” dedi. Tesisin 'yapişletdevret modeli' ile en geç 24
ayda bitirilmesi planlandığını
ifade eden Vali Ustaoğlu, projenin yaklaşık 60 milyon dolara
mal olacağını söyledi. 2 yılı
inşaat 23 yılı da işletme süresi
olan tesisin yapımı için birliğe
üye Belediyelerin üzerinde hiçbir mali külfet getirmeyeceğini
vurgulayan Vali Ustaoğlu, “Kaynağından başlayarak, enerji
üretimi safhasına kadar bütün

aşamaların tek elden yürütülüp,
yönetileceği entegre proje
Türkiye'de tek ve örnek proje
olacak. Çalışmalarda emeği
geçenlere teşekkür ediyorum”
diye konuştu. Toplantıda ayrıca
10 gün içerisinde yer teslimi
yapılarak yapımına başlanacak
olan tesiste çöplerin sırasıyla;
ayrıştırma, gazlaştırma ve
enerji üretimi aşamalarından
geçirileceği, doğaya zarar
vermeden bertaraf edileceği,
geri kalan atıkların da, tesiste
işlenerek gazlaştırma işleminden sonra elektrik enerjisine
dönüştürüleceği vurguladı.

EMÝN ULUDÜZ
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
“Halka Gülümseyen, Halkı Gülümseten Hizmet Anlayışı”

