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ÇEVRE VE fiEH‹RC‹L‹K ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü ‹LE BAfiLADI VE BÖLGE ÜN‹VERS‹TELER‹ ‹LE DE ‹fiB‹RL‹⁄‹ YAPILACAK

TRABZON ÜN‹VERS‹TES‹ SIFIR 
ATIK ‹Ç‹N HAREKETE GEÇT‹
n B‹ROL SANCAK
Trabzon Üniversitesi, günümüz

dünya sorunlar› içerisinde önemli ve
öncelikli konu bafll›klar› aras›nda yer
alan at›k problemine karfl› hassasiyet
gösteriyor. Bu hassasiyet do¤-
rultusunda bölge üniversiteleri
ve Karadeniz havzas›ndaki ye-
rel yönetimlerle gerekli iflbir-
liklerinin sa¤lanmas› gereklili-
¤inin alt›n› çizen Trabzon
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Emin Afl›kkutlu, tüm birimle-
rinde çevre ve at›k yönetimi
için gerekli haz›rl›klara baflla-
d›klar›n› duyurdu. Prof. Dr.
Afl›kkutlu ‘S›f›r At›k’ uygula-
malar›n› hayata geçirmekle
bütüncül bak›fl aç›s›na sahip
bir çevre koruma anlay›fl›na

ve topluma örnek olacak uygulama-
lar› hayata geçirecek iflbirliklerine im-
za atmay› amaçlad›klar›n› belirtti. 

S›f›r At›k Koordinasyon Kurulu
Baflkan› Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.

Hüseyin fierencam “Hedeflerinin
kendi içinde S›f›r At›k Uygulamalar›-
na geçmifl bir kurum olman›n ötesin-
de, bölgede konu ile fark›ndal›¤› art-
t›racak e¤itim tabanl› örnek bir mo-

del oluflturmak istediklerini belirtti.
Bu amaçla kurulan S›f›r At›k Komis-
yonunda Prof. Dr. Ayflegül fieyiho¤-
lu, Doç. Dr. Mustafa Ürey ve Dr.
Ö¤retim Üyesi Raziye Erdem gibi

alan›nda etkin isimler bulunmakta.
Komisyon S›f›r At›k Yönetim Viz-
yonlar›n›; “‹sraf›n önlenmesi, kay-
naklar›n daha verimli kullan›lmas›,
at›k oluflumunun azalt›lmas›, at›¤›n
tasnifi ve geri kazan›m›” olarak
aç›klad›.  

ÇEVREYE DUYARLI 
PROJELER
Bu felsefe ile icraatlar›na baflla-

yan komisyon ilk olarak Çevre
fiehircilik ‹l Müdürlü¤üne ziyarette
bulundu.  Ziyaret kapsam›nda
Trabzon Çevre ve fiehircilik ‹l Mü-
dürü Say›n U¤ur Korkmaz, Müdür
Yard›mc›s› Bülent Sa¤›r, Çevre

Yönetimi ve Denetimi fiube Müdürü
Derya Sa¤›r ve Kimyager Nilüfer Ku-
turo¤lu ile s›f›r at›kla ilgili yap›lmas›
gerekenlere iliflkin de¤erlendirmeler-
de bulunuldu. Korkmaz ve ekibi sü-
reçle ilgili Trabzon Üniversitesi’ne
rehberlik edeceklerini belirterek tam
destek verdiler.  Yap›lan aç›klamada
flunlar kaydedildi: “Trabzon Üniversi-
tesi S›f›r At›k Komisyonun yak›n ve
uzak vadeli hedeflerini dinledik. Yay-
g›nlaflt›rmak istedikleri çevreye du-
yarl› projeleri, sahip olduklar› vizyon
ve  ba¤l› olduklar› de¤erler gere¤in-
ce, tüm ekolojik unsurlara sayg› du-
yup  ve korumay› hedefleyen  bir an-
lay›flla faaliyetlerine yön verme çaba-
s› içindeler. Yak›nda Trabzon Üni-
versitesi’nin S›f›r At›k konusunda
bölgede varl›¤›n› hissettirmeye baflla-
yaca¤›n› söyleyebiliriz.”
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AK PART‹ TRABZON ‹L BAfiKAN ADAYLARINDAN MET‹N KAYA:

Teflkilat› dinlersek
partimiz uzun ömürlü olur

AK Parti Trabzon il Baflkan aday›
Metin Kaya, seçim çal›flmalar›n› il-
çelerde sürdürüyor. ‹lçelerde yüzde
70’e yak›n delegeyle görüfltü¤ünü
kaydeden Kaya, bu görüflmelerin
olumlu geçti¤ini aç›klad›.  Baflkan
Aday› Kaya,  “‹lçelerimizinden Ton-
ya, Vakfikebir, Akçaabat, Çarfl›bafl›,
Beflikdüzü, Maçka, Yomra, Sürme-
ne, Of ve Çaykara’n›n %70’e yak›n
il delegelerimizle görüflme sa¤la-
d›k. Görüflmeler çok baflar›l› geçi-
yor. Görüfltü¤ümüz teflkilatlar›m›z
ve partimizin bel kemi¤i olan il de-

legelerimizden bize afl›r› samimi-
yet, teveccüh var. Hepsine ayr› ayr›
teflekkür ediyor ve yolumuza tam
gaz devam ediyoruz.

GENEL MERKEZ 18 
‹LÇEYE SORSUN
Tüm ilçelerdeki gö-

rüflmelerimizde il
baflkan›n›n atama
de¤il, seçim ile
gelmesi konusu-
nu konufltuk. De-
legelerin görev-
leri, yöneticileri
seçmek oldu¤u-
nu belirten il de-
legeleri bizlere bu
konudaki düflünce-

lerini fleffaf bir flekilde iletti. Biz de
onlar›n bu düflüncelerini Genel
Merkeze aktar›yoruz. 18 ilçeye bir
sorun, “atama m› yapal›m yoksa

seçim mi yapal›m?” Baka-
l›m ne cevap alacaks›n›z.

Demokrasi zeminine
oturan AK Partimizi

bu teflkilat› dinler-
sek daha uzun
ömürlü olmas›n›
sa¤lar›z” ifadele-
rini kulland›. 

TRABZON’DA
YEN‹LENECE⁄‹Z, 

GÜÇLENECE⁄‹Z
Trabzon’da yeni-

lenme sürecini ya-
flatacaklar›n› belirten

Baflkan aday› Kaya;
“AK Parti Türkiye'yi nas›l

de¤ifltirdi ve nas›l dönüfltür-
düyse, parti teflkilat›m›zda yapaca-
¤›m›z de¤iflimle birlikte, biz de
Trabzon’da yenilenece¤iz, güçlene-
ce¤iz.

TEfiK‹LATIMIZA 
TEfiEKKÜR EDER‹Z
Unutulmamal›d›r ki AK Parti, mil-

letin partisidir. Biz de bu davay› sa-
hiplenmek ve en yükse¤e ç›karmak
için üstlenece¤imiz görevlerde en
iyisini yapman›n gayreti içinde ola-
ca¤›z.  Bu ba¤lamda partimiz için
çal›flan ve emek veren tüm teflkila-
t›m›za teflekkür ederiz. Kongre son-
ras› ‹nflallah yine bir ve beraber
olarak bu kutlu davada çal›flaca-
¤›z” diye konufltu.

Rize ‹l Genel Meclisi Baflkan› ‹bra-
him Türüt, il genelinde kar ya¤›fl›
nedeniyle kapanan köy yollar›nda
Rize ‹l Özel ‹daresinin karla müca-
dele timi olan KARDELEN ekiple-
rince sürdürülen karla mücadele
çal›flmalar›n› takip etti. Meclis Bafl-
kan› ‹brahim Türüt’e, Merkez ‹l
Genel Meclisi Üyesi Bayram Ali
Çapo¤lu, Güneysu ‹l Genel Meclisi
Üyesi Ahmet Koçal, Yol ve Ula-

fl›m Hizmetleri Müdürü Kadir Çe-
lik ve Güneysu fiantiye fiefi efllik
etti. ‹l genelinde sürdürülen karla
mücadele çal›flmalar›yla ilgili Yol
ve Ulafl›m Hizmetleri Müdürü Çe-
lik’ten bilgi alan Baflkan Türüt, ge-
ce gündüz demeden karla müca-
dele çal›flmalar›n› büyük bir özve-
riyle sürdüren kardelen ekiplerine
helva ikram›nda bulunarak çal›fl-
malar›nda baflar›lar diledi.

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›nca,
Tekirda¤, Denizli, Gümüflhane
ve K›rklareli'ndeki baz› ma¤arala-
r›n "tabiat varl›¤›" olarak tesciline
iliflkin ilanlar,
Resmi Gazete'de
yay›mland›. Tes-
cillenen alanlara
ait koordinat ve
parsel bilgilerinin
de yer ald›¤› ilan-
lara göre, Tekir-
da¤'›n Saray ilçe-
si Bahçeköy kö-
yünde bulunan
Ceneviz 1. Ma¤aras› "tabiat varl›-
¤›, B grubu ma¤ara", Ceneviz 2.
Ma¤aras› "tabiat varl›¤›, A grubu
ma¤ara", Ceneviz 3. Ma¤aras›
ise "tabiat varl›¤›, B grubu ma¤a-
ra" olarak tescil edildi. Ceneviz
1. ile Ceneviz 3. ma¤aralar›n›n
bulundu¤u alan da koruma alan›
olarak belirlendi. Bahçeköy kö-
yündeki Sakl›su Ma¤aras› "tabiat
varl›¤›, C grubu ma¤ara" olarak

tescil edildi, ma¤aran›n bulundu-
¤u yerin koruma alan› olmas›na
karar verildi. Denizli'nin Serinhi-
sar ilçesi K›z›lhisar Mahallesi'nde

bulunan K›z›lhisar
Ma¤aras› "tabiat var-
l›¤›, C grubu ma¤a-
ra", Ac›payam ilçesi
Dodurgalar Mahalle-
si'ndeki Aslanini Ma-
¤aras› ise "tabiat
varl›¤›, C grubu ma-
¤ara" olarak tescil
edildi, ma¤aralar›n
bulundu¤u alan ko-

ruma alt›na al›nd›. Gümüflha-
ne'nin Torul ilçesi Ar›l› köyünde
bulunan Ar›l› Ma¤aras› "tabiat
varl›¤›, B grubu ma¤ara" olarak
tescil edildi. K›rklareli'nin Vize il-
çesi Aksicim köyündeki Aliflahin
P›nar› Ma¤aras› da "tabiat varl›¤›,
B grubu ma¤ara" olarak belirlen-
di, ma¤aran›n bulundu¤u alan›n
koruma alan› olmas›na karar ve-
rildi.

CHP Giresun Milletvekili Necati
T›¤l›, CHP Ordu Milletvekili Mus-
tafa Ad›güzel, CHP Samsun Mil-
letvekili Neslihan Hanc›o¤lu ve
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet
Kaya’dan oluflan bir heyet, 22
A¤ustos’ta sel afeti yaflanan bölge-
leri ziyaret ettiler. Do¤ankent, Es-
piye, Ya¤l›dere, Duro¤lu ve selden

en fazla etkilenen Dereli’yi ziyaret
eden heyet, felaketin yafland›¤›
bölgelerdeki son durum hakk›nda
yetkililerden bilgiler ald›lar. CHP
heyeti yapt›klar› görüflmelerin ar-
d›ndan vatandafllar›n afetten kay-
nakl› s›k›nt›lar›n›n giderilmesi için
meclis çat›s› alt›nda çal›flmalar›na
devam edeceklerini aç›klad›lar.

Sanayi ve Teknoloji Bakan› Mus-
tafa Varank, Anka-
ra’da "Savunma Sa-
nayiinde Yerli ve Mil-
li Üretim" temal› "3.
Savunma Sanayii
Buluflmalar›" etkinli-
¤ine video konferans
yöntemiyle kat›ld›.
Bakan Varank, yap-
t›¤› konuflmada, "‹na-
n›yorum ki özellikle

son 5 y›lda yapt›¤›m›z yat›r›mlar
çok k›sa süre içinde ül-
kemizi savunma sanayi-
sinde devler ligine ç›ka-
racak." ifadesini kullan-
d›. Varank, "Çok yak›n
zamanda Avrupa sema-
lar›nda da Türkiye'den
sat›n al›nan Bayrak-
tar'lar›n ve Anka'lar›n
uçtu¤unu görece¤iz."
dedi.
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Baz› ma¤aralar›n "tabiat varl›¤›" olmas›na
iliflkin karar Resmi Gazetede yay›mland›

Afet bölgelerinde temaslarda bulundular
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