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BU VAKIF BENİM SEVDAM

 Değerli dostlarım ve akrabalarım...
Çok değerli Vakıf Genel Kurul Üyeleri’nin istek, arzu ve 
teveccühleri ile, on yılı aşkın bir süreden beri vakfımızın 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.
Vakfımızın Genel Kurul Üyeleri, dolayısıyla çok değerli 
akrabalarım bu onur verici göreve beni layık gördükleri 
için de son derece mutluyum ve gururluyum.
 Malumlarınız olduğu üzere, bu süreç içerisinde aile 
vakfıma daha etkin, daha yararlı hizmetler vermenin 
arayışı içerisinde oldum. Aile vakfımı aileme yakışır 
düzeylere ulaştırmak için, vaktimin ve nakdimin hes-
abını hiç düşünmeden gereken gayreti sarfetme çabası 
içinde oldum. Adeta, özel işlerimden çok Ekşioğlu Vak-
fı’na zaman ayırır hale geldim.
 Umarım beni yanlış anlamazsınız... Asla yakınıyor 
değilim... Tüm bunları severek, isteyerek ve onur du-
yarak yapmaktayım. Vakfımızın aracılığı ile çok değerli 
aileme, akrabama ve doğup büyüdüğümüz yörelerimize 
bir nebze hizmet sunabiliyorsam kendimi mutlu added-
iyorum.
 Ancak, şahsım ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyesi 
arkadaşlarım olarak, yoğun bir emek ve uzun bir zaman 
harcayarak planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz organi-
zasyonlara üyelerimizin ve akrabalarımızın ilgisiz kalma-
ları bizleri derinden yaralamaktadır.
 Katkı sağlamanın maddi ve manevi olmak üzere iki 
boyutu vardır. Etkinliklerimiz için maddi katkıdan ziya-
de manevi katkıya muhtaç olduğumuz durumlarda bile 
üyelerimizi, akraba bireylerimizi yanımızda göremey-
işimiz bizleri demoralize etmekte ve hizmet arzumuzu 
olumsuz etkilemektedir.
 Maddi durumu iyi olmayan üye ve akrabalarımızdan 
asla maddi anlamda bir talebimiz olmaz...

 Talepleri halinde, onlara yardım yapma isteğimiz olur 
ancak. . Ne var ki, o değerli kardeşlerimiz de, organi-
zasyonlarımıza katılma noktasında bir çaba sarfetmeleri 
gerekir diye düşünmekteyiz..
 İkizdere Ovit Yaylası Geleneksel 5. Kar Şenliği’ni bu yıl, 
16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirirken, Guinnes Re-
korlarına girecek bir etkinlik planladık. Daha önce 1240 
kişi ile Almanya’nın elinde bulunan “El ele tutuşup sevgi 
zinciri oluşturma rekorunu” egale etmek ve Guinnes Re-
korlar Kitabına girme projemizi katılım noksanlığından 
ötürü gerçekleştiremedik. Oysa sayımız yüzbinlerle if-
ade edilmektedir. Bu rekoru egale etmek ailemiz için zor 
olmasa gerek...
 Keza, 2015 yılında Çanakkale Şehitliğine devasa bir 
tur düzenledik, 55 kişilik, 53 adet otobüsle 2100 kişi kon-
voy halinde Çanakkale’de yatan aziz şehitlerimizi ziyaret 
ettik. Bu devasa organizasyona vakıf üyelerimizin ilgisiz 
kalması hiç kuşkusuz bizleri çok üzdü...
Değerli dostlarım ve akrabalarım...
 Dernek, Vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında 
iş, etkinlik ve organizasyonlar kollektif ve ortak aklın 
ürünüdür. Organizasyonlara maddi katkı kadar, katılım-
da önemlidir. Özellikle yılda bir kez yapılan Olağan Genel 
Kurul’larımıza katılım hayal kırıklığı yaratacak derecede 
düşük seyretmektedir. Bir pazar günü sadece 2 saatini 
bir genel kurul toplantısına ayıramayacak kadar zaman 
fakiri olduğunuzu düşünemiyorum.
 Serzenişlerimi, kardeşin kardeşi uyarısı gibi algılayın 
lütfen. Bizleri anlamaya çalışın. Gücünüz ölçüsünde bize 
destek verin. Etkinliklerimize katılmanız bizleri eleştir-
menize asla engel değildir. Tüm okurlarıma, ailemin tüm 
bireylerine sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.

Ali Ekşi
Ekşioğlu Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı
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Üyelik
Kartınız kazandırıyor...
• Türkiye’nin her yerinde konaklamalarda indirimler
• Market alışverişlerinde indirimler
• Ulaşım araç kiralama
• Yol yardımı
• Çilingir
• Kasko ve Sigorta
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25. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
BİR ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ

“Ekşioğlu Vakfı 2016 yılı “25. Olağan Genel Kurulu” 24 Ocak 2016 Pazar günü saat 10.00’da 
İstanbul-Üsküdar İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları’nın kongre salonunda toplandı. 

İşte ailemizin ve derneğimizin değerli üyeleri ile bayram havasında gerçekleşen toplantımızın detayları...”

 Kurulduğumuz günden bu yana birliğimizi ve be-
raberliğimizi her geçen gün arttırarak büyümekte-
yiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da derneğimizin seçkin 
üyeleriyle bir araya gelerek 25. Olağan Genel Kurul 
toplantımızı gerçekleştirdik. 26 Ocak Pazar günü İs-
tanbul-Üsküdar ilim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları 
‘nın kongre salonunda gerçekleştirilen toplantımıza 
ilgi ve katılım oldukça yoğundu. Genel kurulumuz, 
yine bir aile töreni havasında geçti. Ailemizin gelece-

ği olan çocuklarımıza bizlerden bir miras olarak kala-
cak aile bağlarımızı yitirmemek temel gayemizdir. Bu 
hususta toplantımızı katılımlarıyla renklendiren aile 
büyüklerimize teşekkürü borç biliriz. Vakıf senedimi-
zin 9. maddesinin (A) bendi gereğince her yıl Ocak ayı 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda çalışma 
programımız, faaliyet raporumuz ve vakıf bilançoları-
mız gibi konular masaya yatırıldı.
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25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ilk olarak
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi söz aldı.

“Yolumuza devam edeceğiz. Ancak yolumuza devam 
edebilmemiz için akrabalarımızın yönetim ve meclise 

sahip çıkması gerekmektedir” dedi.
Ali Ekşi, konuşmasının ardındanDivan Başkanlığına 

Mahmut Ekşi’yi,
Divan Başkan Yardımcılığına İbrahim Ekşi’yi,

Katip Üyeliğe Aysel Can Ekşi ve Akif Emre Ekşi’yi
önerdi.

Oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Bşk.
Ali Ekşi

   25.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda açılış konuş-
masını Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi 
yaptı. Ali Ekşi katılan herkese sevgi ve saygılarını su-
narken aile bireylerine de sitemde bulundu. Güzel işler 
yapabilmek için birlik olunması gerektiğini vurgula-
yan Ali Ekşi konuşmasında: “ Saygıdeğer akrabalarım, 
bugün buraya toplanmamızın nedenini hepimiz bili-
yoruz. Burada 25. kongremizi yapmak üzere toplandı 
k. Hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. inşal-
lah buradan yeni bir yönetip çıkıp yoluna devam ede-
cektir. Ancak yola devam etmek için akrabalarımızın 
yönetim ve meclise sahip çıkması gerekmektedir. Bi-
zim sizlerden beklentimiz manevi desteğinizdir. Şunu 
söylemek istiyorum ki Vakfın yürümesini istiyorsak 

Ekşioğlu ailesinin bu vakfa manevi desteğini verme-
si gerekir. Hiçbir zaman maddi bir beklenti içerisinde 
olmadık ve olmayacağız. Fakat bizi yanlız bıraktınız. 
Bu yanlızlığı gidermek için herkesin taşın altına elini 
koyması gerekmektedir. Bize veya gelecek arkadaşları 
mıza şevk vermelisiniz ki onlarda görevlerini layıkıyla 
yapabilsinler. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi su-
nuyorum.sözlerine yer verdi. Konuşması büyük alkış 
toplayan Ali Ekşi, daha sonra Divan üyelerinin oylan-
ması için, Divan Başkanlığına Mahmut Ekşi’yi, Divan 
Başkan Yardımcılığına İbrahim Ekşi’yi, Katip Üyeliğe 
Aysel Can Ekşi ve Akif Emre Ekşi’yi önerdi. Oylamaya 
sunulan isimler oybirliğiyle kabul edildi.
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Geçici divan başkanının önderliğinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
ve ebediyete intikal eden aile höyüklerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve 

ardından İstaklal Marşımız okundu.”

    “Her yıl olduğu gibi salt çoğunlukla toplanan Genel 
Kurul’da yapılan oylamada Divan Başkanlığına Mahmut 
Ekşi, Divan Başkan Yardımcılığına İbrahim Ekşi, Katip 
Üyeliğe Aysel Can Ekşi ve Arif Emre Ekşi seçildiKendileri-
ne özel hazırlanan masada yerlerini aldılar. “
Bilindiği üzere, vakif senedimizin 8. Maddesi uyarınca, 
vakfın en yetkili organı Ekşioğlu Vakfı genel kuruludur.     
     Genel kurul divan başkanlığına oy birliğiyle getirilen 

ÖNCE İSTİKLAL MARŞI 

Mahmut Ekşi, divanda yerini aldi. Değerli görüşlerini bi-
zimle paylaşan divan kurulumuz konuşmalarını
gerçekleştirdi.
    Divan Başkanı Mahmut Ekşi, saygı duruşu ve istiklal 
marşının ardından gündem maddelerini okudu. Üyele-
rin gündeme eklemek istedikleri olup olmadığını sordu. 
Sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi başta olmak 
üzere Yönetim Kurulu Üyelerini yerlerine davet etti.

 Her yıl bir gelenek niteliğinde süregelen Genel Ku-
rul Toplantımız her ne kadar aile meclisi niteliğinde 
olsada nizam ve kurallara uyulmaması söz konusu ola-
maz. Aile büyüklerimizin önderliğinde emin adımlarla 
ilerleyen vakfımız geleneklerine olan bağlılığı ve milli 
duygularına sahip çıkan bir nesli desteklemektedir.
Milli değerlerini korumayı başaramayan bir nesil şüp-
hesiz ki kaybolmaya yüz tutacaktır. Bu bilinçle hare-
ket eden bir aile olarak Genel Kurul Toplantılarımızda 

açılışı saygı duruşu ve istiklal Marşımızla yapmaktayız. 
Bu bilinçten taviz vermemek, gelecek nesilleri bu bi-
linçle yetiştirmek en önemli vazifemizdir. Vakıf sene-
dimizin maddelerine riayet ederek gerçekleştirdiği-
miz 25. Olağan Genel Kurul Toplantımız Her yıl olduğu 
gibi belli bir düzen ve ihtimamla gerçekleşti. Gündem 
maddelerini ve ardımızda bıraktığımız koca bir seneyi 
gözden geçirerek toplantımızın akışını sağladık. Yo-
ğun bir seneyi ardımızda bıraktık.
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Ekşioğiu Vakfı 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında katılımın yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Yoğun ilgi gören toplantıda 
gündem maddeleri incelendi, değerli üyelerimizin görüş ve fikirleri dinlendi, Yapılan ve yapılması planlanan etkinlikler gözden 

geçirildi. Toplantının gündem maddeleri şöyleydi;

* Açılış.
* Divan kurulunun oluşturulması. 
*Saygı duruşu ve istiklal Marşı. 
* Gündemin okunması ve oylanması. 
* 2015 yılı faaliyet raporu ve biançosunun okunması. 
* 2015 yılı vakıf denetleme kurulu raporlarının okun-
ması.
* 2015 faaliyet raporlar, ile 2015 denetleme kurulu ra-
porlarının görüşmeye açılması. 
*Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun aklanması.
* 2016 hizmet yılına ilişkin çalışma program ve taslak 
bütçesinin okunması.

*2016 çalışma programının görüşülüp oylamaya su-
nulması. 
*Çeşitli nedenlerle boşalan Vakıf Meclis Oyelikleri için 
ara seçim.
* Vakıf üyesi olduğu halde, genel kurulumuza ve top-
lantılarımıza bu güne kadar katılmayan üyelerimizin 
durumlarının görüşülmesi.
* Öneriler ve değerlendirmeler.
* Kapanış.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi gündem maddelerinin 
özenle ele alındığı bir programa imza attık...
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Ekşioğlu Vakfı 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Yasin EKŞİ,
1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arası yıllık faaliyet raporunu okudu.

Dolu dolu geçirilen bir yılın ardından düzenlenen kurulda merak edilen sorular cevap buldu.

 Ekşioğlu Vakfı 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında söz alan Yöne-
tim Kurulu Genel Sekreteri Yasin Ekşi 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri 
arası yıllık faaliyet raporunu okudu. Vakıf senedimizin 3. maddesinde 
sıralanan “AMAÇ ve KONULARDA” hizmetler, 2015 yılında da öncelikli 
hedeflerimiz arasında olmuştur . Vakıf gelirleri, bağışlar, Vakıf Meclisi ve 
yönetim kurulunun destek ve katkılarıyla oluşturulan kaynaklar ,vakıf 
senedimizin amir hükümlerine göre kullanılmıştır. Şöyle ki; 
1- 2015 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanlığımıza intikal eden top-
lam 150 adet sözlü yada yazılı talepler, değişik tarihlerde gerçekleşen 
Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme alınıp, makul ve geçerli görü-
len talepler karşılanmıştır. 
2- Rize 53 gazeteciler derneğitarafından 2014 yılının en başanli sivil 
toplum kuruluşu ödülü Ekşioğlu Vakfına erildi. 
3- Arzu Ekşi başkanlığındaki Kadınlar Kolumuz genel kurul üyelerine 
çağrıda bulunarak 15 Şubat Pazar günü vakıf merkezinde yeni yönetimi 
oluşturuldu.. Yönetim Kurulu Başkanlığına Münevver Ekşi seçildi. Mü-
nevver Ekşi başkanlığında Kadınlar Kolumuz
yeniden yapılandındırılmış olup, aktivitelerini sürdürmeye devam ettir-
mektedirler. Bu vesileyle kendilerine başarılar diliyo”ruz. 
4- Kadınlar Kolumuz, yeni görevlerine başlamalarıyla birlikte, Istan-
bul’un çeşitli bölgelerinde yaşamakta olan aile bireylerimizi ziyaret 
edip, vakfimızia olan ilişkilerini ve diyalogiarını geliştirmeye çalışmıştır.
 5- Hayatın her alanında, iyisiyle kötüsüyle varlıklarını yanımızda his-
settiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız için, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününde Çekmeköy Adana Park Restoranda kahvaltı organizasyonu 
düzenleyerek, bu organizasyonda tüm kadınlarımız adına, Havva Ekşi 
Ekinci’ye yılın annesi plaketi takdim edilerek, 
vakıfımız adına onure edilmiştir. Bu vesile ile kadınlarımıza ve katılımcı 
üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
6- Vakıfımızın ve ailemizin geleceğini emanet edeceğiniz gençlerimiz 
21 Martta Çanakkale şehitliğine 43 otobüste 2100 kişiyi taşıyarak Türki-
ye’nin en büyük tur organizasyonlarından birini gerçekleştirdi. Ayrıca 3 
Mayısta Çocuk esirgeme kurumu yetkilileri ile önceden görüşüp yasal ve 
pedogojik kurallar çerçevesinde teslim alınan kimsesiz çocuklara doya-
sıya bir piknik keyfi yaşattılar.
 7- Rize Valiliği ve Ekşioğlu Vakfı tarafından Rize’de eğitime nitelik 
kazandırma (renk) projesi Kapsamında Ovit Yaylasında 11 Nisan 2015 
tarihinde “Uluslararası 4. Ovit Kar Festivali” düzenlendi. 260 çocukla 
isviçre’nin elinde bulunan “Dünyada en çok Çocukla en kısa sürede en 
çok Kardan Adam yapma rekoru 450 çocukla Ikizdere Ovit dağında Tür-
kiye’ye geçmiş oldu. 

8- Rize’de evinde sağlık hizmetlerinden yararlanan ve yatağa bağımlı 
olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan hastalar için Rize il sağlık mü-
dürlüğüne 50 tane çok fonksiyonlu modern hasta karyolası bağışlandı. 
9- 2014 yılında 100 öğrenciye başlatılan burs verme faaliyetimiz 2015 
yılının Haziran ayına kadar devam etmiştir. Her öğrenci için aylık 200 
TL burs düzenli olarak verilmektedir. Verilen bursların şeffaf ve bilinir 
olması, bu öğrencilerle irtibatımızın devam etmesi, vakfımız adına da 
belge niteliği taşıması için, Burs Defteri hazırlanarak öğrencilerimizin 
resimleri, iletişim bilgileri, ailemizle yakınlığı, ilgi alanları, okuduğu 
okul, ne miktarda, ne kadar süre burs aldığı hususlarıyla ilgili veri ta-
banı oluşturularak, burslu öğrencilerle mezuniyetten sonra da irtibat 
kurabilmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. 
10- 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Rize Belediyesinin iftar 
Çadırında Rizeli yoksul ve muhtaçlara yönelik 10 gün boyunca iftar ye-
meği verildi. 
11- Vakfımız tarafından organize edilen, her yıl Ağustos ayının 2. Pazar 
günü yapılan ve gelenekselleşen Ovit Yaylası Şenliklerimizin tüm hazır-
lıkları tamamlandığı halde terör olaylarında şehit düşen güvenlik gl:k-
lerimizin anısına saygı çerçevesinde 2015 yılı Ovit Yayla şenlikleri iptal 
edilmiştir.
12- Geçtiğimiz yıl da başta cenaze uyuruları olmak üzere, ailemizle • 
ilgilendirmeler ve kutlamalar
kısa mesaj yoluyla akrabalarımızın cep telefonlarına ulaştırılmaya de-
vam edildi. Aile bireylerimizin ölüm haberleri kısa mesaj yoluyla duyu-
rulurken, ayrıca cenaze evlerine ikram olarak börek ve tatlı göndermeye 
cenaze törenlerine çelenk gönderme etkinliğimiz sürdürülmüştür.
13- Amatör bir ruh ve yaklaşımla üç ayda bir yayımlanmakta olan “Ekşi-
oğlu Vakfı Dergisi”nin yayımı 2015 yılında da devam etmiştir. Vakıf Mec-
lisirnizin ve Yönetim Kurulumuzun belirlemiş olduğu yayın ilkelerinden 
hiç ödün vermeden ve de hiç bir siyasi görüşün renklerini üzerinde taşı-
madan, sadece, vakfımızın aktivitelerini duyurmayı, doğup büyüdüğü-
müz yörelerimizin turistik değerlerini tanıtmayı ve aile içi haberleşmeyi 
amaçlayan Ekşioğlu Vakfı Dergisi, tarafsız, ilkeli, aile içi hassasiyetleri de 
dikkate alarak yayın varlığını etkin bir biçimde sürdürmektedir. özetle 
çalıştığımız faaliyet raporumuza ilişkin eleştirileriniz, 2016 yılı faaliyet 
dönemine ışık tutacaktır. Önerilerinizden, bilgi ve birikimlerinizden ya-
rarlanarak, vakfımızın daha ileri bir noktaya taşınması hiç kuşkusuz ge-
lecek Yönetim Kurulu’nun ve tüm aile hireylerimizin arzusu ve öncelikli 
görevidir. 
Çalışmalarımıza destek olan tüm Ekşloğlu Ailemize teşekkür ediyor say-
gılar sunuyoruz. 



12

Ekşioğlu Vakfı’nın 01.01.2015 — 31.12.2015 sosyal ve kültürel faaliyetleri, Gündemin 6. Maddesi gereğince, 
2015 yılı mali “Denetleme Kurulu Raporu”, Denetleme Kurulu Üyesi Barış EKŞİ tarafından okundu.

   Ekşioğlu Vakfı’nın 01 .01 .2015 - 31.12.2015 dönemi-
ne ait defter kayıtları bilanço ve gelir gider tabloları 
sosyal ve kültürel faaliyetleri, Vakıflar yasası, vergi ya-
saları ve Muhasebe kuralarına göre incelenmiş, aşağı-
da belirtilen sonuçlar tespit edilmiştir.
1- Ekşioğlu Vakfı’nın Faaliyetleri için gerekli yasal def-
ter ve ticari belgelerin süresi içinde noter onayları 
yaptırılmıştır.
2-Vakfin gelir kalemlerini oluşturan bağışlar, sosyal 
faaliyet gelirleri, aidat gelirleri ayrıntılı ve belge düze-
nine uygun olarak yapılmıştır.
3-Gelir ve gider faaliyetlerinin mütevelli heyetinin 
gözetiminde Yönetim Kurulu kararları doğrultusun-
da düzenli kontrol edilerek yapıldığı tespit edilmiştir. 
4-Ticari defterler ve faaliyet belgeleri üzerinde yapı-
lan incelemelerde, kayıtların muhasebe kurallarına 
uygun olarak yapıldığı,harcamaların ve gelir faaliyet-
lerinin usulüne uygun olarak düzenlendiği, ilgili def-

terlere işlendiği tespit edilmiştir.
5-Tüm harcamaların Vakfın amacına uygun ve konu-
munu güçlendirecek şekilde yapıldığı tespit edilmiş-
tir.
6-Vakıf amaçlarına uygun sosyal etkinlik ve tanıtım 
konusunda başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu etkinlik-
lerini uluslar arası boyuta taşıyarak , ülkemizin saygın 
vakıflarından biri haline gelmiştir.
7-Onaylı defter kayıtlarının, bilanço ve gelir-gider 
tablosuna uygun olarak aktarıldığı, yevmiye düzen-
lendiği tespit edilmiştir.
8-Bu döneme ilişkin Bilanço, gelir- gider tablosunun 
onanması ve Yönetim Kurulunun aklanması yönünde-
ki görüşümüzü Genel Kurulun takdirine arz ederiz. 

Denetleme Kurulu Üyeleri 

Üye
Cengiz Ekşi

Üye
Ozan Ekşioğlu

 Üye
M. Ali Ekşioğlu
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Genel Kurul’da kürsüye çıkan Ozan Ekşi, bilanço ve gelir gider tablosunu okudu.

Konuşmacılarımız

Mahmut Ekşi   
25. Olağan Genel Kurul toplantımızda oluşturulan ge-
çici divana başkanlık eden Mahmut Ekşi, Genel Kurul 
Toplantılarının önemine vurgu yaparken katılımın ye-
terli olmadığı konusunda eleştirilerde bulundu. Yapı-
lan Faaliyetlerin yüksek katılım olduğu takdirde ama-
cına ulaşacağını vurgulayan Mahmut Ekşi,” Kongreyi 
Kendi kurumumuzda gerçekleştirmiş olmak da bize 
ayrı bir haz verdi ifadelerini kullandı. Ali Ekşi’nin yeni-
den Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinden duy-
guğu memnuniyeti dile getiren Mahmut Ekşi, katılan 
meclis üyesi arkadaşlarina teşekkürlerini iletti.

Sarpay Ekşioğlu
   Ekşioğlu Vakfı kurucu üyelerinden Sarpay Ekşioğ-
lu’da Genel Kurul Toplantısı’nda söz alanlar arasınday-
dı. 1949 doğumlu Sarpay Ekşioğlu Haydarpaşa Lisesi-
ni ve iktisadi Ticari ilimler Akademisinden mezundur. 
Vakfımıza yaptığı hizmetlerle her zaman takdir topla-
yan Sarpay Ekşioğlu, Ovit Yaylası etkinlikleriyle ilgili 
eleştirel bir konuşma yaptı.

Aysel Can Ekşi
   Divan Katip üyesi Aysel Can Ekşi Faaliyet Raporu Ko-
nuşmacısı olarak çıktığı kürsüde vakfın 2016 yılındaki 
hedeflerini “2016 yılı çalışma programı vakıf Yönetim 
Kurulumuz 2016 yıında faaliyetlerini olanaklar ve ak-
rabalarımızın desteği ölçüsünde vakıf senedindeki 
hedef ve amaçlar doğrultusunda sürdürmeyi amaç-
lamaktadır. Vakıf gelirlerini arttırarak maddi durumu 
yetersiz lisans öğrencilerine sağladığımız burs sayı-
sının arttırılmasına çalışılacaktır. Akrabamız merhum 

Mehmet Fuat Ekşioğlu tarafından bağışlanan arsanın 
hukuksal işlemleri ve büyükşehir belediyesi’nde takibi 
süren imar planlaması sonuçlandırılacak ve tapu be-
delini ödeyerek arsamızın tapusuna kavuşacağız. Ge-
leneksel Ovit Yayla Şenlikleri Ağustos ayında Yönetim 
Kurulu’nun belirleyeceği takvim içerisinde yapılacak-
tır. “ sözleriyle ifade etti.

Şeref Ekşi
   Şeref Ekşi, “Mahmut Ekşi Başkanımızın açılış konuş-
masında belirttiği gibi bundan sonraki toplantıları-
mızın kendi akrabalanmızın mekanında yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok güzel bir 
düşünce, canı gönülden katılıyorum. Faaliyet rapor-
larını dinledik. Genellikle vakfın bu faaliyetleri yeterli 
değil denir. Bu düşünceye bende canı gönülden ka-
tılıyorum. Hepimizin de bu düşüncede olması lazım. 
Esasında yapılan hiçbir şeyin yeterli olmaması lazım.    
     Ancak şu da bir gerçek ki bu vakfı 25 yıl canlı tutmak 
ve bahsettiğimiz etkinlikleri yapıyor ve devam ettiri-
yor olmak bu da apayrı bir emektir. Bir çoğumuzun 
ortak düşüncesi gibi bende Ali başkanımızın başarı-
lı yönetim kuruluyla birlikte göreve devam etmesini 
destekliyorum şeklinde konuştu.

İsmail Hakkı Ekşi    
    Ekşioğlu Vakfı olarak her yıl geleneksel hale getirdi-
ğimiz Ovit Yaylası Şenliklerinin önemi herkesçe kabul 
edilir. Bu konuda gençlerimizi bilinçlendirmeli ve gü-
zel yöremize sahip çıkmalıyız. Bu anlamda Ovit Yaylası 
ile ilgili bilgilendirici konuşma yapan Eski Vakıf Başka-
nı Ismail Hakkı Ekşi’de sözlerinde bu konuya değindi. 
Ovit Yaylası ile ilgili bilgilendirici bir konuşma yaptı.



14

Hasan Ekşi
 Ekşioğlu Vakfı Genel Kurul Toplantısı’nda söz alan 
Hasan Ekşi ise Vakfımızın Genel Kurul çalışmalarının 
önemine dikkat çekti ve eleştirel bir konuşma yaptı. 
Ekşioğlu Vakfı olarak yapılan faaliyetlerin arttırılması 
gerektiğini savunan Hasan Ekşi, katılımından dolayı 
herkese teşekkürlerini sundu.

Umut Ekşi
 Kurul Toplantısı’nda söz alan Umut Ekşi, “25. Ola-
ğan Genel Kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını di-
liyorum. Belediye Meclis Üyesi seçilmemde soyadımız 
“Ekşi” olmasının büyük payı oldu. Bende bir şeylere 
hem siyasetçi kimliğime hem de sivil toplum kuruluş-
larının yönetimlerinde bulunmam sebebiyle temas 
etmek istiyorum. Mahmut Başkamirnızın da değindi-
ği gibi katılım konusuna değinmek istiyorum. Bura-
da farklı bir bakış açısında bulunmak istiyorum. Çok 
ciddi işler yapabiliriz, çok ciddi yatırımlar yapabiliriz 
ve büyük paralar kazanabiliriz. Büyük bir yönetim or-
ganizasyonumuz olabilir. Fakat benim ricam, benim 
temennim biraz  daha az çalışıp, biraz daha vakfımıza 
destek olmak.”Şeklinde konuştu. Katılımda yaş ortala-
ması büyüklüğüne dikkat çeken Umut Ekşi, yaş ortala-
masının düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Zübeyde Ekşi
 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. 
Zübeyde Ekşi, “Gerçekten sivil toplum kuruluşunda 
birşeyler yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bu 
neden le emeği geçen herkese buradan teşekkürle-
rimi sunuyorum. Burada toplanamıyoruz gibi bir en-
dişeye mahal verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 
Mutlaka herkese ulaşacağız. Faaileyetlere neden geli-
nemiyor? Bunun düşünüp çözüm üretilmesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Bunu kendi içimize çözümleyebiliriz 
diye düşünüyorum. Özellikle büyük şehirlerde zaman 
çok önemli, fakat herkesi bu tarz faaliyetlere zaman 
ayırmasını temenni ediyorum. Bu anlamda üzerime 
düşen her şeyi yapmaya hazırım.” dedi.

Faruk Ekşi
 Kurul’da söz alan Ömer Faruk Ekşi, “Yakın zamanda 
bir seçim atlattık. Sonuçlarda gördük ki en az oy kay-
bettiğimiz yerler Ekşioğlu ailesinin olduğu yerler. Bu 
demektir ki akrabalarım bana sahip çıktı. Bu uğurda 
bana destek veren akrabalarıma, Ekşioğlu Vakfı’na ve 
Meclis Üyelerine ve yönetim kuruluna hepinizin huzu-
runda teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Hızır Ekşi
 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda söz alan bir 
diğer isim de Hızır Ekşi oldu. Ekşi, Birlikte mücadele 
ettiğim siyaset arkadaşım Kamer Genç’in ölümü beni 
derin üzüntüye boğdu. Kararlar alınmış olsada bun-
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dan sonra yapılacak konuşmaların ve sunulacak öne-
rilerin faydasız olacağı kanaatinde değilim. Vakıf top-
lantılarına 20 yıldan beri katılıyorum. Kaçırmamaya ve 
katkı sağlamaya çalışıyorum. Birbirimizin akrabası ol-
mak bizim en önemli özelliğimiz” diyerek akraba bağ-
larına dikkat çekti. “Doğup büyüdüğümüz topraklara 
sahip çıkmamız gerektiğini belirten Hızır Ekşi, daha 
sonra Ovit Yaylası Şenliklerinin aile birliği için arz ettği 
öneme vurgu yaptı.

 Herkes her yerde, her gün Ekşioğlu Vakfı’nın Mar-
ka Değerini konuşuyor.1991 yılında kurulan vakfımız 
kuruluşundan bu yana her yıl çıtasını yükselterek gü-
nümüzde marka vakıflar arasında ilk 5’e girmeyi ba-
şarmıştır. Aile bireylerimizin birbirleriyle tanışması, 
kaynaşması ve dayanışması ilkesi ile kurulan vakfımız, 
günümüz yaşam koşullarına ayak uydurarak sosyal, 
kültürel ve yardımlaşma alanlarında çığır açmıştır. 
Ailemizin dışında ülkemizin sosyal projelerine katkı 
sunmayı ihmal etmemiştir. Bunlara Mehmetçik Vakfı, 
Soma maden faciası, Rize Valiliği eğitim seferberliği 
ve buna benzer birçok alanda yardımlaşmamızı örnek 
gösterebiliriz. Vakfımız sadece kendi bireylerinin tanı-
tılması ve markalaşmasıyla değil, yapmış olduğumuz 
bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızla
bölgemize, yaylalarımıza, örf, adet, gelenek ve göre-
neklerimize, turizmde gelişmemize dikkat çekecek, 

gençlerimize ata topraklarını sevdirecek birçok faali-
yet yaparak, Karadeniz Bölgesi’nin, Türkiye’nin hatta 
Avrupa’nın tarihine damgasını vurmuştur. Ekşioğlu 
Vakfı “Marka Vakıf” unvanını almıştır. Bunun en önemli 
örneği; 2014 yılında Dünya Sütlaç Rekoru ile adını Gu-
inness Rekorlar Kitabına yazdırmasıdır. 2006 yılında 
vakfımızın başkanı olan Ali Ekşi’nin özverileriyle çıta 
her geçen gün artarak yükselmiş yönetim kurulunda-
ki tüm akrabalarımızın katkılarıyla bu günlere gelin-
miştir. Vakfımızın kuruluşuna sebep olan ve gerçekleş-
tiren kurucu başkanlarımızdan bu güne kadar emeği 
geçen tüm vakıf , başkanlarımıza, yöneticilerimize,
meclis başkanlarımıza ve tüm aile bireylerimize te-
şekkür ediyoruz. Her yıl büyük bir özveriyle çalışıyor, 
ülkemize, vatanımıza ve milletimize katkı sağlamak 
adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Koskoca bir 
yılı daha yaptığımız faaliyetlerle geçirdikten sonra 
26. Olağan Genel Kurul Toplantısı`nı gerçekleştirdik. 
Öncelikle bir yıl boyunca gecesini gündüzüne katan 
değerli aile bireylerimiz ve yöneticilerimize teşekkür 
etmeliyiz. Her yıl iple çektiğimiz Genel Kurul Toplantı-
larımız yine bir şölen havasında gerçekleşti. Aile birey-
lerimizin buluşmasına vesile olan toplantıya katılım 
oldukça yüksekti. Herkesin fikirlerini açıkça paylaştığı 
toplantıda Vakıf Meclis Üyeleri’nin seçimi yapıldı. Ali 
Ekşi aile bireylerinin yoğun talebi sonucunda terar Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
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tında incelenmektedir. Ölünün geride bırakmış olduğu ve 
taksime konu olan maddi değere Tereke; mirasta hak sahi-
bi olana Varis; vefat edip mal bırakana muris olarak tanım-
lanır. Miras beşeri hayatta sadece maddi değeri olan mal 
ve menkuller üzerinden değerlendirilmesi gereken bir 
tanımdan daha ziyade manevi yönü açısından varlığı daha 
önemli olduğu bilinmesi gerekmektedir. Hz Ali’nin mirasın 
manevi yönü üzerinde atfetmiş olduğu sözlerinde iş bu 
durum daha iyi anlaşılmaktadır. Zira; “Babanın Çocuğu için 
Bıraktığı en iyi miras O’nun güzel edeple yetiştirmesidir., 
Edep en iyi mirastır ve Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep 
gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.” Sözleri mirasın en önemli 
yönünü bizlere ifade etmektedir. Tüm bu tanımlamalarla 
yukarda izah ettiğim hak, adalet ve miras kavramları bir 
bütün olarak değerlendirilerek; ecdatlarımızın bizlere nice 
çile ve cabalarla miras olarak bırakmış oldukları OVİT yayl-
alarımızın bu gün yaşamış olduğumuz akrabalar arasında-
ki hukuki sorunları bu perspektif çerçevesinde çözülmesi 
gerekmektedir. Bu çözümlemenin yapılabilmesi için önce-
likle olarak her yayla sahipleri ve varisleri, kendi yaylalarının 
hudut sınırlarının tespiti ile tespit edilen yaylaların ada ve 
parsel bilgileri ile kimler adına kadastro tespit yapıldığının 
tespiti yapılarak, açılacak davalarda rıza taksim veya kök 
murislerinin veraset belgelerinin mahkemelere sunularak, 
yanlış kişiler adına yapıları tespitin iddiaları doğrultusun-
da düzeltilerek gerçek malıkler adlarına tespit ve tescil 
yapılmaları talep edilmesi gerekmektedir. Bu davaların 
açılırken üzerinde durulması gereken en önemli husus ise 
davayı açanların yukarda belirttiğimiz gibi hak, adalet ve 
miras payları esas alınarak herhangi bir ayrım yapılmadan 
ve davalarda olmayan veya katılmayan/Katılamayan kişil-
erinde hakları gözetilerek taleplerde bulunma. sıdır.Bunla 
beraber daha önemli olan diğer husus ise; açılan davalar-
da adlarına tespit edilen taşınmaz maliklerinin mirasçıları 
olan kişilerce de kendilerine ikame edilen davaları hoşgörü 
ile karşılayıp, dava konusu taşınmazlarla ilgili herhangi bir 
hak ve iddiasının olmadığı, yapılan kadastro çalışmaların-
da sehven kök muris olan dedelerinin veya ilgili kişiler adı-
na tespit yapıldığını mahkemelere beyan edilmesi gerek-
mekte olduğunu ifade ederim.
 Bu uzlaşı ve hoşgörü çerçevesinde çözülemeyecek_ bir 
sorun olmadığını belirtir ve OVİT yaylalarının hukuki so-
runlarının ancak mahkeme kararları ile düzeltilebileceği-
nin bunun dışında herhangi bir yolun mevcut olmadığı  , 
olma ihtimalinin de bulunmadığını ifade ederim. Nitekim 
başka bir ihtimalinin niteliği mera vasfında olması nedeni-
yle bireysel olarak şahısların hisse bazında satış ve tasar-
ruf yapma dahi olmadığı gibi tüm taşınmazlar kök murıs 
olan dedelerimizin adına tescil edilmiş olduğu için intikal 
işlemleri  yapılamadıgından ancak mahkemeler kararıyla 
düzeltilebileceğini bir kez daha ifade ederim. Bu vesile ile 
sözlerim ile düşüncelerimi ifade eder ve William Shake-
speare’in ifade ettiği gibi “Hiçbir miras, doğruluk kadar ze-
ngin değildir.” belirtir saygı ve sevgilerimi sunarım.

Av. Hüseyin Dursun Ekşi
Ekşioğlu Vakfı
Meclis Üyesi

    Hak herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçel-
erle, sahip olması veya yapabilmesi gereken şeyler olduğu 
tanımlanmıştır. Bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını 
yaşama şekline, hak ve menfaatlerine müdahale etmeden, 
kendi yaşamına yön verme özgürlüğü olarak da tanımlan-
maktadır. Ayrıca beşeri hayatta hukuk düzeninin kişilere 
tanımış olduğu yetkiler olarak tanımlanır. Bu yetkilerin 
belirli bir sınırı vardır. Bu haklar aşıldığı takdirde aşan kişi 
cezalandırılabilir yada bu aşmayla hakkını ihlal ettiği kişi-
ye tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Hak kullanılırken 
başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fıil teşkil 
eder bunlarda hukuk nezdinde karşılığı çeşitli yaptırımlarla 
giderilerek haksızlık ortadan kandırılır. ‘Adalet ise ‘doğrudan 
ayrılmama, hakka riâyet etme” şeklinde tanımlanmaktadır. 
“Adâletin zıddı olan “zufürn” ise; haksızlık, eziyet, işin gereği-
ni yapmama şeklinde karşılanmaktadır.Bu konuda Mevlânâ 
şöyle der: “Adâlet nedir.?Ağaçları sulamak. Zulüm nedir.? 
Dikene su vermek. Adâlet, bir nimet’ yerine koymaktır; su 
emen her kökü sulamak değil. Zulüm nedir.? Bir şeyi kon-
maması gereken yere koymak; buysa, belâya kaynak olur 
ancak.”olduğu ifade edilmiştir. Yüce Kitabımız Kuranı kerim 
in ilgili ayeti nde ise;”Ey iman edenler, adil şahidler olarak, 
Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, 
sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. 0, takvaya daha 
yakındır. Allah’tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmak-
ta olduklannızdan haberi olandır”. (Maide suresi, 8. Ayet) 
Oldugu belirterek iman eden herkesin adaletli olmakla 
“Farz”olduğu ve Allah (c.c) inanan herkese adaletli olma-
ya emrettiğı anlaşılmaktadır. “Miras” Vefat eden kimsenin 
geride bıraktığı mallarda hakkı olan şahıslar ile her birinin 
payını ve bu paylarla ilgili hesap şekillerini gösteren hüküm-
ler ve kaidelere denir. İslâm hukukunda bu ferâiz başlığı al-

Hak ve Adaletle
Çözülmesi Gereken Ovit
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İsmail Hakkı Ekşi
EKŞİOĞLU Vakfı

Yönetim Kurulu Eski Bşk.

“EVET” ... AMA YETMEZ...
    Ekşioğlu Vakfı 1991 yılında kuruldu. Aradan ge-
çen 25 yıllık süreç içerisinde, Vakıf bünyesinde çok 
olumlu, çok kalıcı ve çok güzel etkinliklere imza 
atıldı. Kurucu başkanımızdan başlamak üzere,halen 
görevde bulunan çok . değerli başkanımıza kadar, 
ayrıca bu başkanlarla birlikte görev yapan Yönetim 
Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür bor-
cumuz vardır. Hasbel kader bu büyük aile Vakfı’nın 
Yönetim Kurulu Başkanlığını iki dönem sürdürmüş 
olmama’ ayrıca onur ve mutluluğunu yaşamakta-
yım.
    Giriş paragrafımda da izah ettiğim üzere, Ekşioğ-
lu Vakfı,özellikle Doğu Karadeniz yararına, özellikle 
Şirin ilimiz Rize Yararına, özellikle, Rize ilimizin Şirin 
ama talihsiz ilçesi Ikizdere yararına ve özellikle de, 
İkizdere ilçemizin en önemli yaylalarından Ovit Yay-
lası yararına çok önemli projeleri hayata geçirmiştir.    
    Bugün, Ovit Yaylası Turizm alanı olarak ilan edil-
mişse, hiç kuşkusuz Ekşioğlu Vakfı’nın tanıtım akti-
viteleri sonucu olmuştur. Rize ilinin, hatta İkizdere 
ilçesinin Turizme bir kapı aralamışlığı varsa şayet, 
bu başarıya Ekşioğlu Vakfının payı büyüktür. İkizde-
re ilçe merkezinde Ekşioğlu Vakfı Üyeleri tarafından 
inşa edilerek devletin hizmetine sunulan Hasta-
hane,kültür merkezi, öğretmenevi, doktor, hemşi-
re lojmanları ve Öğretmen lojmanları gibi tesisler 
dolaylı olarak Ekşioğlu Vakfı sayesinde yapılmıştır. 
Bunlar asla ve katta küçümsenecek ve hafife alına-
cak hizmetler değildir. Yapanlara, yapımına dolaylı 
da olsa neden olanlara Şükran borcumuz vardır. Ek-
şioğlu Vakfı, dolayısıyla Rize ilinin, dolayısıyla Ovit 

Yaylasının Guinnes Rekorlar Kitabına isimlerinin 
geçmesi ayrı bir gurur kaynağıdır. Vakfımızın değer-
li yöneticileri ve değerli dostlarım: Artık bu tarih-
ten sonra Vakfımız’ın kalıcı eserlere ihtiyacı vardır. 
Ulusal ve uluslararası medyaları yerinden oynatan 
devasa organizasyonlara imza atsanız bile, kalıcılık-
ları,yaşam süreleri kısıtlıdır. Artık Ekşioğlu Vakfı’nın 
yaşam süreleri kısıtlı etkinliklere değil, nesilden ne-
sile devredilecek kalıcı eserlere ihtiyacı vardır; Bu 
kalıcı eserlerin ilk temeli mevcut Yönetim Kurulu ta-
rafından atılacağına dair kesin kanaatım vardır. Bu 
azim ve kararlılık içerisinde tüm vakıf üyelerini ve 
ailemizin işadamlarını bu taşın altına el uzatmaya 
davet ediyorum. Yıllar çok çabuk geçmektedir. Ço-
cuklarımıza aile vakıflarından intikal edecek ve de, 
övünecekleri bir eser bırakmak için Ekşioğlu Vak-
fı’nın varlığı bir fırsat sayılmalıdır. İçerisinde toplan-
tı salonları,hizmet birimleri,lokalleri ve misafir-ha-
neleri ile donatılmış bir hizmet binası, ardından bir 
okul yada hastahane yada bir yaşlılar yurdu... Der-
hal hizmete sokulmalıdır. Bu projeler bizim ailemiz 
ve ailemiz içindeki işadamlarımız için hiç de büyük 
projeler değil dir. 
   2016 yılı Vakfımızın proje yılı, 2017 yılı ise Vak-
fımızın yatırım yılı olması en büyük arzumdur. Ya-
zımın ana başlığını “Evet’i.. Ama yetmez.. dememin 
gerçek anlamına, umarım yazımın içeriğinde açıklık 
kazandırmış oldum... Bu vesile ile tüm okurlarıma. 
dostlarıma aileme ve Vakfıma emeği geçenlere tak-
dir ve teşekkürlerimi sunar, saygılarımı ve sevgileri-
mi arz ederim. 

Makale
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Ali Ekşi
Yönetim Kurulu Başkanı

1945 yılında İkizdere’nin Dereköy’ünde doğdu.
Evli ve yedi çocuk babasıdır

EKŞİOĞLU VAKFI
MECLİS YÖNETİM KURULU

1945 yılında İkizdere’nin Dereköy’ünden 
Aslan oğlu İbrahim Ekşi, bekar ve bir

kız çocuğu babasıdır.

1978 yılında İkizdere’nin
Bakırköy köy’ünde doğdu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

1967 yılında İkizdere’nin
Tulumpınar Köyü’nde doğdu.

Evli ve altı çocuk babasıdır.

Aslen İkizdere’nin
Demirkapı Köyü’nden olup,

1973 yılında Karasuda doğdu.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

1966 yılında İkizdere’nin
Dereköy Köyü’nde doğdu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

İkizdere’nin Demirkapı Köyü’nden olup
1963 yılında Karasu’da doğdu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

1956 yılında Rize’nin İkizdere
ilçesinde doğdu.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Aslen Rize’nin İkizdere ilçesinden olup
1982 doğumludur.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aslen Rize’nin İkizdere’nin Dereköy
Köyü’nden olup, 1977 yılında İstanbul’da doğdu
Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Ekşioğlu
Başkan Vekili

Yasin Ekşi
Genel Sekreter

Süleyman Ekşi
Muhasip Üye

Kemal Ekşi
Yönetim Kurulu Üyesi

Hızır Ekşi
Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın Ekşi
Başkan Yardımcısı

İlyas Ekşi
Veznedar Üye

Galipcan Ekşioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ekşi
Yönetim Kurulu Üyesi
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EKŞİOĞLU VAKFI
MECLİS ÜYELERİ TOPLANTISI

Ekşioğlu Vakfı meclis üyeleri ilk toplantısını 13 Şubatta Çekmeköy Park Adana Restaurant’ta yaptı.
Yönetim Kurulu başkanlığına Ali Ekşi, Başkan Vekilliğine İbrahim Ekşioğlu, Başkan Yardımcılığına 
Aydın Ekşi, Muhasıp Üyeliğe Süleyman Ekşi, Veznedar Üyeliğe İlyas Ekşi, Genel Sekreterliğe Yasin 

Ekşi Yönetim Kurulu Üyeliğine Galipcan Ekşi, Mustafa Ekşi, Kemal Ekşi, ve Hızır Ekşi seçildi

   Ekşioğlu Vakfı Meclis üyeleri ilk toplantısını 13 Şu-
bat da Çekmeköy Park Adana Restaurant’ta yaptı. 
Yapılan toplantıda Vakıf Meclis başkanı Mahmut Ekşi, 
Başkan yardımcısı İbrahim Ekşi ve Aysel Can Ekşi, Genel 
Sekreterliğe ise Kadem Ekşi seçildi. Meclis divanının 
oluşturulmasının ardından Yönetim Kurulu Üyeleri oyla-
maya sunuldu oy Birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ekşi, başkan Vekilliğine İbrahim Ekşioğlu, 
Başkan Yardımcılığına Aydın Ekşi , Muhasip Üyeliğe Sü-
leyman Ekşi, Veznedar üyeliğe İlyas Ekşi, Genel sekreter-
liğe Yasin Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeliğine Galipcan Ekşi, 
Mustafa Ekşi, Kemal Ekşi, Hızır Ekşi seçildi. Ekşioğlu Vakfı 
olarak vakıf senedimize bağlı kalarak gerçekleştirdiğimiz 
vakıf meclis toplantımız dostane bir havada gerçekleşti. 
25. Olağan Genel Kurul Toplantımızda oylamayla seçilen 
Vakıf Meclis Üyelerimiz, 13 Şubat Cumartesi günü Çek-
meköyde buluştu. Burada her yıl olduğu gibi Vakıf Me-
clisi Yönetim Kurulu seçildi. Seçilen meclis üyelerimiz ve 
yönetim kurulu üyelerimize başarılar dileriz.
    Ekşioğlu Vakfı’nda Ali Ekşi yeniden başkanlığa seçildi. 

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük nüfusa sahip ailel-
erinden biri olan Ekşioğlu aile bireylerini bir çatı altın-
da birleştiren, Ekşioğlu Vakfı’nın yapılan 25’inci Olağan 
Genel Kurulu’nda aile üyelerinin yoğun istekleri üzerine 
başkanlığa Ali Ekşi yeniden seçildi. Ekşioğlu Vakfı’nın 
yapılan genel kurulunun ardından Çekmeköy’deki Tarihi 
Park Adana Restaurant’ta Ekşioğlu Vakfı Meclis Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ekşioğlu Vakıf Başkanı Ali Ekşi, 
Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı Mahmut Ekşi, Vakıf Meclis 
Genel Sekreteri Kadem Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili 
Ibrahim Ekşioğlu, Başkan Yardımcısı Aydın Ekşi ile Yöne-
tim Kurulu üyeleri, Süleyman Ekşi, İlyas Ekşi, Yasin Ekşi, 
Galipcan Ekşi, Selçuk Ekşi, Hızır Ekşi, Kemal Ekşi ile Mus-
tafa Ekşi ve meclis üyeleri katıldı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı 
Ali Ekşi’nin açılış konuşmasının ardından toplantıda 
Vakfın önümüz-deki dönemde yapacağı faaliyetler ele 
alındı.
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Ali EKŞİ: ETKİNLİKLERİMİZ SÜRECEK 
    Kendisinin yeni dönemde göreve talip olmadığını an-
cak aile bireylerinin baskısı üzerine yeniden aday old-
uğunu anlatan Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, 
açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yeni dönemde de bugüne 
kadar yaptığımız faaliyetleri sürdüreceğiz. Buna ilave 
olarak Ekşioğiu Vakfı’na bir külliye kazandıracağız. Bunu 
önümüz-deki 2 yıllık dönemde tamamlamayı hedefliy-
oruz. Böylece görevimizi tamamlayarak gençlere devre-
deceğiz. Geçen yıl yaptığımız Kardan Adam Şenliğimizi 
bu yılda Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Geleneksel 
hale gelen bahar şenliğimizi yayacağız. Ramazan ayın-
da iftar yemeklerimiz ve yardımlarımız devam edecek. 
Geleneksel hale gelen Ovit Yayla şenliklerimiz de bu 
yıl yapılacak. 100 dolayında öğrencimize eğitim bursu 
sağlayacağız. Temelini atacağımız külliyeyi 2017 yılında 
tamamlayarak Vakfımızı oraya taşıyacağız ve bizden bu 
kadar diyeceğiz ancak vakfımızı bırakacak değiliz. Elim-
izi her zaman vakfımız, ikizdere’rniz ve Rize’miz için taşın 
altına koyacağız.” 

OVİT KIŞ TURİZM MERKEZİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
    Ovit Yaylası’nın kendileri için son derece önemli old-
uğunu ifade eden Ekşi “Ovit bizim için vazgeçilmezdir. 
En büyük hedefimiz Ovit Yaylasını Kış Turizm Merkezi 
haline getirmektir. Bu yönde ilimiz idare-cileri ile te-
masımız sürüyor. Ovit Kış Turizm merkezi bizim en büyük 
hayalimizdir. Bunu gerçekleştirmek için çalışma yürüte-
ceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Knauf Mantolama

Knauf Guardex®

  Knauf Profil

Knauf Alçıpan®

Bina Taşıyıcı Strüktürü

Guardex® Dış Cephe Duvar Sistemi’ni oluşturmak için bina taşıyıcı strüktürüne Knauf Profilleri sabitlenir, bina iç cepheden Alçıpan®, dış cepheden 
Guardex® ile kaplanır ve son olarak Knauf Mantolama Sistemi uygulanır.

Guardex®, özel alçı çekirdeğine sahip, küf oluşumunu engelleyen, suya dayanıklı, yalıtıma katkı sağlayan, A1 sınıfı yanmaz, uzun ömürlü dış 
cephe plakasıdır.

GUARDEX   ALIN
KAT KAT KAZANIN

®

Yeniköy Mah. Kıbrıs Cad. No:12/RİZE
T: 0464 217 00 53
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EKŞİOĞLU VAKFI
8. DÖNEM MECLİS ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. 
Zübeyde Ekşi

Knauf Mantolama

Knauf Guardex®

  Knauf Profil

Knauf Alçıpan®

Bina Taşıyıcı Strüktürü

Guardex® Dış Cephe Duvar Sistemi’ni oluşturmak için bina taşıyıcı strüktürüne Knauf Profilleri sabitlenir, bina iç cepheden Alçıpan®, dış cepheden 
Guardex® ile kaplanır ve son olarak Knauf Mantolama Sistemi uygulanır.

Guardex®, özel alçı çekirdeğine sahip, küf oluşumunu engelleyen, suya dayanıklı, yalıtıma katkı sağlayan, A1 sınıfı yanmaz, uzun ömürlü dış 
cephe plakasıdır.

GUARDEX   ALIN
KAT KAT KAZANIN

®

Yeniköy Mah. Kıbrıs Cad. No:12/RİZE
T: 0464 217 00 53
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EKŞİOĞLU VAKFI
KADINLAR KOLU ÜYELERİ

Gönül Elçilerimiz

1983 İstanbul doğumludur.Ali Ağalar’dan Hüseyin oğlu Yakup Ekşi’nin ve Mustafa Ağalar’dan Rıfat kızı Memnune Melahat Ekşi’nin kızıdır.Academy İstanbul 
Reklamcılık&Halkla İlişkiler mezunudur.İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Ak Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesidir.
RİDEF ( Rize Dernekler Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesidir. Ekşioğlu Vakfı Meclis Üyesidir.İngilizce ve Osmanlıca dillerini bilmektedir.

Düzce Saçmalıpınar Köyü’nden merhum Mehmet Ali Ekşi’nin oğlu
merhum Kamil Ekşi’nin kızıdır. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

1985 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
mezunudur. İsmail Ağalar’dan merhum İbrahim Ekşi’nin oğlu Ekrem 
Ekşi ve Fatma Ekşi’nin kızıdır. Yahya Ağalar’dan Mahmut Ekşi’nin 
oğlu Fatih Ekşi ile evlidir, bir çocuk annesidir.

Mustafa Ağalar’dan Tulumpınar Köyü’nden
merhum Yemen Ekşi’nin torunu Adnan Ekşi’nin kızı Büşra Ekşi,
1995 İstanbul doğumludur.

Mustafa Ağalardan Dereköy (Velku) merhum Hacı Topal Hızır 
Ekşi’nin oğlu Yakup Ekşi’nin kızı ile merhum Hacı Sefer Ekşi kızı 
Ayşe Ekşi’nin kızı Hülya Ekşi 1970 Üsküdar doğumludur, özel bir 
şirkette muhasebeci olarak görev yapmaktadır, 2 çocuk annesidir.

Mustafa Ağalar’dan Tulumpınar Köyü’nden
merhum Yemen Ekşi’nin oğlu Adnan Ekşi’nin eşi Zübeyde Ekşi,
1969 Erzurum doğumludur.
Evhanımı, 4 çocuk annesidir.

Ayvalık Köyü’nden Rasim’in İbrahim’in torunu, Süleyman 
ve merhume Nurhan Ekşi’nin kızı Hülya Ekşi Yılmaz, İktisat 
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, evli ve bir çocuk annesidir. 13 yıldır 
Ekşioğlu Vakfı’nda çalışmaktadır. 

Mustafa Ağalar’dan Tulumpınar Köyü’nden
merhum Yemen Ekşi’nin torunu Adnan Ekşi’nin kızı Büşra Ekşi,
1992 İstanbul doğumludur.

Arzu Ekşi
Kadınlar Kolu Başkanı

Hülya Ekşi
Kadınlar Kolu Başkan Yardımcısı

Zübeyde Ekşi
Kadınlar Kolu Üyesi

Esma Ekşi
Kadınlar Kolu Üyesi

Memnune Melahat Ekşi
Kadınlar Kolu Üyesi

Zübeyde Ekşi
Kadınlar Kolu Üyesi

Hülya Ekşi Yılmaz
Kadınlar Kolu Üyesi

Büşra Ekşi Havva Ekşi

1962 Erzurum doğumludur. Erzurum Kız Sanat Okulu Mezunudur.
Mustafa Ağalar’dan Rıfat Ekşi ve Herdem Ekşi’nin kızıdır.
Ali Ağalar’dan Yakup Ekşi ile evli olup 3 çocuk annesidir.
Osmanlıca ve Arapça bilmektedir.
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Fark Yaratan Projelere imza Atıyoruz...

Ünalan Mah. Kıvılcım Sk. Simgekent Sitesi B1 Blok D:3
Üsküdar - İSTANBUL
Tel    : (216) 315 19 96
Gsm : (533) 383 86 90
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   Dünyadaki cennet 2640 rakımdaki Ovit dağında kar 
şenlikleri yoğun ilgiyle başladı. Rize, yoğun yağmur 
ve fırtınanın altında olmasına rağmen Ovit’te sadece 
hafif bir kar yağışı gözlendi. Hava oldukça açık ve gü-
zeldi. Ovit’te yapılan ölçümlerde 3,5 metre kar olduğu 
saptandı. Kış turizminin olmazsa olmazı kayak sporu için 
müthiş bir altyapı olduğu gözlerden kaçmadı. Üstelik 
yoğun kar yağışına rağmen hava koşulları oldukça iyiydi. 
5. Ovit kar şenliklerinde misafirlere Çaykur standın-
da çay ikram edildi. Sıcak simit, kaşar peyniri ve zeytin 
eşliğinde hemşehrilerimizle kahvaltı yapıldı. Sağlık ekibi 
ve AFAD’da Ovit’teydi. Rize Valiliği tüm protokol katılım 

5. Geleneksel Ovit Yaylası
Kar Şenlikleri

sağladı. Devletimizin ve milletimizin desteği ile 5. Ovit 
kar şenlikleri coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört 
bir yanından otobüslerle akın akın gelen vatandaşlarımız 
kardeşlik halkasında yerini almaya geldi. Her yıl Guiness 
Rekorlar Kitabı’na girmek için değişik rekor denemeler-
ine ev sahipliği yapan Ovit, bu yılda dünya tarihine dam-
gasını vuracak bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı. 
Kanal G Genel Koordinatörü Necati Selvitop, “ Bu etkin-
likler yapılmazsa memleketimiz tanıtılamaz, dünyanın 
en zengin kar alanı Ovit tanıtılamaz, Ovit’e kayak merkezi 
yapılması için hızlı adımlar atılamaz.” şeklinde konuşarak 
Kar Şenliklerinin önemine vurgu yaptı.
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Her yıl Ekşioğlu Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Ovit yaylası şenlikleri yaşanan terör olayları
nedeniyle dünyaya ders olacak bir formatta gerçekleştirildi. En uzun horon rekorunu kırarak 

teröre karşı tek yürek olduğumuzu göstermek amacıyla düzenlediğimiz etkinlik takdir topladı.

     Şenliklerin başlangıç noktasına İstanbul’dan getirilen 
5 adet sayaçlı turnike kuruldu. Kardeşlik halkasında yer-
ini almak isteyen değerli vatandaşlarımız bu turnikele-
rden tek tek sayılarak alana alındı. 22 Mart 2015 tarihin-
de Almanya’nın Deisburg kentinde 1144 kişiyle “Irkçılığa 
Hayır, Sevgi ve Kardeşliğe Evet” sloganıyla Guiness Re-
korlar Kitabı’na adını yazdıran Almanya’nın ardından 
sevgi ve kardeşlik halkasını, 2640 rakımlı Ovit zirvesinde 
oluşturmak için toplandık. Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ekşi’de organizasyondan memnuniyetini 
“ Burası Allah’ın verdiği bir nimet, bir mucize. Aşağıda 
güneş ve açan çiçekler varken bulunduğumuz konum-
da kar yağıyor. Dört mevsimi bir arada yaşamaya de-

vam edeceğiz.” sözleriyle ifade etti. Organizasyonda 
hazırlıklar Guiness kurallarına göre yapıldı. Rekor den-
emesi yapılacak alanın tamamı kırmızı şeritlerle çevril-
di. Hiç kimse başlangıç sesi duyulmadan içeri alınmadı. 
Rekor danışmanları; Prf. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türk-
gücü de Ovit’teydi. Rekor danışmanı Aydın Türkgücü’ne 
“Vatandaşlarımız buraya gönül rahatlığıyla gelebilir mi?” 
şeklinde yöneltilen soruya kendisi, “Burada herkes sefer-
ber olup güvenlik tedbirleri almış, kimsenin kuşkusu ol-
masın. Sağlık ekipleri ve AFAD burada. Rize Valiliği’ne, 
Rize Belediye Başkanlığı’na, Çaykur Genel Müdürlüğü’ne, 
Emniyet teşkilatımıza ve alay komutanımıza buradan 
teşekkürlerimi sunuyorum!” dedi. 
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 Ekşioğlu ailesinin Türkiye’nin dört bir yanındaki fer-
tleri ağır hava koşullarını hiçe sayarak Ovit’te kardeş-
lik, sevgi, barış halkasında yerini almaya geldi. İkizdere 
Kaymakam’, Halil İbrahim Kazar’da görüşlerini “Burada 
değişik bir atmosfer var, ikizderede yağmur yağarken 
Ovit’te şuan kar yağıyor. Benim için de bir ilk oldu. En 
az buraya gelenler kadar heyecanlandım.” sözleriyle if-
ade etti. Rize Vali Yardımcısı, Mehmet Kurt 1.5 aydır or-
ganizasyonla ilgili sıkı bir çalışma yürütüyordu. “Başta 
Rize Valisi olmak üzere emeği geçen herkese ve özel-
likle Mehmet Kurt’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yoğun 
çalışmaların sonunda gerçekleştirilen 5. Ovit Kar 
Şenlikleri’nde Kurt “ Asıl teşekkürü Ekşioğlu Vakfı’na et-
mek gerekir. 5’incisi düzenlenen Kar Şenlikleri’ni de il-
imize katkı sağlayacağına inandığımız her etkinlik gibi 
destekliyoruz. Memleketimizde aynı anda dört mevsimi 
yaşamak gibi bir şansa sahibiz. Kamu kurumları olarak 
vakfımızın bizden talebi doğrultusunda yollarımızı açtık, 
jandarmamız devriye atıyor, alanımızın tüm hazırlıkları 
tamamlandı. Umarım Guiness Rekorlar Kitabı’na gire-
rek bu günü sonuçlandırmış oluruz!” şeklinde konuştu. 
Düzceli iş adamımız Hızır Ekşi’de oradaydı. Hislerini “çok 
güzel bir manzara ve çok kalabalık. Bu kadar yoğun 
katılım olacağını tahmin etmiyordum.” sözleriyle ifade 
etti. 
 Üniversiteli gençlerden de katılım oldukça memnun 
ediciydi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin öğrencil-
eri de Ovit’teydi. Konsey Başkanı Ahmet Midilli, “ Önce-
likle Rektörümüz Hüseyin Karaman hocamıza teşekkür 
ediyoruz. Sevgi barış ve kardeşlik varsa Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi olarak biz de oradayız. Bizim buraya 
gelebilmemiz için tüm imkanları seferber eden Ekşioğlu 

Vakfı başkanı Ali Ekşi’ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 
dedi. Öğrenciler bu güzel organizasyonda bulundukları 
için memnundular. 5. Ovit Kar Şenlikleri’ne İstanbul’dan 
da katılım oldukça yoğundu. Milli Eğitim şube müdürü 
ve bu güzel organizasyonun mimarı görüşlerini, “Nisan 
ayının ortasında bu ortamı ve havayı yaşamak, bu güzel 
insanlarla bu ortamı paylaşmak en güzeli bence. Başta 
Ekşioğlu Vakfı başkanımız Ali Ekşi’ye teşekkür ediyoruz. 
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediy-
oruz.” sözleriyle ifade etti.
 İstanbul Görgülü Pastanelerinin sahibi, Rizeli iş 
adamımız Nurettin Atmaca, ortakları ve bütün çalışan-
ları da Ovit’teydi. Nurettin Atmaca, “Bu ülkede Ali Ekşi 
gibi 5 tane hayırsever olsa bu ülke Avrupa’daki gelişmiş 
ülkeler sınırına erişir. Kendisine teşekkürlerimi sunuyo-
rum.” şeklinde hislerini ifade etti. 5. Ovit Kar Şenlikleri’ne 
basın mensuplarının ilgisi de oldukça yoğundu. TRT 
ekibi, DHA ekibi, İHA ekibi ve AA ekibi rahat bir şekilde 
ulaşımın gerçekleştiğini dile getirdiler. Ekşioğlu Vakfı 
Gençlik Kolu başkanı Ercan Ekşi, “Böyle bir organizasyo-
na ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. 
Gelen her kardeşimize hoş geldiniz demek istiyorum. 
Birlik beraberlik namına örnek bir davranış sergileyen 
Ekşioğlu Vakfı Gençlik Kolunu tekrar tebrik etmek is-
tiyorum. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz.” 
şeklinde konuştu. Değerli iş adamı ve Ekşioğlu Vakfı 
Başkan Yardımcısı Süleyman Ekşi, “Öncelikle bize bu gü-
zel ülkede huzurla yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnet duyuyorum. 
Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için katılmış bulun-
maktayız. Önce başkanımıza ardından emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.” dedi.  
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Ovit Kar Şenikleri’ne üniversiteli gençlerin de ilgisi yoğundu. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekşi ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Milli duygulanmın, birlik 

ve beraberliğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizle buluşmak bizleri de mutlu etti.

 Uzun yıllar vakfımızın yönetim kurulu üyeliğini ya-
pan, meclisimizde görevler yapan, çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında başkanlıklar yapan siyaset ve iş adamı, 
Kadem Ekşi’de oradaydı. Organizasyonla ilgili görüşleri-
ni, “Ovit’te bugün canlı, coşkulu ve sımsıcak bir ortam var. 
Gerçekten yükseklerin beyi Ovit. 2640 rakımda özgürlük 
var, muhabbet var, kardeşlik var. Bugün burada barışa, 
sevgiye, kardeşliğe dair çok şey söylenecek. Tulumun, 
kemençenin ritmiyle Doğu Batı, Kuzey Güney, yedi renk 
yedi bölgeyi kuşatan bir mesaj verilecek. Bu mesaj Türki-
ye’nin büyümesine, kalkınmasına ve reflekslerine pranga 
vurmaya çalışan her işbirlikçinin yok olacağına dair bir 
mesaj olacak. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine kimse el 
uzatamaz. Muhabbet ve kardeşlik içerisinde yaşayan bu 
insanları hiç kimse bölemez. Aziz şehitlerimizi buradan 
rahmetle anarken en kısa sürede terör belasından ülke-
mizin kurtulmasını temenni ediyorum. Ekşioğlu Vak-
fı’nın düzenlediği kar festivaliyle bu bölgeye yatırımları 
çekme azmini, yaz kış turizmini “Dört Mevsim İkizdere” 
sloganıyla bu dağların çığlığını, bu dağların sesini, bu 
dağların kardeşlik hikayesini her daim anlatmasını tak-
dir ediyorum. Ekşioğlu Vakfı bir sivil toplum kuruluşu 
olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu ülke için hep 
birlikte üretip çalışmaya devam edeceğiz. Konuklarımıza 
katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.” şeklinde 
ifade etti. Ekşioğlu Vakfı eski yöneticilerinden, vakıfta 
uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve halen Meclis 
Başkan Vekilliği görevini icra eden İbrahim Ekşi, “Etkin-

liğimize gelen tüm hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en 
çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde bizlerde Ekşioğlu aile-
si olarak önce aile birlikteliğimizi sonra ülke birliğimizi ve 
bütün insanlığa birlik beraberlik mesajı verebilmek için 
bugün 2640 metrede, Ovit Dağı’nda, dedelerimizin bize 
bıraktığı bu yuvada, tüm dünyaya sevgi ve barış dilekler-
imizi bir kez daha Ekşioğlu Vakfı adına iletiyorum.” diye 
konuştu. Ekşioğlu Vakfı Meclis Üyesi Mehmet Ekşi, “Bu 
şenliğin Türk ve İslam alemine Türk kardeşliğine, birlik ve 
beraberliğe, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” dedi Kanal G Yönetim Kurulu üyesi 
Hamdi Çakır’da Ovit’teki kar şenliğimiz ile iligili görüşler-
ini “ Giresunlular adına, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi’ye 
bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. 
Hepinize Giresunluların selamını getirdim.” sözleriyle 
ifade etti. Rekor danışmanlarımız Aydın Türkgücü, Prof.
Dr Orhan Kural ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 30 
kişilik ekip başlarımızın yerlerine davet edilmesiyle orga-
nizasyon başlatıldı. Guiness Rekorlar Kitabı kuralları ge-
reğince 18 yaşını doldurmuş herkes turnikelerden geçti. 
Reşit olmayanlar ise kurulan sahnede organizasyona eş-
lik etti. Rekor danışmanları ve hakem heyeti resmi veril-
eri kayıt altına aldı. Topluluk 50’şer kişilik gruplar halinde 
yerlerini aldılar. Rekor danışmanlarının gözetiminde ve 
Karadeniz müziği eşliğinde kardeşlik ve barış halkası 
Ovit’te gerçekleştirildi. 
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Rize’nin Ovit Dağı’nda ‘kar üzerinde dünyanın en büyük horon halkası’ rekorunu
kar ve tipi engelledi. RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda

Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen 5’inci Ovit Kar Şenliğinde terörizme karşı sevgi,
barış ve kardeşlik mesajı vermek için,

‘Kar üzerinde dünyanın en büyük horon halkası’ rekor denemesi gerçekleştirildi.

 Girişte herkese Ekşioğlu Vakfı baskılı bere dağıtıldı. 
Gişelerden ilk olarak Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi 
geçerek açılışı yaptı. Ekşioğlu Vakfı Başkan Danışmanı ve 
Organizatör Necati Selvitop’un düdük çalarak başlattığı 
rekor denemesi için turnikeden ilk olarak Ekşioğlu Vak-
fı Başkanı Ali Ekşi ve yönetimi geçti. Daha sonra vatan-
daşlar turnikeden görevliler kontrolünde içeri alındı. 
18 yaşından küçükler ise kural gereği sahaya alınmadı. 
Yaklaşık 20 dakikada içeri giren vatandaşlar kendilerine 
ayrılan bölümde sıraya girdi. Rekorun kırılabilmesi için 
sık sık anonslar yapıldı, çevredeki sağlık personeli ile 
AFAD, Karayolları ve Belediye çalışanları da turnikeden 
geçirilerek sahaya alındı. içeri girişlerin tamamlan-
masının ardından görevliler turnikeden geçen sayıları 
belirledi. Bu sırada 5 dakika boyunca el ele tutuşarak 
büyük bir halka oluşturan vatandaşlar horon oynadı. 
Kar yağışı ve tipiye rağmen horon halkasını bırak-

mayan  vatandaşlardan bazıları Türk bayrakları 
açtı, bazıları ise alkışla tempo tuttu. Ali Ekşi: “Gelecek 
yıl rekoru kırmak için çalışacağız. Amacımız teröre karşı 
sevgi, barış ve kardeşlik halkası oluşturmaktı. Rekor 
kırılamasa da halkayı oluşturduk.” dedi. Dünyaya barış 
mesajı vermek amacıyla düzenlenen en büyük kardeşlik 
halkası rekor denemesi ertelendi. Yinede verdiği mesaj 
ve halkımızın yoğun ilgisiyle amacına ulaşan organi-
zasyonun ardından sanatçı Davut Güloğlu sahne aldı. 
Ekşioğlu Vakfı olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne, 
Karayolları Bölge Müdürlüğüne, Karayolları Rize Şube 
Müdürlüğüne, Karayollarının bütün personellerine, Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne, Halk Eğitim Müdürü Osman Bahri 
Günal’a, Sağlık İl Müdürlüğü’ne, AFAD ekibine, Rize Bele-
diyesi’ne, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’na ve 
ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Yazın yeşilliği, kışın beyaz örtüsüyle; yaylaları, akarsuları, dereleri ile Rize’nin en güzel
bölgelerinden biri olan Ovit Yaylası, en büyük sütlaç ve en çok çocukla kardan adam yapma

rekorları ardından yeni bir rekor denemesi gerçekleştirdi.

   Ekşioğlu Vakfı tarafından 16 Nisan 2016 tarihinde 
düzenlenen kar şenliğinde dünyadaki terörizme karşı 
kar üzerinde oluşturulan sevgi, barış, kardeşlik halkasıyla 
rekor denemesi yapıldı. Terörizme hayır, sevgi ve barışa 
evet sloganıyla düzenlenen etkinlik Ovit yaylasında 
geniş bir katılımla gerçekleşti. Dünyanın sevgi, barış ve 
kardeşlik halkasında yerini almak üzere başta Almanya 
olmak üzere çeşitli ülkelerden katılım vardı. İkizdere’ye 
gelip de bu güzelliği gezip görmeden olmaz tabi. Coşkun 
akan dereleriyle, yeşilin her tonunun sergilendiği bir tu-
vali andıran manzarasıyla bir başkadır İkizdere. Yazı ayrı 
güzel kışı ayrı güzeldir. Dört mevsimi aynı anda görebi-
leceğiniz İkizdere’de her an kendinizi horon teperken 
bulabilirsiniz. Yoğun iş stresinden, şehrin gürültüsünden 
uzaklaşmak için güzel bir İkizdere turu idealdir. 2 bin 640 

rakımlı Ovit Dağı’nın tertemiz havasını içinize çekmek 
tüm hayat telaşından uzaklaştırır.
    Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan ikizdere, özel-
likle doğa turizmi tercih edenlerin uğrak adresleri arasın-
da yerini alıyor. Dağlarında gür ormanları barındıran ve 
bu nedenle oksijen açısından zengin olan ikizdere’de, 
dağ zirvelerinde çarpıcı güzellikteki buzul gölleri yer 
alıyor. Yöreye özgü ahşap evleri, gökyüzüne yakın his-
settiren yaylaları, baş döndüren tertemiz havası, leziz 
yemeklere ev sahipliği yapan zengin mutfağı ve neşeli 
insanları ile unutamayacağınız bir tatil vaad ediyor size 
İkizdere. Dağlarında gür ormanları barındıran ve bu ned-
enle oksijen açısından zengin olan İkizdere’de, dağ zir-
velerinde çarpıcı güzellikteki buzul gölleri yer alıyor.
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 Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar 
yemeğinde il dışı ve yurtdışından gelen Ekşioğlu akraba-
ları bir arada iftar açtı. 
Çekmeköy Tarihi Park Resturant’ta yapılan iftar pro-
gramında Fransa, Almanya, Hatay, Sivas, Erzurum, İzmir, 
Edirne ve Sakarya dan gelen Ekşioğlu akrabaları yine bir-
lik beraberlik mesajları verdi.
 Açılış konuşmasını Vakıf Başkanı ve İşadamı Ali 
Ekşi’nin yaptığı iftar programına, Rize Milletvekili Nusret 
Bayraktar, İşadamları; İlyas Ekşi, Aydın Ekşi, Ekrem Ekşi, 
Vakıf Meclis Başkanı ve İşadamı Mahmut Ekşi, Kadem 
Ekşi, Sabahattin Ekşi, Yasin Ekşi, Hızır Ekşioğlu, Hızır Ekşi, 
Hüseyin Ekşi, Kemal Ekşi, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları 
ve Rize’den gelen misafirler aileleri ile katılım yaptı.
Konuşmalarda 02 Temmuz’da İkizdere İlçesi’nde yapımı 
tamamlanan Cami ve Kuran Kursu açılışına tüm akraba-
lar davet edildi. Ağustos ayında Ovid yaylasına yapılacak 
şölenle ilgili de bilgiler verildi.

Ekşioğlu’ndan
Ataşehir Engelliler Derneğine Kültür Merkezi
 Ekşioğlu Vakfı iftar yemeğine katılım yapan Vakıf 
üyesi Ataşehir Engelliler Derneği Başkanı Birol EKŞİ ve 
yönetimi daha önce Vakıf Başkanı Ali EKŞİ ve Kadın Kol-
ları Başkanı Arzu EKŞİ yönetimi ile Emekli Eğitimci Yakup 
EKŞİ  tarafından ihtiyaç sahibi bireylere tekerlekli sanda-
lye  bağışlanmıştı. Dernek Başkanı iftarda teşekkür pla-
ketlerini sahiplerine verirken , Çekmeköy’de babasının 
hatırasına Servet EKŞİ Sağlık Merkezi yaptıran akrabası 
işadamı Sayın Aydın EKŞİ de Ataşehir İlçesi’nde  Engelli-
ler Kültür ve Sanat Merkezi yaparak derneğe bağışlaya-
cağını belirtti.
 
 Geceye desteklerinden dolayı Vakıf başkanı Ali EKŞİ, 
Emekli Eğitimci Yakup &Nuran EKŞİ, İşadamı Sayın Aydın 
EKŞİ, Kadın Kolları adına Başkan Arzu EKŞİ’ye  AEDD 
Teşekkür Plaketlerini  Birol EKŞi ve Nevzat AĞBULUT 
tarafından takdim edilmiştir.

Ekşioğlu Ailesi fertleri
iftarda buluştu
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İlçemizin Tarihi
 M.Ö. 3000 yıllarında İkizdere bir yerleşim merkezi 
olarak bilinmektedir.Daha sonraları Doğu Roma toprak-
ları arasında görülen İkizdere Rize’ye bağlı bir manastır-
la idare ediliyordu.
İlk Türkler Yıldırım Beyazıt Ordusundan ayrılıp İkiz-
dere’ye gelen Süleyman Çelebi ve Askerleridir. Türkler-
in gerçek anlamda İkizdere’ye yerleşmesi 1463 yılından 
sonra olmuştur. Trabzon Of ilçesinin MERORAŞ köyün-
den bir süvari kolu gelerek İkizdere’yi Osmanlı ege-
menliği altına almıştır.1878’de Rize’nin sancak merkezi 
olmasi ile birlikte nahiye olmustur. 93 harbinde Rus 
işgaline uğrayan İkizdereliler kurtuluş savaşına etkin 
biçimde katılmışlardır.
· İlçemizin eski adı 1933 yılına kadar ismi KURA-İ SEBA 
olarak bilinen ilçemiz; bu tarihten sonra bucak merkezi 
olarak İKİZDERE adını almıştır. Çok eski bir bucak merkezi 
olarak bilinmekte isede; hangi tarihte Bucak merkezi 
haline getirildiği belgelere dayalı olarak bilinmemekte-
dir.
 25/06/1945 tarihinde kabul edilen ve 01/08/1945 
tarihinde yürürlüğe giren 4769 sayılı kanun ile bugünkü 
Güneyce kasabası ilçe haline getitirilip,İkizdere’de bucak 
olarak Güneyce’ye bağlanmıştır. Ancak 19/06/1952 tar-
ihinde kabul edilen ve 20/06/1952 tarihinde yürürlüğe 
giren 5967 sayılı kanunla Güneyce ilçe merkezi İkizdere 
ilçesine nakledilmiştir. Güneyce 1955 yılında bucak 
haline getirildi. Daha sonra bucakların kaldırılması ile 
Güneyceden Bucak teşkilatı da kaldırılarak belediyesi 
olan kasaba durumuna gelmiştir.

İKİZDERE
Mavinin ve Yeşilin Sarmaş Dolaş Olduğu Dünya Köşesi

Coğrafi Konum
 İlçemiz, 898 km2 yüzölçümü ile ilimizin en geniş 
ilçesidir. Trabzon, İspir, Çamlıhemşin, Rize, Kalkandere 
ve Çayeli ile komşu olan ilçemiz Doğu Karadeniz Bölge-
sinde yaylaları ile tanınmış bir ilçedir. %45 dolaylarında 
meyil arzeden sarp dağların alçak kısımları ormanlarla 
kaplı olup, yükseklere doğru çıkıldıkça bu ormanlar yer-
lerini çıplak yaylalara terketmektedir.
İkizdere ilçe merkezi yüksekliği 2000 metreyi bulan sarp 
ve yüksek Rize dağlarının birleştiği derin bir vadide ku-
rulmuştur. Doğuda Çağrankaya dağları, batıda Rüzgarlı 
köyü ve Manle dağları bulunmaktadır. Karşılıklı biribirine 
bakan bu iki dağın vadisinde , Çamlık deresi ile Cimil der-
esinin birleştiği yerde kurulan ilçemiz, iki dere anlamın-
da kullanılan İKİZDERE adını almıştır.

Rize ili İkizdere ilçesi sahilden 36 km içerde, Rize İspir Erzurum 
devlet karayolu üzerinde kurulu tarihi eski bir yerleşim merkezidir. 
1933 yılşına kadar adı Kura-Seba (yedi köy) olan ilçe bu tarihten son-
ra Çamlık Deresi ile Camil Deresi’nin  birleşiminden “iki dere” an-
lamına gelen İKİZDERE adını aldı. 7 Mahalle ve 27 köyden oluşan ilçe 
838km2’lik yüz ölçümüyle Rize ilinin en geniş topraklarına sahiptir. 
İlçe Rize ilinin güneyinde yer almakta olup, Erzurum, Trabzon, bay-
burt illeri ile sınır komşusudur. Denizden yaklaşık 250m yükseklik-
ten başlayan ilçe sınırları 2000m’nin üzerinde birçok dağ zirvesine ev 
sahipliği yapmaktadır. İlçe merkezi yaklaşık 520m lotlarında konum-
lanmıştır. Türkiye İstatistik kurumu verilerine göre 2013 yılı toplam 
nüfusu 6836’dır. Nüfusun 3647’si erkek, geri kalan 3289’u kadındır.
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 Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan İkiz-
dere, özellikle doğa turizmi tercih edenlerin uğrak 
adresleri arasında yerini alıyor. Dağlarında gür or-
manları barındıran ve bu nedenle oksijen açısından 
zengin olan İkizdere’de, dağ zirvelerinde çarpıcı 
güzellikteki buzul gölleri yer alıyor. Yöreye özgü 
ahşap evleri, gökyüzüne yakın hissettiren yaylaları, 
baş döndüren tertemiz havası, leziz yemeklere ev 
sahipliği yapan zengin mutfağı ve neşeli insanları 
ile unutamayacağınız bir tatil vaad ediyor size İkiz-
dere.
 Çağrankaya Yaylası: Rize İkizdere’de yer alan 
Çağrankaya Yaylası, büyüleyen güzelliği ve terte-
miz havası ile dikkat çekiyor. Genellikle bahar ve 
yaz aylarında yoğun ilgi gören yayla, özellikle sis 
çöktüğü anlarda nefes kesen bir manzara sunuyor 
ziyaretçilerine. Gökyüzüne, bulutlara yakın hisse-
deceğiniz bir cennet olan Çağrankaya Yaylası, onu 
keşfetmeniz için sabırsızlıkla bekliyor.
 Rize: Karadeniz’in masalsı şehirlerinden biridir 
palmiye ağaçlarıyla, uçsuz bucaksız çaylıklarıyla, 
portakal çiçeği kokan sokakları ve masmavi denizi 
ile kartpostaldan fırlayıp gelmiş gibi görünen Rize. 
Ne mavi hasrettir yeşile, ne de yeşil hasrettir maviye 
bu şehirde. Neşeli Karadeniz insanıyla iki lafın belini 
kırmak, mis gibi kokan çayı birde yerinde, taptaze 
demlenmişken tatmak, doğanın kucağında kay-
bolmak ve Karadeniz’in haşin dalgaları eşliğinde 
sahilde yürümek istiyorsanız ilk fırsatta Rize’ye 
gelmelisiniz.

Nereye gidilir ?

 Rize kazasına mülhak Kuraiseba nahiyesinde beheri 
arzen yarım ve tulen bir saat vüsatında altı kıta orman olup 
bu ormanlarda olan eşcarın ekserisi çam , kızılağaç, pelit ve 
gürgenden ibarettir.
 Kuraiseba nahiyesinin bazı köylerinde senevi tahminen 
beş yüz top kadar kaba keten bezi ve yününden siyah şal ve 
çorap necs ve imal olunup civar nahiyelere nakil ve füruht 
olunur.
 Rize kazasına tabi Kuraiseba nahiyesinde meşahir-i 
ehlullahdan makam-i ali olmayup fakat hayli nam kitab-i 
meşhurun musannifi olan zatın nahiye-i mezkurada Ha-
yatlı karyesinde bir mağara gibi makam olup ekser ulema 
ziyaret ederler. 
 Kuraiseba nahiyesine tabi Van karyesinde bir orman 
içinde nebean eder bir ılıcık su olarak bu suyun cereyan et-
tiği yerde beyaz taş hasıl olup bu taştan kireç ve kendisinde 
nuhas rahihası olduğu misillü uyuz ve kaşıntı vesair emraza 
dahi menfaati vardır.

Evliya Çelebi
Seyahatnamesinden
İKİZDERE

N
eler yapılır ?
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 İlçemizin 3000 mt üzerinde bir çok dağ zirvesi bu-
lunmaktadır. Bu da dağcılık içino oldukça cazip bir ze-
nginliktir. Son yıllarda dağcılık sporu için ilçemiz oldukça 
önemli hale gelmiştir. Her yıl Mize köyümüzde yaklşık 150 
kişilik dağcılık eğitim kampı kurulmaktadır. İlçemizin ze-
ngin doğal yapısından dolayı günübirlik doğa yürüyüşleri 
yapılabilen kamp kurulabilen bir çok rotası ve alanı bulun-
maktadır. İlçemiz bitki coğrafyası bakımından Türkiye’nin 
flora alanından biri olan Euro-Siberian flora alanında kal-
maktadır. ilcemizin uygun iklim özellikleri, doğal olarak ze-
ngin bir flora ve vejetasyon iIe nemli orman kliması oluştur-
maktadır. ikizdere ve yöresi Türkiye’nin önemli bitki alanları 
(ÖBA) sınıflandırmasında, 34 no ile 122 adet korunması 
gereken bitki alanından birisi olarak belirlenmiştir. İkiz-
dereze’rıin eşsiz biyolojik zenginliği her yıl binlerce insani 
çekmektedir. Birçok endemik türe sahip ilçemiz bu yönden 
oldukça şanslıdır. Dünyaca meşhur ANZER BALI ilçemizde 
üretilmektedir. Ilçemiz, doğal oluşumundan dolayı bünye-
sinde birçok Şelale, buzul gölleri ve mağaraları butundur-
maktadır. Çağrankaya Yaylasında aşınma sonucu oluşan 
Şapkasız Peri Bacaları bulunmaktadır. Şelaleler konusun-
da zengin olan ilçemizin en önemli şelaleleri başta Manle, 
Şelalesi olmak üzere, Hostaval Şelalesi, Cimil şelalesi ve Gür-
dere Şelalesidir.

Doğa Tutkunlarının Vazgeçilmez Durağı

İkizdere Demek Turizm Demek...
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İkizdere, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler 
sunuyor. Endemik bitki çeşitliliğiyle yeşilin her tonunu 
içinde barındıran bitki örtüsüyle şehrin kalabalığından 
ve beton görüntüsünden kurtulmak isteyenlerin dinlen-
mek için seçtiği bir yerdir. ikizdere Sağlık ve Termal Tur-
izmi, Kış Turizmi, Doğa Sporları Turizmi, Botanik Turizmi, 
Doğal Oluşumlar, Kültür Turizmi, Kuş Gözlemciliği, Yayla 
Turizmi ile ziyaretçilerine birçok imkan sunuyor. 
Karadeniziin En büyük Termal Oteli İkizdere’de ilçede 
bir çok sıcak ve mineral sular bulunmaktadır. Bunların 
en önemlisi ikizderelye bağlı Ika Köyünde bulunan sı-
cak sudur. MTA tarafından 1993 yılında sondaj’ yapılan 
kuyulardan 72° C’de Şifa!’ sular çıkmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri kapsamında belgeli 
olan şifalı su, içinde barınclirdıği birim mineral oranıy-
la dünyanın en Şifa!ı ilk beş suyu arasında yer almak-
tadır. Karadeniz’in en büyük termal oteli olan RİİDOS, 
bu suyun bulunduğu yerde, ika Köyü’nde 2008 yılında 
yap-işiet-devret modeliyle inşa edilmiş olup 450 yatak 
kapasitelidir. Ayrıca otelin bulunduğu alanda 20 adet 
bungalov tipi apart otel bulunmaktadır. ilçenin bir başka 
köyü olan Cimil Başktişcie de Saruhan sıcak su <aplıcası 
bulunmaktadır. Kayak Sporu ilçenin Tarihinde Var ilçede 
birçok bölge kayak yapmaya elverişlidir. 2640 metre 
rakımlı Ovit Dağı, Bakanlar Kurulunun 25,02.23[8 tarih 
ve 13317 sayılı kararıyla, Kiş Turizm Merkezi ilan edilm-
iştir. Ovit Dağı, yalan yaklaşık sekiz ayında kayak yapma 
ımkânı sağlamaktadır. Ayrıca ilçede snowboardm atası 
4’ olarak nitelendirilen, çam ağacından yapılan, bölgede 
“Üzşıe Tahtesıslotarak isimlendirilen yöresei kayma aracı 
ile yüzyıllardan beri yapılan kayak sporu vardır Özellikle 
Meşektiy’de (Perran) yaygın olan bu kayak aracı uluslar-
arası üne de 1’ sahiptir. 2006 yılından itibaren de her yıl 
uluslar arası PETRAN KAYAK ŞENLİĞI yapılmaktadır.

İkizdere
Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi’dir

 İlçemizde bulunan Anzer Bölgesi 07.02.1991 tarih 
ve 91/1514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm 
Merkezi ilan edildi. ikizelere Anzer Turizm Merkezi, 
Çamithemşin Ayder Bölgesi ile birlikte 20.11.2006 
tarih ve 11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi” ilan edilerek, 
08,122006 tarih ve 26370 sayılı resmi gazetede 
yayımlanmıştır. Ayrıca ilimiz İkizdere ilçesinde 
bulunan, 2640 metre rakımlı Ovit Dağı, Bakan-
lar Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 13317 sayı!! 
kararıyla, Kış Turizm Merkezi ilan edildi. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 1/100000 ölçekli Doğu Ka-
radeniz Çevre Düzeni Planlarında, ilçenin gelece-
kte 15 yıllık kalkınması hususunda belirlenen sek-
törlerin başında turizm gelmektedir. 
Ovit Tüneli İle Mesafeler Kısalıyor D-925 karayo-
lu üzerinde bulunan ilçede ulaşım sorunu bulun-
muyor. ilçeye ulaşmak için kullanılan yol bölünmüş 
olup oldukça keyifli bir seyir güzergâhıdır. Kuzeyi, 
Doğuya ve Güneye bağlayacak olan Rize-Mar-
din Sevgi Yolu ikizclere’den geçmektedir. Yolun 
en önemli yapısı 2013 yılında yapımına başlanan 
2640 rakımlı Türkiye’nin en yüksek karayolu geçi-
di olan Ovit Dağı Tüneli inşaatıdır. Rizelkizdere-Er-
zurum yolu üzerinde inşa edilen Ovit Dağı Tüneli 
Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en uzun 
tünelidir. Söz konusu yol bittiğinde, Kuzeyin, Doğu 
ve Güney’e kültür paylaşımları artacağı muhakkak-
tır. Bu yüzden Kültür Turizmi açısından önemli olan 
bu yolun geçiş güzergahında bulunan ilçe, gerek 
il turizmine, gerekse ülke turizmine oldukça katkı 
sağlayacaktır.

İkizdere
Turizm Misafirlerine imkanlar Sunuyor



39

Bayırköy : Köyün adı daha sonradan Cumhuriyet Döneminde degiştirilmiştir. 
Eski adi Koylav’dir. Köy halkının tamami Ekşi ve Ekşioğlu soyadını tasir.
Türkiye’ nin en kalabalık ailesi olma özelligi tasimaktadir.

Demirkapı : Köyün eski ismi Homeze’ dir

Tulumpınar : Eski adıyla Tulumhar’dır. Tahmini 350-400 yıl kadar önce
Ekşioğulları yerleşmiştir. Köydeki aileler Ekşi, Kahraman, Keleş, Kılıç, Kılıçoğlu 
ve Yıldırım soyadlarını taşırlar

Yağcılar

Ayvalık : Köyün Lazca adı Kapz’e (Kaptze) dir.
Köyün adını, 19. Yüzyılda bu civara yerleşen Lazlar
vermişlerdir.

Dereköy

Ilıcaköy : Köyün bilinen eski adı Vane’dir

İkizdere Köyleri

Ekşioğulları’nın Bulunduğu Köyler
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İkizdere, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzel-
likler sunuyor. Endemik bitki çeşitliliğiyle yeşilin her 
tonunu içinde barındıran bitki örtüsüyle şehrin kala-
balığından ve beton görüntüsünden kurtulmak ist-
eyenlerin dinlenmek için seçtiği bir yerdir. ikizdere 
Sağlık ve Termal Turizmi, Kış Turizmi, Doğa Sporları 
Turizmi, Botanik Turizmi, Doğal Oluşumlar, Kültür 
Turizmi, Kuş Gözlemciliği, Yayla Turizmi ile ziyaretçil-
erine birçok imkan sunuyor. 
Karadeniziin En büyük Termal Oteli İkizdere’de 
ilçede bir çok sıcak ve mineral sular bulunmaktadır. 
Bunların en önemlisi ikizderelye bağlı Ika Köyünde 
bulunan sıcak sudur. MTA tarafından 1993 yılında 
sondaj’ yapılan kuyulardan 72° C’de Şifa!’ sular çık-
maktadır. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri 
kapsamında belgeli olan şifalı su, içinde barınclirdıği 
birim mineral oranıyla dünyanın en Şifa!ı ilk beş 
suyu arasında yer almaktadır. Karadeniz’in en büyük 
termal oteli olan RİİDOS, bu suyun bulunduğu yerde, 
ika Köyü’nde 2008 yılında yap-işiet-devret modeli-
yle inşa edilmiş olup 450 yatak kapasitelidir. Ayrıca 
otelin bulunduğu alanda 20 adet bungalov tipi apart 
otel bulunmaktadır. ilçenin bir başka köyü olan Cimil 
Başktişcie de Saruhan sıcak su <aplıcası bulunmak-
tadır. Kayak Sporu ilçenin Tarihinde Var ilçede birçok 
bölge kayak yapmaya elverişlidir. 2640 metre rakım-
lı Ovit Dağı, Bakanlar Kurulunun 25,02.23[8 tarih ve 
13317 sayılı kararıyla, Kiş Turizm Merkezi ilan edilm-
iştir. Ovit Dağı, yalan yaklaşık sekiz ayında kayak 
yapma ımkânı sağlamaktadır. Ayrıca ilçede snow-
boardm atası 4’ olarak nitelendirilen, çam ağacından 
yapılan, bölgede “Üzşıe Tahtesıslotarak isimlendir-
ilen yöresei kayma aracı ile yüzyıllardan beri yapılan 
kayak sporu vardır Özellikle Meşektiy’de (Perran) 
yaygın olan bu kayak aracı uluslararası üne de 1’ sa-
hiptir. 2006 yılından itibaren de her yıl uluslar arası 
PETRAN KAYAK ŞENLİĞI yapılmaktadır.

İkizdere
Turizm Misafirlerine imkanlar Sunuyor
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 Gezintimize İkizdere ilçesine 35 kilometrelik bir me-
safede yer alan Anzer Yaylası’nı ziyaret ederek başlıyoruz...
Endemik çiçek türlerinin güzelleştirdiği doğasıyla bulun-
duğu coğrafyanın en önemli parçalarından biri olan An-
zer Yaylasının çiçeklerinden elde edilen balların ünü tüm 
dünyada bilinir... İkizdere-Dereköy arasını 4 km. asfalt, 25 
km. ham toprak yoldur. Yaz aylarında dolmuş bulunabilir.

 İkinci durağımız ; içerisinde 40-50 ev bulunan Ovit Yay-
lası, turizm açısından oldukça önemli noktalardan biridir. 
Yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turistleri ağırlar ve her 
yıl yaptığı şenliklerle hem halkı eğlendirir hem de özel ko-
nuklarını misafir eder.

 Karadeniz’in yaylalarından biri olan Çağırankaya 
3.durağımız...Yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turistin 
gezip gördüğü yerler arasındadır Çağirankaya... 3.200 m. 
rakımlı Çağırankaya yaylası, adını düz konumdaki yaylanın 
çevresindeki dik yamaçlı kaya ve uçurumlarla ses yankısı 
oluşmasından almıştır

 Rize-İkizdere’de bulunan Şimşirli Köyü Camii, böl-
genin tarihi ibadet mekanlarından biridir ve mutlaka 
görülmesi gerekir... Derin bir vadiye bakan cami, Karad-
eniz yöresindeki ahşap camilerin en güzel örneklerinden. 
1849’da bütünüyle kestane ağacından inşa edilen yapının 
iki katlı iç mekanı inanılmaz bir ahşap işçiliğine sahipdir 
Arazinin eğiminden dolayı yüksek taş duvarlı bir subas-

DOĞA SPORCUSU BİR REHBERİN GÖZÜYLE İKİZDERE...

man üzerine kurulmuştur. Ahmet Usta tarafından yapılmış 
ahşap camidir. Cami kareye yakın bir dikdörtgen alanı 
kaplar plan kuzey cephedeki giriş ve harimden meydana 
gelmektedir. Giriş kısmının üzerinde iç mahfile bağlanan 
fevkani bir mahfil bulunmaktadır. Kuzeyinde bir medresesi 
vardır. Bu medrese ile cami arasında 1988 yılında yapılan 
minare yer almaktadır.

 İkizdere’nin yöresel ahşap evleri de görsel güzelliği ve 
sahip olduğu kültür ile görülmeye değerdir.

 Eserlerin ve ahşap evlerinin yanında, İkizdere’yi asıl 
meşhur kılan yüksek yaylalarıdır. Yaz aylarında serinlemek 
için tercih edilen, bahar aylarında rengarenk çiçeklerle 
dolan yaylalar, doğal güzelliğinin temelini oluşturmak-
tadır.

 Ayrıca Rize İkizdere’ye bağlı olan Rüzgarlıköy ünlü
sanatçı Tarkan’ın köyüdür.

 İkizdere Nehri, toplam 25 kilometrelik bir parkura sa-
hip. Zorluk derecelerine göre 3 Bparkuru bulunuyor. Tatil-
cilerin ve sporcuların en çok geldiği zamanlar Mayıs ve 
Haziran ayları. Parkur ortalama 1,5 saatte tamamlanıyor. 
Ayrıca yeni başlayanlar için de oldukça ideal.

       İlbay ÇEP
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 Karadeniz’in En Yüksek Zirvesindeki Otel Rize’ de 
Açılıyor, Rize’nin 2 bin 640 rakımlı eşsiz güzellikteki Ovit 
Dağı’nda İşadamı Bülent Ekşi tarafından yapılan Ovit 
Otel Ramazan bayramında hizmete giriyor.        
İkizdere İlçesi Ovit Dağı’nda yapımında sona gelinen 
Ovit Otel Ramazan bayramında hizmete giriyor. İşadamı 
Bülent Ekşi tarafından yapılan Ovit Otel, 18 oda ve 42 
yatak kapasitesi ile alkolsüz restoran bölümü ve daha 
sonra yapılacak 12 adet apart bugalow evlerden oluşa-
cak. 
 İşadamı Bülent Ekşi, Ovit Otelin Karadeniz’in zir-
vesindeki Ovit Dağında yer aldığını belirterek yılın 6 ayı 
karla kaplı kalan Ovit Yaylasında yaz aylarında ise yeşilin 
her tonu arasında huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler-
in adresinin Ovit Otel olacağını söyledi. Doğal olarak 
dizayn edilen Ovit Otel Restoranında organik süt, yağ, 
peynir ile yöresel tatların bulunacağını kaydeden Bülent 
Ekşi, inşaatında sona gelinen ve Ramazan bayramın-
da hizmete girecek otellerinin şimdiden yoğun rezer-
vasyon almaya başladığını sözlerine ekledi.

 İkizdere Öğretmenevi, RİZE ili Çarşı Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi NO:17 İkizdere/RİZE adresinde yer alan 25 oda ve 54 yatak 
kapasiteli bir işletmedir. Ayrıca tesiste restoran, lokal da mevcuttur.
İkizdere Öğretmenevi; şehir merkezine 53 km. şehirlerarası otobüs 
terminaline 53 km. Trabzon havaalanına 85 km uzaklıkta olup, sa-
hil yoluna 35 km uzaklıkta, İkizdere Irmagının kıyısında kurulmuş 
olup her mevsim farklı doğası ile, şelaleleriyle, suyuyla,yaylal-
arıyla,en önemlisi cana yakın sıcak kanlı insanıyla görülmeye değer 
bir yerdir ikizderemiz. İkizdere Öğretmenevi hizmet üniteleri; 4’ü 
Süit 25 Oda yemek Salonu, kahvaltı salonu, oturma salonu, kantin, 
kütüphane, otopark, lokal okuma salonu ile hizmet vermektedir.

Yemyeşil ormanlarla çevrili olan Çamlık Genesis, doğada huzurlu 
bir konaklama sunmaktadır. Ortak alanlarda ücretsiz Wi-Fi erişimi 
olan tesis, TV içeren klimalı odalar ve bungalovlar sunmaktadır. 
Bazı geniş bungalovların içi ahşaptandır.
Tesiste her gün açık büfe tarzında kahvaltı servis edilmektedir. 
Ayrıca otelin ana restoranında Karadeniz spesiyalitelerinin tadına 
bakabilirsiniz. Serinletici içecekler sunan bir bar mevcuttur.
Yeşil bahçe ve onu çevreleyen ormanlar yürüyüş ve doğa gö-
zlemi için idealdir. Ayrıca bilardo oynayabilir veya ortak salonda 
şömine başında oturabilirsiniz. Otelde oda servisi de sunulmak-
tadır.
Rize şehir merkezi, Çamlık Genesis Hotel’e 65 km uzaklıktadır. Te-
sis bünyesinde ücretsiz özel otopark vardır.

 Ridos Thermal Hotel & Spa  Ekşioğlu K Şirketler gru-
bunun Turizm faaliyetlerindeki ikinci yatırımıdır.Bir çok 
alanda faaliyet gösteren şirketimiz turizm konusunda 
da gerekli atılımları yapmış ve Karadeniz bölgesinde ki 
yatırımlarına 2008 yılı ağustos ayı itibariyle bir yenisini 
eklemiştir.
 Yurtiçinde gerçekleştirdiği büyük projeler ile adın-
dan sıkça bahsettiren firmamız yılların getirdiği tecrübe 
ile modernizasyon ve globalleşme ilkelerini sentezleyer-
ek turizm alanında yeni bir soluk getirmiştir.
Karadeniz Bölgesinin en büyük termal tesisi olma 
özelliğini halen elinde bulunduran Ridos Termal Hotel & 
Spa bölgenin en büyük markalarından biri olma sorum-
luluğunun bilincinde olup, kalite ve güven ilkelerinden 
kesinlikle ödün vermeden işletme hayatına devam et-
mektedir.
 Ridos Thermal otel & Spa tesisi 30.000 m2 alan üze-
rinde Rize ilinin İkizdere ilçesinin İkizdere vadisinde Tra-
bzon havalimanına 95 km,Rize şehir merkezine 60 km ve 
İkizdere ilçesine 6 km uzaklıkta 800 metre rakımda ılıca 
köyünde orman içerisindedir.

Karadeniz’in
Zirvesindeki Otel
Rize’de Açılıyor

Ridos Thermal Otel

İkizdere Öğretmenevi
Çamlık Genesis Otel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Rize’nin İkizdere ilçesinde

yüksek yargı mensupları ile bir araya geldi.

 Kültürpark’taki Rize Ticaret Odası Ödül Töreni’nin ar-
dından karayolu ile kentin sahil kesimindeki RİPORT’a 
geçen Erdoğan, beraberindeki eşi Emine Erdoğan ile bu-
radan helikopterle İkizdere ilçesine hareket etti.
Helikopter ile ilçe merkezindeki stada inen Cumhur-
başkanı Erdoğan, daha sonra karayolu ile aynı ilçedeki 
Ridos Termal Otel’e gelerek, yüksek yargı mensuplarıyla 
yemekte buluştu.
 Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmaya, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik, MGK Genel Sekreteri Seyfullah 
Hacımüftüoğlu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Rize Valisi Ersin Yazıcı ve öteki yetkililer katıldı.
Erdoğan’a otele geçişi sırasında yol kenarında bekleyen 
bazı vatandaşlarca sevgi gösterisinde bulunuldu.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve bakanlar Cumartesi günü Rize’den 
ayrılırken diğer misafirler İkizdere İlçesi’nde termal suya 
girip aileleri ile birlikte doğa yürüyüşü yaparak dinlendil-
er. Pazar günü Ayder Yaylası’nı da ziyaret eden misafirler 
Rize’den memnun bir şekilde ayrıldı.

Geniş Güvenlik Önlemi..
 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Rize’ye yap-
acağı 3 günlük gezi öncesinde kentte polis alarm verdi. 
Rize Emniyet Müdürü Adem Çakıcı, gece yarısı ekipler-
le birlikte şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamaya 
katıldı, ekipleri denetledi.
 Çevre illerden de kente takviye kuvvet gönderildi. Yak-
laşık 400 polisin katıldığı uygulamalarda, hem şehrin 3 
giriş giriş noktasında hem de ilçelerde geniş çaplı arama 
yapıldı. Polis, 496 şüphelinin GBT’sini sorguladı. 169 araç 
kontrol edildi ve 11 işyerinde de arama yapıldı.
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 DIŞ EKONOMIK ILIŞKILER KURULU (DEİK), Türk özel 
sektörünün uluslararası yatırımlar, hizmetler, dış ticaret, 
müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik 
ilişkilerini yürütme, yurt içi ve dışı yatırım imkanlarını 
araştırma, Türkiye’nin ihracatın’ artırmaya katkı sağlama 
ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine eden çok 
önemli görevleri yapan ülkemizin önemli bir kuruluşudur. 
1986 yılında bu amaçları yerine getirmesi için kurulan 
DEİK, 11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 sayılı kanun-
la yeni bir yapıya kavuşmuştur. Türk Özel Sektörünün dış 
ekonomik ilişkilerini yürütme görevini tamamen üstlen-
miştir. 2016 yılı itibarı ile 104 kurucu kuruluşa, 126’si ülke 
bazlı toplam 133 iş konseyi ve 1000’nin üzerinde üye fir-
ması ve 2000’e yakın firma temsilcisini bünyesinde bulun-
durmaktadır. DEİK’in vizyonu kamu, sivil toplum ve özel 
sektör işbirliği ile küresel ve bölgesel düzlemde siyasi ve 
ekonomik gelişmelere yön verebilecek makro ekonomik 
istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişim-
cilere ve markalara sahip ileri teknoloji üretebilen, Dünya 
ticaretinde önemli pay sahibi Dünya’nın başlıca yatırım, 
finans ve ar-ge merkezlerinden biri olan bir Türkiye’dir. 
Ayrıca Türk iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası plat-
formlarda Türkiye adına lobi yapmaktır. DEİK’in kurumsal 
işbirliği tesis etme mekanizması iş konseyleridir. Ülke iş 
konseyleri, özel amaçlı iş konseyleri ve sektöre! iş kon-
seyleri olarak üç farklı konsey yapısı bulunmaktadır. 126 
ülke ile kurulmuş ikili ülke konseyleri Afrika, Amerika, Asya 
Pasifik, Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Körfez olmak üzere 

6 bölge konseyi çatısı altında toplanmıştır. Ekşioğlu Aile-
si’nin bir ferdi olarak ben de bu kuruluşta yaklaşık 10 yıldır 
çeşitli görevlerde bulundum. Bugüne kadar DEİK Türki-
ye-Bahreyn İş Konseyi Bşk.Yrdcılığı, DEİK Türkiye-Suud İş 
Konseyi Bşk.Yrdcılığı, DEİK Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Bşk.
Yrd.’lığı görevlerini geçen dönem yapmıştım. Bu dönem 
ise, DEİK Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye- 
Yemen İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Suud İş 
Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi seçildim. Ayrıca DTIK Dün-
ya Türk İş Konseyi üyesi bulunmaktayım. DEİK’te görev 
aldığım bütün ülkelerdeki çalışmalara katıldım, yapılan 
yurtdışı ve yurtiçi toplantılarda katkı vermeye çalışıyorum. 
Özellikle Başkanlığını yaptığım Kuveyt’ten ülkemize gel-
en turist sayısı Başkanlığın döneminde dört kat artmıştır. 
Son yaptığımız Sn.Başbakan ve beş bakanımızla Katar 
gezisinde Sn.Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek 
Bakanımıza bu dönem KEK Toplantısını Karadenizde, 
özellikle bizim İkizdere’de RIDOS Otel’de yapmasını tek-
lif ettim, kendisi Kuveyt’teki Muhatap Bakanı ile görüşüp 
bize bilgi verecek. Ayrıca görevli olduğum tüm ülkelerde 
yapılan fuarlarda ülkemizi ve özellikle Karadenizi tanıtarak 
gerekli reklamları yapmaktayım. Bunun sonucu olarak-
Türkiye’den en fazla gayrimenkul alanların başında Suudi 
Arabistan ve Kuveyt gelmektedir. Sözlerime son verirken 
bu kuruluşa katılmak isteyen tüm akrabalarıma yardımcı 
olabilirim. Herkese Selam ve Saygılarımla. 

DIŞ DÜNYANIN ANAHTAR KURULUŞU DEİK 

İBRAHİM EKŞİ
Ekşioğlu Vakfı

Meclis Başkan Vekili

Makale
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Rte Universitesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman İkizdere’de

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 kurul-
muştur. Üniversite mevcut haliyle 3 Enstitü, 12 Fakülte, 6 
Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 7 Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere 41 
akademik birimden oluşmaktadır. 

 TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Kahra-
man İkizdere ileçsine gelerek hemşerileriyle hasret gider-
di.Doğduğu köy olan Tulumpınar köyüne çıkan Meclis 
Başkanı İsmail Kahraman babaocağında bir süre dinlendi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman RTEÜ tarafından dün 
düzenlenen 10.kuruluş törenine katılarak Fahri Doktora 
ünvanı almıştı.Tören sonrası İkizdere ileçsine gelerek Ri-
dos Termal Otelde konaklayan TBMM Başkanı İsmail Kah-
raman bugün doğduğu köy olan Tulumpınar köyüne çı-
karak babaocağında bir süre dinlendi.
 Partilileri dışında ziyaretçinin kabulş edilmediği din-
lenme sonrası İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkan-

lığında vatandaşları dinleyen Meclis Başkanı İsmail Kahra-
man isteyen hemşerileriyle fotoğraf çektirdi.
MECLİS BAŞKANI OLARAK İLK KEZ İKİZDEREYE GELEN 
BAŞKAN İSMAİL KAHRAMAN DOĞDUĞU KÖYE ÇIKARAK 
KÖYLÜLERİYLE HASRET GİDERDİ
 Meclis Başkanının gezisinde Rize Valisi Ersin Yazıcı,RTEÜ 
Rektörü Prof.Dr.Hüseyin Karaman,AKP Milletvekilleri 
Hasan Karal,Hikmet Ayar,Osman Bak,İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakçı Kan,İkizdere Kaymakamı H.İbrahim Kazar,-
Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu,İl Genel meclis Başkanı 
Mehmet Kazancı,Emniyet Müdürü Adem Çakıcı,Jandarma 
Komutanı Kd.Alb.Semih Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 10’uncu kuruluş yıl dönümünde
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a

Siyaset Bilimi dalında Fahri Doktora unvanı verildi.
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kültür ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen törene, Rize Valisi Ersin Yazıcı, 
Giresun Valisi Hasan Karahan, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Hüseyin Yayman, MGK Genel Sekreteri Seyful-
lah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Fahri Kasırga, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hik-
met Ayar ve Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletveki-
li Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban 
Dişli, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İl Garnizon 
Komutanı Jandarma Albay Semih Coşkun, Rize Cumhuri-
yet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Belediye Başkan Vekili 
Coşkun Yeğen, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı 
Nusret Bayraktar, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.
 Üniversitelerde ve okullarda müdürlük ve rektörlük ya-

pan akademisyenlere ödül verildikten sonra aynı zaman-
da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Ku-
rucular Kurulu Başkanı da olan TBMM Başkanı Kahraman’a 
RTEÜ Konseyi tarafından ‘Siyaset Bilimi’ dalında Fahri Dok-
tora unvanı takdim edildi. Doktora cübbesini RTEÜ Rek-
törü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman’ın elinden giyen TBMM 
Başkanı Kahraman’a doktora belgesi de verildi.
Doktora cübbesi giyen Kahraman, yaptığı konuşmada, 
üniversite yönetimine teşekkür ederek, çok bahtiyar old-
uğunu söyledi.
 Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 
10’uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, nice 10 yıl-
lara ve başarılara ulaşmasını niyaz etti.
Üniversitelerin, eğitim ve öğretim kurumlarının sıradan 
kurumlar olmadığını belirten Kahraman, Osmanlı döne-
minde eğitime gösterilen önemi örneklerle katılımcılara 
anlattı.
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İşte Rize’nin Yeni Valisi

RTEÜ Geliştirme Vakfı’nda Görev Değişiklikleri
İsmail Kahraman’ın Yerine Nusret Bayraktar Seçildi

Kamu Kurumlarımız
Tek Çatı Altında Birleşti

 Valiler Kararnamesi imzalandı. Kararnameye göre, 22 
vali merkeze alınırken, 24 ile yeni vali atandı. 26 ilin valisi 
de kendi aralarında yer değiştirdi
İmzalanan kararnameye göre Balıkesir Valiliğine atanan 
Rize Valisi Ersin Yazıcı’nın yerine Rize Valiliğine Manisa Vali-
si Erdoğan Bektaş’ın atandığı bilgisine ulaşıldı.
ERDOĞAN BEKTAŞ KİMDİR?
1960 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi 
Trabzon Tonya’da, Liseyi Trabzon’da, Yüksek Öğrenimini İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. İstan-
bul’da Avukatlık ve Hakimlik stajı yaptı. 
İstanbul Valiliği Kaymakam Adaylığı, Söğüt, Aliağa Kay-
makam Vekilliği, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, 
Manyas, Söğütlü Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir Vali 
Yardımcılığı, İnegöl Kaymakamlığı, Üsküdar Kaymakam-
lığı, Muş ve Kastamonu Valiliği görevlerinde bulunan Vali 
Erdoğan Bektaş, 23.05.2014 tarihli ve 29008 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 21.05.2014 tar-
ih ve 2014/6366 sayılı Kararı ile Manisa Valiliğine atanarak 
03.06.2014 tarihinde görevine başlamıştır.
Vali Erdoğan Bektaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

 İkizdere Kaymakamlık binası inşaatı bir süre önce 
bitişikteki arsa sahiplerinin hakkına tecavüz edildiği iddi-
asıyla yargı tarafından durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014 yılında hizmete 
açılan kayamakamlık binasında kaymakamlık, belediye, 
ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi kamu kurumları tek çatı 
altında toplandı.
 1952 yılında yapılan eski kaymakamlık Hizmet binasının 
ihtiyaca yetmediği için yıkılarak yenisinin yapılmasına 
başlanmıştı. Hizmet Binası yapılmaya başlanırken hazırla-
nan projede bulunan 4 asansör fazla olduğu gerekçesiyle, 
dönemin İl Özel İdare Sekreteri tarafından binanın temeli 
atılıp bodrum katı yapıldıktan sonra proje değiştirilerek 2 
asansör iptal edilmişti. Gelişen süreçte Kaymakamlık bi-
nasının yapılacağı arsanın bitişiğinde bulunan özel mülk 
istimlâk edileceği söylenerek Belediye tarafından imar 
durumu projede ona göre yapılmıştı. Yer tespitinden son-
ra Kaymakamlık hizmet binasının temeli atılıp inşaata 
başlanınca istimlâk pahalı bulunarak vazgeçilmişti. İstim-
lâk yapılmayınca mağdur olduklarını belirten arsa sahip-
leri Mahkeme kararıyla inşaatta çalışmaları durdurmuştu

 RTEÜ Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli Heye-
ti Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Vakfın Kuruc-
ular Kurulu Başkanlığına seçildi. Kahraman’dan boşalan 
Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Rize Eski Milletvekili Nus-
ret Bayraktar seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vak-
fı Kurucular Kurulu Mütevelli Heyeti gündemi görüşmek 
üzere olağanüstü toplantısı, RTEÜ Geliştirme Vakfı Kuruc-
ular Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman Başkanlığında üyelerin katılımıyla Ankara’da 
yapıldı.
 RTEÜ Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli 
Heyeti Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Vakfın 
Kurucular Kurulu Başkanlığına, Kahraman’dan boşalan 
Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Rize Eski Milletvekili 
Nusret Bayraktar seçildiği toplantıda; Kurucular Kurulu 
üyeliğinden görevleri sona eren isimlerin yerine, Cumhur-
başkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Rize Valisi Ersin 
Yazıcı, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve Rize İl 
Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı seçildi.
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CUNTAYA VE DARBEYE KARŞI
MİLLET KAZANDI

 Darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde dar-
beci askerler tarafından şehit edilen Kemal Ekşi, Hacı 
Battallar’dan Kemal’in Ekrem’in oğludur. Şehidimize Al-
lah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Türkiye’nin birliği özgürlüklerin ve demokrasinin düşmanı
cunta ve darbeye karşı direnen şehitlerimizi

rahmetle anıyoruz...

Şht. Kemal Ekşi
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Rize/İkizdere demirkapı (homeze) köyünden memişağalar-
dan Davutoğlu Talip EKŞİ’nin eşi Osman,Hüseyin,Hasan ve 
Hayriye’nin anneleri Ayşe EKŞİ 101 yaşındadır.
Kendisi 4 Çocuk, 17 Torun ve 16 Torun Çocuğu sahibidir. 
Kendilerine sağlıklı uzun ömürler ve saygılar dileriz.

Ayşe EKŞİ

1936 yılında Rize-İkizdere ilçesi Tulumpınar Köyü’nde Hacı 
İbrahim-Halime çiftinin 8. çocuğu olarak dünyaya geldi. 
1953 yılında Hacı İdris-Asiye çiftinin kızı Emine Kahraman’la 
evlendi. Komşu vilayet Erzurum’a giderek inşaat işçisi 
olarak başladığı mesleğine 1958 yılında aldığı ilk taahhüt 
işi ile müteahhit olarak devam etti. 1984 yılında Hektaş Şir-
ketler Gurubunu kurarak ülkemizin her bölgesinde alt yapı 
ve üst yapı işlerini yaparak ülkenin kalkınmasında katkıda 
bulunmaktadır. Evli ve 7 çocuk babasıdır. Oğulları ile birlikte 
kurmuş olduğu Hakkı Ekşi Eğitim ve Sağlık Vakfının Başkan-
lığı’nı sürdürmektedir. Kendilerine sağlıklı uzun ömürler ve 
saygılar dileriz.

Hakkı EKŞİ

Rize ili, İkizdere ilçesine bağlı Dereköyü’nden merhum Fey-
ruz Ekşi’nin oğludur. 1930 yılında ikizdere’nin Dereköyünde 
doğdu, lköğrenimini Sakarya Karasulda tamamladı. 1940 1ı 
yılların başında iş hayatına atıldı. İnşaat sektöründe taah-
hüt işleri yaptı. daha sonra Istanbul’a gelerek İnşaat yap-sat 
taahhüt Ticaret işine başladı. İstanbul ili Üsküdar ilçe-sinde 
Anavatan Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1995 
yılından sonra, iş ve siyaset hayatını sonlandıran sayın Ekşi 
emekli olarak yaşamını sürdürmektedir. Evli ve 5 çocuk ba-
basıdır. Kendilerine sağlıklı uzun ömürler ve saygılar dileriz.

Nazım EKŞİ

Yaşayan Çınarlarımız

ikizdere Çamçavuş Köyü’nden Osman Ekşi 1926 cloğum-
ludur. Babası Hüseyin, dedesi Maksut, dedesinin babası 
Karabey’dir. Erzurum da zamanın karayollarında sonra 
İstanbul Cevizli Sigara Fabrikasında ve daha sonra da, ba-
basıyla Zonguldak inşaat ustalığı yapmıştır. 1960 1ı yılların 
ortasında Almanya’ya işçi olarak gitmiştir. İstanbul Üsküdar 
da kardeşiyle bir dönem müteahhitlik yapmıştır. O aralar-
da Pendik Kurtköy’de kendine ev yapmış hatta bir nevi köy 
hayatını o dönem Kurtköy’de yaşamıştır. Kış sezonunu İs-
tanbul Kurtköy’de yazları Çamçavuş Deresinde caminin 
yanındaki evinde geçirir. Kendilerine sağlıklı uzun ömürler 
ve saygılar dileriz.

Osman Ekşi
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Yaşayan Çınarlarımız

1931 yılında Ordu Mesudiye Aşağı Gökçe (Aşağı Faldaca) 
Köyü’nde doğdu. lkokulu Mesudiye de bitirdikten sonra or-
taokulu ve liseyi Sivas ve Ankara’da bitirdi. Üniversiteyi An-
kara Hukuk Fakültesinde tamamladı. Askerliği sonrası Ordu 
ilini temsilen TBMM’ye Milletvekili olarak girdi. İlk olarak 
TBMM divan üyeliğine seçildi ve TBMM başkan vekilliği 
yaptı. 1980 ihtilali sonrası Parmenterler birliği Genel Ser-
eterliği ve Türkiye İş Bankası Yönetim kurulu üyeliği görev-
lerinde bulundu. Fakülte yıllarında Ankara Radyosuinda 
sanatçı olarak görev yaptı. CHP nin açlışından sonra partis-
ine döndü. Evli ve üç çocuk babasıdır. Kendilerine sağlıklı 
uzun ömürler ve saygılar dileriz.

Memduh Ekşi

Rize ili İkizdere İlçesine  bağlı Dereköyünden merhum 
Ahmet Ekşi’nin oğludur. 1930 yılında ikizdere’nin Der-
eköyünde doğdu. ilköğrenimini tamamlayamadan 1944 
yılında Istanbul’a geldi. Önce inşaat işcisi olarak işe başladı. 
Daha sonra kardeşleriyle birlikte kurmuş olduğu bir aile 
şirketi bünyesinde İnşaat yap-sat işine başladı çok sayıda 
konut yaptı, 1994 yılından sonra şirket faaliyetlerini son-
landıran sayın Ekşi, emeklilik yaşamını sürdürmektedir. 
Ekşioğlu Vakfı’nın kurucuları arasında bulunmaktadır. Evli 
ve 7 çocuk babasıdır. Kendilerine sağlıklı uzun ömürler ve 
saygılar dileriz.

Halit Ekşi

Rize‘nin ikizdere ilçesi’ne bağlı Dereköy’ünden merhum 
Ekşizade Mustafa Ağa dedemizin torunlarından merhum 
Hacı Topal Hızır Ekşi’nin oğludur. 1933 yılında Dereköy’de 
doğdu. ilköğrenimini Dereköy’de tamamlayan Ali Ekşi 
arıcılık ve marangozluk işi ile uğraşmıştır. Evli Marifet, Ha-
run, Günnahar, Cevahir ve Bahadır isimli 5 çocuk babasıdır. 
Kendilerine sağlıklı uzun ömürler ve saygılar dileriz.

Ali Ekşi (Demir Ali)
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 Bilim ve teknolojinin akıl almaz bir şekilde hayatımızın 
başköşesine oturduğu günümüzde, bireylerin düşüne-
bilen, okuyan, sorgulayan, araştıran kişiler olarak hayatta 
karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmelerini sağlayan tek yol, iyi 
bir eğitim süzgecinden geçmeleriyle mümkündür. Napolyon 
gibi, hayatta başarılı olmanın yolunu para ile açıklayan insan-
lar, çok büyük bir yanılgının girdabına girmişlerdir. Bilinmelidir 
ki, eğitimin adının anılmadığı hiçbir mecrada başarının izine 
rastlamak mümkün değildir. Peki, eğitimin olmazsa olmaz bir 
olgu olduğundan bahsederken aslında ne demek istiyoruz? 
Eğitim nedir? Doğru eğitim nasıl verilmelidir? Biz eğitim sek-
törüne gönül vermiş kişiler olarak eğitime ne derece hizmet 
ediyoruz? Bu sorulara yanıt bulmak, üzerinde durduğumuz 
meseleyi aydınlatmakta bize yol gösterecektir.
İşin özünde, bir toplumda iyi eğitim almış bir birey olmak, hem 
akademik anlamda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak de-
mek hem de ahlaki anlamda gerekli terbiye ve değerleri ka-
zanmak demektir. Eğitim kurumlarının asıl görevi de burada 
ortaya çıkar. Akademik bilgiyle öğrencileri boğmak, ezberci 
yaklaşımla günlük çözümler üretmek, ileriye yönelik kalıcı 
bir öğrenme sağlamamak, iyi birer insan olmanın üzerinde 
durmamak, bir kurumun eğitim anlayışında büyük boşluklar 
olduğunun göstergesidir. Bu yüzden bir eğitim kurumu, bi-
reylere sadece bilginin aktarıldığı dört duvardan daha fazlası 
olmak zorundadır. 
 Milli eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul 
öncesi eğitim, ilköğretim çağına gelmemiş 0-6 yaş arası çocuk-
ların eğitimini kapsar. Toplumun yapısında meydana gelen 
hızlı değişmeler sonucu, kadının iş yaşamına katılmak zorun-
da kalması, anne-babaların kendi bilgileri, çabaları ile çocuk-
larının sahip olduğu potansiyelleri ortaya çıkarıp, işlemesi 
yeterince mümkün olamayacağından, planlı ve programlı 
okul öncesi eğitime gereksinim duyması, okul öncesi eğitimin 
ne kadar önemli bir görev üstlendiğini göstermiştir. Elbette 
bu noktada bir eğitim kurumunun görevi, çok küçük yaşta 
olan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yön-
den gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, 
olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, 
özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve 
merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmek 
olmalıdır. Yapılan etkinliklerle, çocukların gelişim düzeyi, 

Yüksel Ekşi
Ferah Büyük Çamlica Koleji

Yönetim Kurulu Bşk.

yaşları ve bilgileri göz önünde tutulmalı, onların becerilerini 
geliştirici fırsatlar verilmelidir. Tıpkı okulöncesi eğitim gibi bi-
reylere okuma-yazma, hesap yapma gibi temel bilgi ve bec-
erileri sağlayan, disiplinli iş alışkanlıkları ve daha ileri eğitime 
de isteklilik kazandıran ilköğretim kademesinde de çocuklara 
objektif düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve eleştirmeyi 
öğretmek gerekmektedir. Onları, gelecekteki hayatlarında iyi 
mevkiler elde etmeleri için akademik anlamda her şekilde do-
natırken diğer yandan onlar için proje çalışmaları ile öğrenme 
ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabi-
lecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. Derslerin soyut ve ezbere 
dayalı değil, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek 
yaşantıya dayalı işlenmesini önemsemek, sevgi, hoşgörü, kişi-
sel değerler gibi özelliklerin daha iyi, açık biçimde paylaşıl-
masını sağlamak gerekmektedir.
 Bu düşüncelerden hareketle, Türk eğitim sistemi içinde, 
anasınıfından ortaokula kadar en önemli kademelerde, ülke-
miz için iyi insan yetiştirmek amacıyla yola çıkan Özel Ferah 
Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları, 2005 yılından bu yana “Bir 
ÇOCUK yetişir; DÜNYA değişir.” sloganını kendisine misyon 
edinmiştir.  “Gelenekten geleceğe açılan kapı” olma iddiası ile 
kapılarını açtığı öğrencilerinin ailelerine “Çocuğunuz her şey-
imiz!” diyebilme sorumluluğunu alan Özel Ferah Büyük Çamlı-
ca Eğitim Kurumları, öğrencilere iyi bir eğitimin nasıl verileceği 
konusunda her geçen gün kafa yoran, araştıran, amatör ruhlu 
bir profesyonel yönetim anlayışını benimsemiştir. Aynı zaman-
da, bu toprakların değerleri ile evrensel insanî değerleri özüm-
semiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kuşan-
mış, farklılıkları, zenginlik olarak algılayabilecek demokratik 
olgunlukta, kendisiyle barışık ve özgüven sahibi, liderlik özel-
likleri ile donatılmış, estetik beğenileri gelişmiş, idealist ve ür-
etken, mutlu ve özgür bireyler yetiştirmek için çalışmalarını 
yürütmektedir. Sonuç olarak, eğitime gönül vermiş, iyi insan 
yetiştirmeyi hedeflemiş bir kurum olarak, çıktıkları eğitim 
yolunda uzun bir maraton koşmak zorunda olan öğrencilere, 
karşılaştıkları hiçbir engelde yılmamalarını, çalışmayı bırak-
mamalarını söylemek gerekir. Çünkü bizi başarıya götüren, 
sıkıntılı zamanlarımızda pes etmeyip, değerlerimizden ödün 
vermeden, çalışkanlığımızla yolumuza devam etmemiz ola-
caktır. 

Makale

camlica koleji dergi ilani 22x30.indd   4 29.6.2016   14:24:47
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 Rize’nin Ovit Yaylasında Hacı Hakkı Ekşi ile oğulları 
İbrahim, İmdat, Süleyman, Yüksel ve İsmail Hakkı Ekşi’nin 
yöneticileri olduğu Hakkı Ekşi Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı 
tarafından yaptırılan Hacı Hakkı Ekşi Camii ve Merhum Hacı 
Emine Ekşi Kuran Kursu Rize protokolünün yoğun katılımı 
ile ibadete açıldı.

 Ovit Yaylası muhteşem bir camiye kavuştu. Caminin 
açılışına Hacı Hakkı Ekşi ile çocukları Hatice Keleş, İbrahim 
Ekşi, Meliha Kahraman, İmdat Ekşi, Süleyman Ekşi, Yüksel 
Ekşi, ve İsmail Hakkı Ekşi’nin yanı sıra Rize Valisi Erdoğan 
Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Çaykur Genel 
Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize İl Jandarma Alay Komutanı 
Albay Semih Coşkun, Rize Emniyet Müdürü Adem Çakıcı, 
Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, Rize eski Belediye Başkanı 
Halil Bakırcı, İkizdere Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İkiz-
dere Belediye başkanı Hasan Köseoğlu, Güneysu Belediye 
Başkanı Halil Turan ile AK Parti Rize İl Yönetim Kurulu Üyel-
eri ve çok sayıda davetli katıldı.  

Ovit Yaylasındaki Muhteşem Cami ibadete açıldı

ANNEMİZ ADININ KURAN KURSLARINA
VERİLMESİNİ İSTERDİ
 Kardeşler olarak güzel bir eser ortaya çıkardıklarını ifade 
eden Yüksel Ekşi, “Annemiz merhum Hacı Emine Ekşi ‘me-
kanı cennet’ olsun. Kuran Kurslarına daha büyük önem ver-
irdi.  İnsan yetiştirmeye önem verirdi. Benim ismini camilere 
değil yaptığınız Kuran kurslarına verin derdi. Bizde bugün 
onun adını Caminin altındaki Kuran Kursu’nda yaşatacağız.” 
dedi.
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CAMİDE ZEMZEM VE HURMA İLE ORUÇ AÇILDI
 Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın ile emekli imam Necati 
Hut’un dini sohbetlerinin ardından dünya birincisi mısırlı 
Hafız Mohamed Ragab’ın  Kuran-ı Kerim okuması ile devam 
eden cami açılış programında konuklar camide iftarı kutsal 
topraklardan getirilen zemzem ve hurma ile açtıktan sonra 
akşam namazını kılıp hep bir arada iftar yaptı. Camiyi oğul-
ları İbrahim, İmdat, Süleyman, Yüksel ve İsmail Hakkı Ekşi’nin 
yaptırdığını anlatan Hacı Hakkı Ekşi, kurmuş oldukları Hakkı 
Ekşi Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’yla, ülkemizin çeşitli böl-
gelerinde sağlık, eğitim, kültürel, sosyal ve dini alanlarda 
tesisler yaparak halkımızın hizmetine açtığını söyledi ‘’ İlk 
olarak doğduğum memleket İkizdere’nin sağlık alanındaki 
eksikliklerini göz önüne alarak ilçe merkezimizde tefrişatıy-
la beraber Hakkı-Emine Ekşi Sağlık Mrk. ve Lojmanlarını 
hizmete açtık. Sakarya Üniversitesi Hakkı Ekşi Konferans 
Salonu, Derslikler, Cami ve Sosyal Tesisler, Bilecik Şeyh Ede-
bali Üniversitesi Hakkı Ekşi Ulu Cami, Ümraniye İdealistkent 
H. Hakkı Ekşi Cami ve H. Emine Ekşi Kuran Kursu, Beykoz 
İmam hatip Lisesi onarımı, Rize Kapalı Spor Salonu, Rize Yu-
suf Karali Eğitim Merkezi, Rize Hakkı Ekşi Spor Salonu, Tu-
lumpınar Cami Restorasyonu ve son olarakta Ovit Dağı’nın 
zirvesinde H. Hakkı Ekşi Cami ve Merhum H. Emine Ekşi 
Kuran Kursu’nu yaparak çalışmalarımızı taçlandırmış olduk. 
Allah ömür verirse hayırlı işler yapmaya devam edeceğiz.’’ 
dedi.

YÜKSEL EKŞİ: OVİT’TE GÜZEL BİR ESER ORTAYA ÇIKTI
 Hacı Hakkı Ekşi Camii ve Hacı Emine Ekşi Kuran Kursu ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Ekşi kardeşlerden Yüksel Ekşi, 
İkizdere Tulumpınar köyünde doğduklarını ve çocukluk-
larının bu yaylalarda geçtiğini söyledi. Yüksel Ekşi, “Bu tip 
yerleri çoğaltmak lazım. Bu yayla güzergahı için cami ihtiyacı 
vardı. Yaylaya yakışır bir cami yapmaya karar verdik. 700 kişilik 
kontenjanı var. İstanbul’da da yaptığımız camilerde dernekler 
kurarak dışarıdan bağış almadan ailenin desteği ile caminin ih-
tiyaçları karşılanıyor. Yazın burada aynı zamanda Kuran Kursu 
ihtiyacı oluyordu. Ovit aynı zamanda dağ turizminin merkezi 
durumunda. Yaylada yapılan yaz ve kış şenlikleri var. Binlerce 
insan geliyor. Bu tip mekanlara sahip olmak lazım.  Biz bu 
camileri yapıyoruz ama bu camileri doldurmak lazım. Caminin 
açılışında yoğun bir katılım oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda 
bu camilerde daha güzel etkinlikler yapacağız.”

İMDAT EKŞİ:  BABAMIZ VE KARDEŞLERLE KALICI BİR 
ESER YAPTIK
 Ekşi kardeşlerden İmdat Ekşi’de Ovit Dağını Osman-
lı’dan alan kişinin İbrahim dedeleri olduğunu belirterek “O 
dönemden bugüne gelen yapıda oluşan 9 aileden birisiyiz 
ve bizler ‘Mustafaağalardanız’. Mustafaağalardan rahmetli 
İbrahim dede burada bir ev yapmak istiyordu. Biz buraya 
onunla birlikte buraya geldik ev yaptık peşinden cami 
yaptık. Doğduğumuz yer olduğu için kazandığımıza bu-
raya aktararak buranın da gelişimine faydalı olduk. Bu yapı 
buraya yeni ailelerin gelmesini sağladı. Amaç buralara gel-
erek iç turizmi geliştirebilirsek bunun peşinde dış turizmde 
gelir. Sonuçta Allah’a şükürler olsun babam ve kardeşler 
olarak buraya kalıcı bir eser yaptık. Gelecek nesiller de buna 
ilaveler yapar diye düşünüyoruz. “
Camiin ibadete açılmasının ardından tüm aile fertleri bir 
araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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VAKFEDİLEN YAPILAR

Hacı Hakkı Ekşi Camii ve Hacı Emine Ekşi Kuran Kursu Molla İbrahim Camii

Nurhan & Hasan Ekşi Kültür ve Sanat Merkeziİlyas & Huriye Ekşi Lojmanı

H.Hakkı Ekşi - H.Emine Ekşi Hastanesive Lojmanları Hacı Hakkı Ekşi  Ulu Çınar Camii- Şeyh Edebali Üniversitesi
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Hacı Hakkı Ekşi  Spor Tesisleri Ovit Hacı Hakkı Ekşi Camii ve Hacı Emine Ekşi Kuran Kursu

Beykoz İmam Hatip Lisesi yenileme işi

Rize Yusuf Karali Eğitim Merkezi Tamamlama İşi

S.A.Ü İlahiyat Hacı Hakkı Ekşi Konferans Salonu

Aslan Ekşioğlu & Ali Ekşioğlu öğretmen evi
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   İkizdere Yeşilin her tonunu bulabileceğiniz bir karte-
la, bir günde neredeyse 4 mevsimi yaşayabileceğiniz bir 
laboratuvar,  sığınılacak bir liman.  
Artık her yıl  nisan ayı geldiğinde 2640 m ovitte  gönülleri 
heyecan sarıyor. Ayaklarıyla değil, yürekleriyle gelen bin-
lerce katılımcı  İkizdere ilçesine adeta akın ediyor.  Horon 
ve eğlenceyle başlayan   kış etkinliği  mesaj veren, çağrı 
yapan, farkındalık oluşturan bir etkinlik. 
   Şimdi gelelim bu etkinliğin esas amacına.. Turizmden 
bahsediyorum, bacasız sanayi diye de dillendirebiliriz. 
Doğu Karadeniz bölgesi özellikle son birkaç yıldır ciddi 
anlamda yerli yabancı turist çekmeye başladı. Özellikle 
Arap coğrafyasında yaşayanlar tatillerinin tamamına 
yakınını artık Türkiye’de, Karadeniz’de geçiriyorlar. Ülkel-
erinde kum, taş ve topraktan öte bir şey görmeyen bu 
turistler yeşil Karadeniz’i gördüklerinde kendilerini cen-
nette gibi hissediyorlar. Biz de bu algıyı genele yaymak 
niyetinde olan, bölgenin ve çevrenin zarar görmeden 
turizmle kalkınmasını isteyen bireyler olarak elimizden 
geleni yapmaya gayret ediyoruz.
   Bölgede mevcut durumdan bahsedecek olursak; Tra-
bzon’da Uzungöl, Rize’de Ayder yaylaları turizm yükünü 
sırtlanmış gibi görünse de bu iki aks artık cazibesini 
yitirmeye başlamış; plansız büyüme, yerel mimarinin 
dışına çıkan uygulamalar, araç ve trafik yoğunluğu yer-
li/yabancı turist kitlesini artık maalesef rahatsız etme 
noktasına getirmiş durumda. Bu iki bölge için çok hızlı, 
beklenmeyen bir büyümenin gerçekleşmesi bir anda 
buraların betonarme(ahşap kaplı) otellerle dolmasını 
sağladı. Devlet bu bölgelerle ilgili bir turizm planı hazır-
lamadan bölge yükünü çoktan aldı. Fakat bugün bak-
tığımızda alenen gördüğümüz bir gerçek var ki; bölgede 
ciddi bir turist potansiyeli var, turizmle ilgili ciddi 
yatırımlar yapılabilecek sahalar var. Şimdi o helikopterde 

gördüklerimi aktarabilirim; 2000m rakım üzerinde, ağaç 
yetişmeyen bölgelerde ciddi düzlükler, potansiyel kayak 
pistleri olduğunu gördük. Bu bölgelerin planlı bir şekil-
de turizm alanı olarak değerlendirilmesi sonucu yaklaşık 
5-6 ay boyunca kış sporları yapılabilecek bir sahanın 
bölgeye ve ülkemize kazandırılacağı gerçeğini gördük. 
İşte bugün yaz mevsimine giriyoruz fakat Ovit’te halen 
kayak yapılabilecek düzeyde kar var ve bir akrabamız 
kendi gayretiyle “lazferik” icadında bulunarak, hep dile 
getirdiğimiz Ovit Kış Turizm Merkezi projesini farklı bir 
yöntemle ulusal medyaya taşıdı. 
   Rize’de yapımı planlanan havalimanı projesi, İkiz-
dere’de yapımı devam eden Türkiye’nin en uzun tüneli 
olan 14km’lik Ovit Tüneli projesi ve Rize Limanı projeler-
inin bölgeye bir hareketlilik getireceği aşikâr. Fakat ha-
valimanından veya karayolundan gelen turiste bir rota 
çizmezseniz, turizm alternatifleri oluşturmazsanız ve her 
mevsim burada kendilerini ağırlama imkânı varken bu 
yönde adımlar atmazsanız yapılan bu projelerin de altını 
doldurmamış olursunuz. 
    Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen “Yeşil Yol” projesi, 
ülke gündemini de uzun bir süre meşgul etmişti. Yayla 
turizminin gelişmesi açısından önem arz eden bir pro-
je olmasına rağmen, halka doğru anlatılmaması sonucu 
ciddi tartışmalara gebe kalmıştı. Hazırlanan her pro-
jenin eksik ve hatalı tarafları olur, olacaktır. STK’lar bu-
rada devreye girerek bu hataları ve eksikleri gidermekle 
mükelleftir. O dönemde bölgeye giderek olan biteni 
yerinde görüp, artıları eksileri masaya yatırarak yapıcı bir 
değerlendirme ile bunu medyaya taşıdık.
    Bu ve benzeri turizmi destekleyen yatırımların bölgede 
artması, doğru planlama ve sağlıklı büyüme ile bölgen-
in “alternatif turizm” algısından çıkarak “turizm merkezi” 
haline gelmesini sağlayacaktır.

Kadem Ekşi
Ekşioğlu Vakfı

Genel Sekreteri

Yaylalar  Serrangahımız

Makale
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   Rize Ovit yaylasi İkizdere-İspir yolu üzerindedir.  1000 
metreye kadar olan yükseltilerde yayvan yapraklı 
ağaçlar,  bu yükseltiden sonra 1550 metreye kadar yerini 
çam ağaçlarına ve 1550 metreden sonra ise  bol yeşillikli 
meralara birakiyor. Rize İkizdere ilçesine  yaklaşık 52 km 
uzaklıktadır.

   Ovit yaylası,  Karadeniz’in en güzel yaylaları   arasın-
dadır. Ovit’e gelip keşifler yapmalı,  doğayı tenefüs eder-
ken  bol bol fotoğraf çekerek her anı ebedileştirmelis-
iniz. Ovit Yaylası şenlikleri her yıl yapılmaktadır ,  gezinizi 
Ağustos ayı içerisinde  yaparsanız yüksek rakımlı bu böl-
genin eğlenceyle doruklara çıktığı yayla şenliklerinede 
tanıklık edebilirsiniz.

  Her yıl geleneksel olarak Ekşioğlu Vakfı tarafından 
düzenlenen Ovit Yaylası Şenlikleri coşku ile kutlanmak-
tadır. Doğal güzellikleriyle dünya çapında nâm salan, 
Karadeniz’in en güzel yaylaları arasında yer alan Her yıl 
düzenlenen şenlikler Ağutos ayı içerisinde yapılır.

Ovİt Yaylası Şenlİklerİ
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    Zordur bu coğrafyada yaşamak, 
Kaçkarlarda, Rize dağlarında yaşamak, 4000 mt. Ulaşan 
zirvelerde hayata tutunmak zordur, yürek işlidir yürek-
li insanların işidir bu coğrafyada yaşamak, bir günde 
dört mevsimi yaşarsın evet zordur ve yürekli insanların 
yaşadığı bir coğrafyadır Kaçkarlar.
    Ve beşinci kez bu coğrafyada yürekli insanlar buluşuy-
or, Türkiye’nin dört bir yanından gelecekler, Yürekleriyle 
yürüyecekler, çünkü sadece dayanıklılık yetmiyor bu 
dağlarda yürümeye bu yamaçları bu zirveleri aşmak için 
yürekli olmakta gerek, bu zirvelerde olabilmek için sa-
dece güç değil yürekte gerek ve zirveye ulaşabilmek için 
yürekleriyle yürüyecekler. 
    Bundan beş yıl önce bir avuç kocaman yürekli am-
atör ruhlu insanlar, şubatta Rize dağlarına yürüyeceğiz 
dediler ve yola çıktılar ve bu yıl beşincisi düzenlenen kar 
yürüyüşü başladı geleneksel hale gelen bu yürüyüş Tür-
kiye’nin dört bir yanından toplanıp Rize İkizdere’ye gel-
en Yürekli insanların yürüyüşü oldu. Teşekkürler bir avuç 
kocaman yürekli insanlar, teşekkürler İkizdere.
    Her yıl büyüyen ve ulusal boyutu zorlayan kar yürüyüşü 
bu yıl 26 – 29 Şubat 2016 da düzenlenecek, geleneksel 
5. Çağrankaya kar yürüyüşü şenliğine büyük ilgi var ve 
Ülkemizin dört bir yanından insanlar yürüyüşe katılmak 
için şimdiden İkizdere’de yerlerini ayırdılar bile.
    Bugün itibariyle 300 kişiye yakın kişini katılım için orga-
nizasyon komitesiyle bağlantıya geçildiğini ifade eden 
yetkililer bu sayının il içinden ve bölgeden katılacak olan 
katılımcılarla beraber katılımcı sayısının 400 aşacağına 

kesin gözle bakılıyor.
İkizdereli birkaç doğaseverin başlattığı bu amatör ruh-
lu organizasyon, yurt genelinde nasıl bu kadar popüler 
oldu, bence incele konusu olsa gerek.
    Amatör bir ruhla organizasyonu gerçekleştirilen ve kısa 
sürede yoğun seçkin katılımcı sayısına ulaşan bu faaliyeti 
detaylı şekilde incelersek, ilimizdeki düzenlenen birçok 
faaliyetin daha mükemmel şekilde organize edilmesine 
sebep birçok döneye sanki ulaşabiliriz gibi geliyor.
Neydi, İkizdere Kar yürüyüşünü Ülke genelinde bu kadar 
popüler kılan.
   Yazımızın başında da dediğimiz gibi, o amatör ruha 
sahip bir avuç insanın Profesyonel bir iş çıkartmasından 
öte bir argümana sahip değildiler.
   Bölgesel natürel değerlere bağlı kalınarak tümüyle 
doğal yaşamı takıp eden ve günümüz teknolojilerini son 
konaklama yeri İkizdere ilçeye bırakarak İnsan ve Doğa 
temasıyla “doğa ya karşı mücadele değil doğayla bütün-
leşme” faaliyetiydi bu başarıyı getiren. 
      Yüreklerini ortaya koymuşlalardı ve kara kışın ortasın-
da aşılmaz denilen zirveleri yürekleriyle yürümenin öte-
sinde bir destekleri de yoktu. 
      Onlar bir avuç koca yürekli insanlardı ve şimdi yü-
zlercesine ulaştılar. Söylemleri gibi ayaklarıyla değil 
yürekleriyle yürüyen insanlar.
   Teşekkürler Hasan Kuy Teşekkürler Hakan Karagöz, 
Teşekkürler Alirıza Coşkun. Teşekkürler Kadem Ekşi
Teşekkürler sevgili belediye Bşk. Hasan Köseoğlu, teşek-
kürler emeği gecenler, teşekkürler İkizdere.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecekler,
Yüreklerİyle yürüyecekler. Çağrankaya



62

    Bu yıl 9. düzenlenen PETRAN kış şenlikleriyle bir kez 
daha “ben buradayım” diye haykıran PETRAN yaylası, 
doğal güzelliğiyle ve kültürel zenginlik varlıklarıyla her 
geçen gün artan ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.

  İlimizin birçok Turizm aktivitelerine ev sahipliği yap-
abilecek zenginliğe sahip coğrafi konumu ve 500 yıllı 
aşmış tomruk ahşap evleriyle, bunu yanında 400 yıllık 
bir gelenek olan PETRAN board diye adlandırılan üzme 
tahtasıyla çok zengin bir kombinasyon içinde ziyaretçil-
erini kendisine hayran bırakıyor.

   07 Şubatta düzenlenen geleneksel 9. Kış şenliklerinde 
fotoğrafçılara hava şartları pek şans tanımadıysa da 
samını insanlardan oluşan ev sahipleri ve organizasyon 
komitesinin yakın ilgi ve alakası kar fırtınasında daima 
bahar havası estirmeyi başarmışlardır. Tüm emeği 
geçenleri kutlar ve teşekkürler sunarım.

   PETRAN kış şenliklerinin geleneksel Kavurma ikramının 
yanında ÇAYKUR un ziyaretçilere sınırsız sıcak çay 
ikramıyla kemence eşliğinde güzel bir gün geçiren zi-
yaretçiler katılımcılara hediye edilen üzme tahtasıyla 
doyasıya yeni yağan karın tadını çıkarttılar.

   Artık ilimizin batısında da bir marka olan Turizm 
merkezi var, PETRAN YAYLASI.
Sn. Valimiz marifetiyle Sn. Kaymakam beyin takipleri 
sonucu İl Özel İdaresince acilen gerekli Planlamaların 
yapılarak bu alanın koruma altına alınması ve görüntü 
kirliliği olan betan yapılaşmanın ve iletken kablo kirlil-
iğinin giderilmesi için adımları atılması gerekmektedir.

   Yörenin Otantik dokusu korunarak, Ekolojik değer-
lerin sahip çıkılarak oluşturulacak Planlamalar sonucu 
PETRAN Yaylası yılın 12 ayı misafirlerini ağırlaması için 
gerekli yatırımın olması dileğiyle.
    Teşekkürler, Belediye Bşk. Sn. Hasan Kösoğlu Teşek-
kürler Sn. Kaymakamım ve Güvenlik mensupları Teşek-
kürler İl Genel Meclis Üyesi Sn Ahmet Aksu, Teşekkürler 
emeği gecen organizasyon komitesinde gönüllü yer 
alan arkadaşlar..

Emin Kanbur 
Doğa Fotoğrafçısı. 

PETRAN Övgüyü hak ediyor.



63

O da artık kadrajda.
12. İkizdere Dağ Horozu festivali
ardından…
 İkizdere Belediyesi ve Kaymakamlığınca 12. düzen-
lenen İkizdere Dağ Horozu festivali bünyesinde oluşturu-
lan bir dizi etkinlikte, ilimizin önemli turizm potansiyelini 
bünyesinde taşıyan şirin ilçemiz İkizdere’deydik.
İlçeyle bütünleşen bölge kültürüne ve çevreye say-
gılı organizasyonlarla bilinen ilçemiz, yine güzel bir 
organizasyonla bölgenin doğal ve kültürel değerleri 
katılımcılara tanıtıldı.
 28 - 29 Mayıs 2016 da düzenlenen etkinlerde, ilk gün 
28 Mayıs cumartesi günü, ilçenin doğu yakasında bulu-
nan Çağıran kaya ve Aşağı yayla civarları katılımcılarla 
gezilerek baharın yaylada oluşturduğu güzellikleri fo-
toğraflanarak ve baharla yeni yıla merhaba diyen yayla 
yaşamına şahit olundu.
 Ve 29 Mayıs Pazar günü, yeni katılımcılarında gelme-
siyle oluşturulan gözlem ve fotoğraflama ekibi sabahın 
ilk ışıklarıyla saat 04 00 de İkizdere Öğretmen evinde 
toplanılarak Dağ Horozu gözlem ve fotoğraflamak için 
Ovit daği Sivrikaya Yaylasına hareket edildi.
 Hava şartlarının olumsuzluğu ve havanın soğuk ol-
ması katılımcıların bu nadide güzelliğin görebilmenin 
vereceği heyecanının yanında hissedilmiyordu bile.
Artık gözetleme alanındaydık saat 05 15 civarı idi, önce 
dürbünlerle bölge taranarak gözetlendi artık bizlerde 
heyecanla fotoğraf makinelerimizi hazırlayıp etrafı göze-
tlemeye başlamıştık.
 Ve Ovit dağının 2500 m rakımlı yamacından bizlere 
merhaba diyen nadide güzellik, İkizdere Dağ Horozu 
kadrajımıza girmişti artık heyecan geride kalmış ve bu 
güzelliği en mükemmel şekilde fotoğraflamak telaşı 
sarmıştı bile bizleri.
Neydi bu kuşu farklı yapan, neydi Dağ horozunu ilgi al-
anı yapan.
 Huş Tavuğu ya da Dağ Horozu adlarıyla da bilinir. 
Ülkemizin kuzeydoğu dağlarında yaşayan bu tür Kaf-
kaslara endemik olmakla beraber (Dünya Kuşları Koru-
ma Örgütü) ve de IUCN Dünya Koruma Örgütü hakkında 
yeterli bilgi olmayan kategorisinde değerlendirilmiştir.
Bu kuş dünyanın başka hiçbir bölgesinde mevcut 
değildir. Bu bölgeye olan özgülüğü nedeniyle oldukça 
değerli ve gelecek nesillere nakledilmesi gereken bir 

doğa ve kültür mirasıdır.
Ve bu türün yıl boyu avı yasaktır.
Ülkemizde dağılışı Rize, Artvin ve Ardahan illeriyle 
sınırlıdır. Türün aynı zamanda ekonomik değeri de vardır 
ve özellikle Avrupa’dan gelen kuş gözlemci turistler bu 
türü yerinde görmek için bölgeye gelmektedir. 
 Orta boy bir av kuşudur. Erkeği siyah renkli, uzun 
kuyruklu bir kuştur. Kuyruğu aşağı doğru kıvrık ve ucu 
çatallıdır. Kırmızı ibikleri ve beyaz kanat köşesi ancak 
yakın mesafeden görülebilir. Siyah tüyleri mavi-yeşil 
yanardönerlidir ve uçuşta belli olan beyaz kanat altı 
örtücüleri vardır.
 1500 m ile 3000 m rakım aralığında yaşayan Dağ horo-
zu her gün yaşan alanları kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 
Kaynak: http://www.mavirize.com/dag-horozu.html
Şanslı günümüzdeydik, yaşam alanında bizleri karşılayan 
2. dağ horozu vardı ve bizlerden çok uzakta da olsa on-
ları görüntüleme şansına sahiptik artık.
 Fotoğraflama ekipmanımızın verdiği tüm avantajları 
kullanarak bölgenin sunduğu en yakın mesafeden ve en 
güzel şekilde kuşları fotoğraflama şansı yakaladık……
 Güzel bir organizasyonun finallide bu şanslı fotoğra-
flama anından sonra daha da güzel olmuştu..
Bölgemizin doğal ve kültürel değerlerini ortaya çıkarta-
cak, böylesine değer taşıyan şenlik ve festivallere gerçek-
ten ihtiyacımız var ses ve insan artığı kirliliği yaratan 
kargaşalara bu tur organizasyonlar yanında şenlik ve 
festival demeye dilim varmıyor.
 Bölgemin değerlerini otantik dokusunu doğaya ve 
çevreye saygılı olmayan festival ve şenlik adı altında 
tertiplenen “ kargaşaları “ bir an önce terk edip bizi bu 
bölgeyi bu kültürü anlatan organizasyonlarda buluşmak 
dileğiyle. 
 Teşekkürler İkizdere Belediye Başkanı Sn. Hasan 
Kosoğlu.
 Teşekkürler İkizdere Kaymakamı Sn. Halil İbrahim
Kazar
 Teşekkürler emeği gecenler teşekkürler İkizdere 
ilçemizin güzel insanları.

     Emin Kanbur 
     Doğa Fotoğrafçısı.
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Yılın ilk Likapasını toplayan Tozköy halkı alanda bir stant kurarak
gelen misafirlere Likapa ikram ettiler.

 5.Likapa Tozköy şenliklerine Rize Valisi Zekeriya Şar-
bak, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, İl Genel Meclis 
Üyesi Rahmi Metin, İkizdere Belediye Başkanı Hasan 
Kösoğlu, İkizdere Kaymakamı Emre Çınar, İyidere Beledi-
ye Başkanı Ahmet Mete, İl Genel Sekreteri Sultan Yılmaz, 
Tarım İl Müdürü Adem Çekiç, ,Rize Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Osman Karavin, Rize Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Fahrettin Kaya, İkizdere Tozköy Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Karavin, 
Dernek Başkan Yardımcısı Halil islamoğlu, Yönetim kuru-
lu Üyeleri ve çok sayıda Vatandaş katıldı.
 Şenliklerde ilk olarak yöremizin sevilen sanatçıların-
dan İsmail Havuz sahne aldı. Daha sonra İkizdere’nin 

evladı olan yöremizin sevilen sanatçısı Recebim hayran-
larının yoğun ilgisi ile sahneye coşkulu bir şekilde çıktı. 
Seslendirmiş olduğu duygusal şarkılarıyla hayranlarına 
hüzünlü anlar yaşatan Recebim daha sonra hareket-
li şarkılarıyla alandakileri coşturdu. Recebimin şarkıları 
ile hareketlenen ortam büyük bir horon halkası ile yöre 
halkını bir araya topladı. Uzun bir süre sahne alan rece-
bimin ardından yöresel sanatçımız Kenan Erman sahne 
aldı.
 Şenliklerin gerçekleştiği açık alanda sabahın erken saat-
lerinde yüzünü gösteren güneş ilerleyen saatlerde yerini 
sis’e bıraktı. Havanın soğumasına aldırmayan yöre halkı 
horon ve kolbastı oynayarak gönüllerince eğlendiler.
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 “Uzansam tutacağum Kaçkarun bulutunu”
Buluttan bir çizgi çektik gökyüzüne gönlüm hep üze-
rinde kalmak istiyor, nem, rutubet, ter, motor sesi klak-
son sesi, daha doğrusu şehir sizin olsun demek geçiyor 
içimden.
 Artık Haziran ayının sonuna geliyoruz işyerleri, ofis-
ler, dükkânlar, artık sıkmaya başladı son zamanın moda 
sözcüklerinden biri olan çakma soğuk havalar “klimalar” 
artık serinletmiyor insanı.
Artık boğmaya başladı şehirler artık nefes almayı zor-
laştırdı yaşadığımız yerler, bir çizgi çizmek lazım bu kar-
gaşayla yaşamak istediğim yer arasında bir çizgi hem de 
buluttan bir çizgi.
 Evet, burası Karadeniz, Karadeniz insani farklı kılan bu 
coğrafya bu coğrafya buluttan çizgi çizdirir kargaşay-
la mükemmelin arasında, artık şehir sıkıyorsa boğazını, 
nefesin daralıyorsa hay de sende gel istersen Mevla-
na’nın dediği gibi olsun, ama tek fark Doğa’yı seviyorsan 
gel. 
 Ve yolculuk başlasın….
Günün sıcağını yaşamamak için erken ayrıldık şehir 
merkezinden, bu güne sıcak başlamak istemiyorum 
artık, bu gün nemle rutubetle terle teknolojinin getirdiği 
seslerle boğuşmak ısıtamıyorum.
Çadırım kamp malzememi bol çay ve iaşemi yükledim 
aracımı bir grup arkadaşız ve ver elini Kaçkarlar diyoruz 
artık, kısıtlı bir zamanda olsa bir hafta sonu da olsa o 
çizginin üstüne çıkmaya gıdıryoruzzzz.
Rota, İkizdere ilçemiz, Çimil vadisi, Tiran deresi, Yedi 
çükür, Kevut ve Ehzer yaylarını geçtik, üç saatlik bir yol-
culuk ardından Arnic yayla sırtlarında hakım bir teped-

Buluttan bir çizgi çizdik.
“İkizdere yaylaları büyüler insanları”

eyiz zor değildi yolculuk zaten çocuklar gibi şeniz artık o 
çizginin üzerindeyiz.
 Bu güzellik ve nefes alabilmenin verdiği mutluluk tüm 
zorlukları zaten tölere ediyordu zaten dedim ya artık 
“çocuklar gibi şendik”.
 Vakit çoktan öğlen olmuştu kimin umurunda, saat yok 
iletişim cihazları yok gazete dergi vs. hiç bir şey yok, gün 
karardı yat vakti gün ağardı koğuş kalk vakti vardı artık.
Kısa bir çevre gezisi yaptık ve kamp kuracağımız teri 
tespit ettik 2800 m. rakımda olmak bazı deneyimler gere-
kir rüzgâr sel vs. ve olasılıkları hesap ederek Çadırlarımızı 
kurduk ve bulutla çizilmiş o çizginin üzerindeydik.
 Bundan sonrası mı, bundan sonrasını yazıya dökmeye 
çalışsam o yaşanmışlığa haksızlık etmiş sayarım kendi 
mi, çünkü kelimeler kifayetsiz gelecek biliyorum.
 Bundan sonrası yazılmaz yaşanır dediysen de!!!.
Ve hava kararır çadırındasın artık akşam yemeği yenilmiş 
sırtında uyku tülümün elinde sıcak çay dolu kupan.
Demir dağından ay doğar kocaman ki kocaman, ona 
o kadar yakınsın ki seyrederken seni sarıp sarmalar o 
gizem dolu manzarayı seyrederken.
Ne uyku tulumun ve sıcak çay dolu kupan ne de yudum-
ladığın tavşankanı çay seni temmuz ayında ısıtmaya kafi 
gelmez artık, kime ne o çizginin altında o eziyette olan-
lar, kime ne desende yine aklın hep orda.
Hayden Karadenize, hayden İkizdereye, hayden Kaçkar-
lara. 
Uzatalum elimizi tutalum bulutları. 
Haydeeee.
   Emin Kanbur / Doğa Fotoğrafçısı.
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 Rize-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 640 rakımlı 
Ovit Dağı’nda yapımı süren Ovit Tüneli’nin 10 bin 600 me-
trelik bölümü tamamlandı. 
 Rize’nin İkizdere ilçesi 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda 
yapımı planlanan tünel, 14 bin 300 metre uzunluğu ile Tür-
kiye’nin en uzun, dünyanın ise en uzun tünellerinden biri 
olacak. Çift tüp şeklinde inşa edilecek tünel projesinin 800 
milyon liraya mal olması planlanıyor. .
 Tünel sayesinde Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri arasında kış aylarında aşırı kar ve çığ te-
hlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale 
gelecek. Tünelin giriş kotu 1919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 
metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olacak. 2015 yılı 
sonunda bitirilmesi planlanan tünelle, 250 kilometre olan  
Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşecek. 
Rize Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Ovit Tüneli Projesi’nin, Türkiye’nin önemli ve ciddi yatırım-
larından biri olduğunu belirterek, “Çığ tünelleri ile yaklaşık 
14,3 kilometrelik bir tünel olacak. Tünelin bazı noktaların-
da derinlik 850 metreye kadar ulaşacak. Her iki tarafta da 
çalışmalar devam ediyor” dedi. 

Ovit Tüneli’nde sona çok az kaldı

Yılların hayali olan Ovit Tüneli’nin 2015 yılı sonuna doğru 
biteceğini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi: “Ovit Tüneli iki 
tüpten oluşmakta. İkizdere tarafından 2,5, İspir tarafından 
da 2,8 kilometre ilerleme sağlandı. Toplamda her iki tarafta 
10,6 kilometre delme işlemi tamamlanmış durumda. Ovit 
Tüneli, Rizemiz için önemli bir yatırım. Ovit Tüneli ile Kara-
deniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile buluşmuş 
olacak. İyidere bölgesinde büyük bir lojistik alan oluşa-
cak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun her türlü ihtiyacı 
karşılanmış olacak. Rizemizde böyle büyük bir lojistik alanın 
oluşması, ilimizi ekonomik açıdan yukarılara taşımış olacak. 
Rize’nin gelecekteki konumunu farklı bir yere taşıyacak.”
Vali Yazıcı, Rize-Erzurum arasındaki ulaşımın en sıkıntılı 
bölgesinin Ovit Dağı olduğunu dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Bu tünelle artık bir sıkıntımız kalmayacak. Rizem-
ize ekonomik açıdan çağ atlatacak bir proje. Açılacak bu 
tünel sayesinde ithalat ve ihracatın kolaylaşmasıyla Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin de ekonomik hayatında farklı bir can-
lanma olacaktır. Doğu Karadeniz’de yayla turizmi, özellikle 
Arap ülkelerinden ciddi manada turist gelmesini sağlıyor. 
Yabancı turistlerimizi Doğu Anadolu Bölgesi ile de bu-
luşturabiliriz. Doğu bölgemizin de turizm anlamında farklı 
özellikleri var. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun turistlik 
özellikleri, bu tünelin açılmasıyla buluşmuş olacak.”
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Rize Havalimanı için Geri Sayım Başladı

 31 adet deniz üzerinde sondaj kuyusu açacak olan yetkili 
firma bu iş için bakanlıktan 90 günlük izin almasına rağmen 
işi 60 günde bitireceğini  söyledi. Sondaj çalışmalarını 60 
günde bitirecek olan firma, ardından Rize - Artvin Havali-
manının inşaatı başlayacaktır açıklamasında bulundu..
 Ordu-Giresun Havalimanı`ndan sonra Türkiye`de den-
ize dolguyla inşa edilecek ikinci havaalanı Rize-Artvin`in 
yapımına yılın ikinci çeyreğinde başlanacak.
 
PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
 Proje çalışmaları başlatılan havalimanının tamamlan-
masıyla, yıllık ortalama 850-900 bin yolcu ve günde ortala-
ma 15-20 uçuş kapasitesi oluşacak. Havaş`ın Rize`ye günde 
17 otobüs seferi düzenlediği ve özel araçları ile birlikte 
Trabzon Havalimanı`nı kullanan günlük yolcu sayısının or-
talama 2 bin 500 olduğu göz önüne alınarak, Rize- Artvin 
Havalimanı`nın inşası kararlaştırıldı.
 520 MİLYON DOLARLIK PROJE
 Rize`nin Pazar ilçesi ile Yeşilköy yerleşim yerleri arasın-
da yapılması planlanan proje, 766 hektar alandan oluşa-

cak. Proje sahasında yaklaşık 266 hektarlık alanda deniz 
dolgusu yapılacak. Rize-Artvin Havalimanı`nın, 2014 yılı 
birim fiyatlarıyla altyapı için 400 milyon lira, üstyapı için ise 
120 milyon lira olmak üzere 520 milyon liraya mal olması 
bekleniyor. Havalimanının inşaatı aşamasında 300, işletme 
aşamasında ise 1000 personelin çalışması planlanıyor. Ha-
valimanı Rize şehir merkezine 34, Artvin`e ise 123 kilome-
tre uzaklıkta olacak.
 
2017`DE HİZMETE AÇILACAK
 Proje kapsamında saatte 36 uçağın iniş kalkış yapabi-
leceği 45 metre eninde ve 3 bin metre uzunluğunda pist, 
240x120 metre boyutlarında 1 adet apron inşa edilecek. 
Genel olarak yolcu ve kargo uçaklarına hizmet verecek 
Rize Havalimanı`nın ayrıca kompozisyon sınıfı D, türbülans 
sınıfı ağır, kalkış ağırlığı 150 bin kilogramdan fazla uçaklara 
hizmet vermesi bekleniyor. 2017`de işletmeye açılması plan-
lanan havalimanının öngörülen ekonomik ömrünün 25 yıl 
olduğu belirtildi.
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 Türkiye’deki nüfus, sanayileşme, ekonomik büyümeyi destekleyecek 
altyapı ihtiyaçları, kamu ve özel sektör yatırımları artmakta olup, Türkiye 
güvenli bir liman olarak büyümektedir. Yıllık konut satışının 1 milyonu aştığı 
ülkemizde kentsel dönüşümle birlikte zemin teknolojileride yapılan projele-
rden payını almıştır.deprem ülkesi olan ülkemizde doğa hareketlerine karşı 
ekonomik ve güvenli yapılaşmanın temelinde zemin çalışmaları vardır.her 
zeminde güvenli yapı inşa etmek temel mühendisliğinde çalışan yerbilimcil-
erin görevidir. 
 Özellikle son yıllardaki derin kazılar ve iksa sistemleri, zemin projelerininde 
jeofizik, jeolojik ve geoteknik çalışmaların proje müşavirlik hizmetlerinde 
temel mühendisliğinin önemini arttırmıştır. Biz, yapı sektörünün hem mut-
fağında projeler ve hemde uygulamasında şantiyecilik yönüyle karşılaşılan 
sorunlar, çözüm ve beklentileri daha iyi analiz etmekteyiz. Özellikle çok katlı 
mühendislik yapıların tasarım, dizayn ve projelendirilmesinde ilgili yüksek 
yapı deprem yönetmeliklerinin hala çıkarılmamış olması, ileride bir gün 
mutlaka karşılaşacağımız deprem riski ile şehirlerimizi karşı karşıya getirece-
ktir. Bu başta İstanbul olmak üzere çarpıcı bir test olarak depremle yapıların 
performans sonuçları karşımıza çıkacaktır.
 Yerbilimlerinde eğitim ve araştırmaya destek sağlamak gerekiyor.ma-
demki şehirler derin kazılarla yeraltına taşınıyor zor ve riskli bu çalışmalar-
da inovatif çözümler üretilip stabilizasyon iyileştirme ve yeni malzemelerin 
yaratılması gerekiyor.zemine uygun temel tasarımları güvenli bina üretimi-
nin en önemli ayağıdır.
 Yıkıcı depremler bize somut olarak gösterdiki aynı sokakta yıkılan ve 
ayakta sapasağlam kalan yapılar var.projeye esas zemin –yapı ilşkisini doğru 
çözerseniz binanız depremde ayakta kalacaktır.
 Avrupa’da 70 metre ve üzeri yüksek bina sayı rekoru,  2015 yılı sonu iti-
bariyle 500 ün üzerinde yapıyla Türkiye’nin olduğuna göre bu konuda acil ey-
lem planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapması gerekir. Zemin çalışma-
larında son yıllarda çözüm ve ayrım gücü yüksek teknolojiyle 3 boyutlu 

Kadem Ekşi

Jeofizik Mühendisi

tomografi ve sismik çalışmalar ile zemin parametrelerini güvenli hassas bir 
şekilde tespit etmekteyiz. Wireline sondaj tekniği ile karot yüzdesi yüksek 
sonuçlar elde edilmektedir. Bu da laboratuvardaki test ve analiz sonuçlarının 
sağlıklı belirlenmesi sağlamaktadır.Bizler Zemin etüt projelerinde tecrübe 
kalite ve güveni yakalayarak, geoteknik tasarım ve uygulamada işleri kolay-
laştırıyoruz. 
 Çok katlı mühendislik yapılarının tasarımında zemin çalışmaları belirley-
icidir. Bu detaya formel iş olarak bakmayan firmalar, maliyetlerini düşürüp 
güvenli iş yapmaktadır. Arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehirlerimizde her 
m2 önem arz etmekte ve derinlere inilmektedir. Temel altı ıslah ve izolasyon 
çalışmaları, bina güvenliği ve servis ömrü yüksek yapıları inşa etmek için çok 
önemli. Halihazırda yapı denetime rağmen su ve korozyon tehlikesine karşı 
bir şey olmaz mantığıyla yapılar denetimsiz inşa edilmektedir. 
Temel ve zemin mühendisliğinde meslek şovenizminden uzak bir şekilde 
inşaat,jeofizik ve jeoloji mühendisleri ortak çalışmalıdırlar.burada çevre ve 
şehircilik bakanlığıda yeni bir yönetmelikle yetki sorumluluk ve görev tanım-
larıyla düzenleyici olmalıdır.
 Yapılarda Enerji verimliliğinide dikkate alan zihniyet değişimi şarttır. 
Şantiyelerde iş güvenliği kurallarında olduğu gibi bugün uluslararası stan-
dartlarda zemin teknolojileriyle çalışmak, iş üretmek mümkündür. Ancak 
işverenler hemen fiyat kırmakta maliyet analizleriyle işin kalite ve standart-
larını düşürmektedir. Bu hastalık, hem kamu hem özel sektör yatırımlarının 
tamamında  Aslında kendi ayağımıza kurşun sıkıp geleceğimizi de riske 
atıyorlar. 
 Dünyada inşaat sektörü 2008 krizinden sonra durağandan % 4 büyüyerek 
8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır.
 Ülkemizde inşaat sektöründe kamu ve özek sektör toplam inşaat harcama-
ları 2014 yılında 162 milyar TL dir. %10 artışla 2015 yıllını tamamlandığını 
düşünelim maalesef zemin teknolojilerine bu pastadan %1 pay düşmeme-
ktedir bu yanlış bir eksiktir. Sağlıklı bir kentleşme için bu oran en az %2,5 
olmalıdır. Reel konut talebi genç nüfus, ekonomiye güven ve istikrarla her 
geçen gün artmaktadır. Deprem gerçeği ve yaşam kalitesinin düşük olduğu 
çarpık kentleşme alanlarının yenilenme ihtiyacı 2016 yıllının hem yapı hem 
de zemin sektörü açısından haraketli geçecektir. 2015 yıllında 1.000.000 
adet konut üzerindeki satışlar bu artışı doğrulamaktadır. Burada vatandaşın 
konuta rahat erişimi sağlanmalı ve ipotekli satışlardanda mümkün oran-
da kaçınmalıyız. Uluslararası bir krizde oluşacak bir balonla bu iş elimizde 
patlayabilir. Yüzbinlerce mağdurla karşı karşıya kalabiliriz. Hükümetler, bu 
işi denge-ölçü-ahenk ile yürütmelidir. Yatırımcılar Sayın Başbakanımızın 
insan odaklı yatay merhametli şehirler ifadesini esas almalı ve daha insani 
sürdürülebilir çevreci projeler yapmalıdır.
 İnşaat sektöründe dünyanın en büyük uluslararası yükleniciler listesinde 
Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye, 550 milyar dolarlık bir hasılatı 
2013 te yapmıştır. Ülkemiz adına bu başarıyı alkışlamalıyız. Dünyada en 
büyük 250 firma arasında 42 Türk firması var, ancak hasılatı ana yüklenici 
olarak artırmamız lazım. Dünyadaki pastadan aldığımız toplam pay %4 ü 
geçmemektedir.
 Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için içerde ve yurtdışı müteahhitlik 
sektöründe devlet desteği açılmalıdır. Bunun içinde müşavirlik sektöründe 
projelendirme ve teknik danışmalık işini güçlendirmeliyiz. Çünkü şartnam-
eler burada yazılmaktadır. Bu alanda varsak ülkenin pastası büyür. 80 milyar 
dolarlık 2014 yıllı hasılat değeri küçümsenemez. 225 firma, bu karı pay et-
mektedir ve burada biz yokuz. Burada uzman mühendislik kavramını işler 
hale getirip Türkiye’nin kalkınma ve büyüme reflekslerine hep birlikte katkı 
koymalıyız.

Zemin ve yapı Sektöründe tehditler ve fırsatlar..
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     Karadenizin ve Rize nin evlerinin köylerinin kullanılan mal-
zeme olarak ve biçim olarak kendine özgü bir tarzı vardır.Yöre-
sel,özgün tabiatla oldukça uyumlu çok güzel bir mimarıye 
sahip.Bu güzelliktir,renktir daha önemlisi kültürel bir mirastır.
Bozmaya hiç mi hiç hakkımız yok.Bölgemizi değerli kılan,yazın 
serin iklimi ve birde bu güzel yöresel yapılarıdır.Bir yere git-
tiğiniz zaman nasıl oranın meşur yemeklerini yemek ve ürün-
lerini görmek yada almak isterseniz,işte aynı şekilde o bölgen-
in yöresel mimarisini evlerini görmek ve yaşamak istersiniz.
Sorumsuzca  yapılan yeni evlerin,mutlaka malzemesiyle, biçim 
ve tarzıyla gözü rahatsız etmemesi sırıtmaması bu tabloya 
uyum göstermesi şarttır.Özelliklede dış cephesiyle.
      Turizm gittikçe karadeniz gibi,bozulmamış,bakir, yemye-
şil,serin yerlere yani dağ turizmine kaymaktadır.Deniz,güneş,-
kum artık aranmıyor.Onun için köylerimiz,bölgemiz her geçen 
güz dahada önemsenecek ve aranan yer olacaktır.
      Bu cennet köşesi bölgede,yemyeşil örtüde, doğaya do-
kunmuş şekilde yapılan harika taş duvar ve ahşap hem hey-
betli hem mütevazı güzelim evler,enfes bir tablo ve eşsiz bir 
orkestra oluştururken, betondan,kırmızı tuğladan yapılmış, iki 
kattan fazla üç dört katlı alt katlar pencersiz ot deposu sıvasız 
çirkinmi çirkin ucube yapılar ne öyle.???  Sade kendi çirkinliği 
ile kalsa neyse, bütün eseri,tabloyu bozuyor ve berbat ediyor. 
Buna kimin hakkı olabilirki.???.
     Baba dan dededen kalma asırlık nefis taş duvar ve ahşap 
yapılmış,bir ev  bir tarih, bir hatıra ve yaşanmışlık olarak duru-
rken,onu yıkılmaya terk ederek,hemen yanı başında, betonar-
meden yapılmış,mevcüt evlere benzemeyeni betondan sıva-
dan, beyaz pilastik doğramadan yapılmış pencereli, düz yada 
kırma çatılı evler ne kadar çirkin,nekadar kötü..

Osman Demir

Mimar

NE OLUR, YÖRESEL MİMARİYİ BOZMAYIN....

     Halbuki o eski tarihi evi güzelce bozmadan onararak yapsak 
nekadar güzel, nekadar kıymetli ve değerli olacak.Böyle oka-
dar çok örnek varki..
Çok teknik terimlere girmeden ve uzatmadan 
YAPILMASI  GEREKENLERİ KISACA SIRALAYAYIM.
1- Evler karkas taşıyızı olarak betonarmede ,tuğla duvarda 
olur,hiç önemli değil, önemli olan dış duvarları ve yüzeyidir.Dış 
kısımlar ya taş yada ahşap olmalıdır. 
2- Çatılar kesinlikle beşik çatı denen, iki tarafa eğimli klasık 
çatı tarzında olmalı ve kaplaması beyaz saç olmamalıdır. Saç 
yapılacaksa yeşil renk seçilmeli.
3- Pencereler kesinlikle ahşap doğrama yapılmalı, ahşap 
kepenk olursa çok daha güzel olur.
İç mekanlardada ahşap tercih edilse çok daha güzel olur.
4- Kesinlikle yol seviyesinden yukariya 2 kattan fazla çıkıl-
mamalı. 1 kat çok daha güzel olur.
5- Yapılmış olan tuğlalı  sıvasız evler ya kaplanmalı, enazından 
sıvası kesinlikle yapılmalıdır.
Tamamı ahşap pahalı oluyor ve  kaplanamıyor isede ,köşe ler 
,pencere altlarından ve üstlerinden 15-20 cm genişlikte ahşap 
latalarla yatay ve dikey olarak şerit halinde kaplanarsa dış 
yüzeyin onda biri ahşap olmasına rağmen ev absorbe olacak, 
uyum sağlayacak ve çok güzel olacaktır. Lütfen böyle yapıları 
hiç değilse bu şekilde kolayca dönüştürelim.
    İnsan eliyle yapılması mümkün olmayan, Rabbimizden bize 
bahşedilmiş Bu cennet köşesi  bölgenin değerini kıymeti-
ni bilelim ve kendi ellerimizle bozup çirkinleştirmeyelim. NE 
OLUR BOZMAYALIM Bu çok zor değil. Sadece biraz özen,bi-
raz anlayış biraz incelik . Evlerimiz yöresel malzeme  taş veya 
ahşap olsun, çok katlı olmasın okadar.

Makale
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    Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesince düzen-
lenen “Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği”nde, engelli 
öğrenciler gönüllerince eğlendi. Akdeniz Üniversite-
sinde düzenlenen “Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği”ne 
katılan engelli çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi. Turizm 
Fakültesince üniversitedeki yeşil alanda gerçekleştirilen 
etkinliğe, özel eğitim merkezlerinden gelen çok sayıda 
çocuk katıldı.
     Fakültenin öğrencileri tarafından karşılanan çocuk-
ların yüzleri boyandı. Frizbi oynayan, uçurtma uçuran 
çocuklar, kurulan basketbol ve şişme kaydırak alan-
larında eğlendi. Görme engelli çocuklar, frizbi oynarken 

Ekşioğlu Vakfı Sponsorluğunda Üniversitelilerden Engelli Çocuklara Şenlik

büyük mutluluk yaşadı.
   Müzik eşlinde dans eden çocuklar, Güzel Sanatlar 
Fakültesinden gelen öğrencilerin konserini dinledi. 
Minik öğrencilerin bale gösterisi de ilgiyle izlendi. Çeşitli 
ikramlarda bulunulan “özel çocukların” şenliğine, ailel-
eri ve öğretmenleri de katıldı. Akdeniz Üniversitesi Vekil 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, şenlik alanında çocuklar-
la sohbet ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Ünal, yaptığı 
konuşmada, “Bütün çocuklar özel ama buradaki çocuk-
lar daha özel. O nedenle buradaki çocuklar bizim için 
daha kıymetli. Onları eğlendirmek ve mutlu etmek için 
elimizden geleni yapacağız.” dedi.
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Engelli bireyler, hayatlarını sürdürürken birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. 
Bu sorunların çözümünde ise, devlet eliyle, hem de gönüllük esas alınarak, 
fazlaca pratik çözüm geliştirebilmek ve engelli bireylerin hayatlarını kolay-
laştırabilmek mümkündür. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşlarının ya da spor 
kulüplerinin öncülük ederek, sadece engelli kişiler arasında yapılmasına 
ön ayak olduğu futbol, satranç, tekerlekli sandalye basketbol maçları gibi 
aktiviteler de, engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve moral mo-
tivasyonlarının yüksek tutulması noktasında çok önemlidir. Her ne kadar son 
yıllarda gerek Türkiye’de, gerek batılı ülkelerde engelli bireylerin özel durum-
larına dikkat çeken birçok program, afiş, organizasyon gibi etkinlikler hazır-
lansa da, engeli bireylerin sosyal yaşamda ve topluluklar içindeki sıkıntıları 
azalmamaktadır. Toplumun dikkati engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara bir 
parça çekilebilmiş olsa da, uygulama anlamında kampanyalar sonrası ha-
yat tersine dönmektedir. Görme yetisi olmayan, bilinen adıyla kör bireyler, 
kendileri için özel döşenen kabartılmış kaldırım taşları üzerinde yürüyeme-
mektedir. Bu tip engelli yollarının üzerilerinde herhangi bir yapı olmaması 
gerekirken, birçok yerde bu tip kaldırımlar ve yolların üzerinde korkuluk, 
otobüs durağı ya da park etmiş araçlar görülmektedir. Yine bir başka düşünc-
esizlik ise, üst geçitler ya da merdivenle çıkılan her türlü bina, iş yeri gibi 
alanlarda, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin yararlanabileceği ve hare-
ket edebileceği düz rampaların yapılmaması ya da gerek görülmemesidir.
Tekerlekli sandalye kullanan ve sosyal hayatta yoğun olarak karşılaştığımız 
engelli vatandaşlarımız için, kimi belediyeler özel yollar yapmış olsa da, Tür-
kiye’nin birçok şehrinde kaldırımlara düz rampaların yapılmadığı görülmek-
tedir. Benzer olarak, otobüslere iniş ve binişler için de yardımcı rampaların 
hazır bulunması gerekmektedir. Bu anlamda kritik bir söz olan Her sağlıklı 
insan bir engelli adayıdır cümlesi, akıllardan çıkarılmaması gereken bir 
önermedir. Sağlıklı olan bireyler, engelli bireyleri düşünmedikçe ve onlara 
yardımcı olmadıkça, bu vicdani yara her gün kanamaya devam edecektir. En-
gellilere karşı anlayış ve hoşgörünün yüksek olduğu Avrupa’da, tüm toplum 
hizmetleri engelli vatandaşların da rahatlıkla yararlanabileceği şekilde 
yapılmaktadır. Aynı şekilde, gerek Türkiye’de, gerek doğu toplumlarında da 
engelli vatandaşlara karşı sorumluluk ve düşünceli olma durumunun art-
ması gerekmektedir. Ekşioğlu Vakfı olarak yaptığımız çalışmalarla daima 
engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız.
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 Kıymetli akrabalarım;
Hepinizi hürmetle ve en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum...
 Öncelikle; bana güvenerek beni bu göreve layık 
gören değerli vakıf başkanımız Sn. Ali Ekşi’ye ve kıymetli 
meclis başkanımız Sn. Mahmut Ekşi’ye,yönetim kurulu 
üyelerine,meclis üyelerine huzurlarınızda şükranlarımı 
sunuyorum.
 Akrabayı arayıp sormak, ziyaret etmek, elden geld-
iğince ve öncelikle yardım etmek sıla-i rahim olarak ad-
landırılır. Sıla-i rahim sadece kendisinden iyilik görülen 
değil, kendisinden uzak duran veya alakasını kesen 
akrabasına da yakınlık ve iyilikte bulunmaktır.Akraba ile 
iyi münasebetlerin sürdürülmesi, tavsiye edilen ve ar-
zulanan bir husustur ve akrabası bulunan hiçbir mümin 
bundan müstesna değildir.
 Akrabalık münasebetlerinin başında dayanışma ve 
yardımlaşma gelir. Bu münasebetin; psikolojik ve sosy-
olojik avantajların korunması, iyi ve kötü günlerin pay-
laşılması, gelenek-görenek ve akraba grubuna ait bilgil-
erin gelecek kuşaklara aktarılması, akrabalar arası içtimai 
emniyet mekanizmasının oluşturulması gibi farklı yön-
leri vardır. Akrabalık münasebetleri birbirini tamamlayan 

selâhiyet ve mesuliyet zinciri taşır ve karşılıklı muhabbet 
ve hürmet temeli üzerine kuruludur. 
 Tam olarak bu saiklerle hareket eden vakfımız; göç,şe-
hirleşme,sosyal ve ekonomik olayların değişim hızı akra-
ba münasebetlerini negatif yönde etkilerken,bu olum-
suz durumun ailemizi teğet geçmesi için yıllardır hizmet 
vermektedir.
 Temenni ve arzumuz odur ki; daha kuvvetli halkalarla 
zincirimiz kenetlensin,daha katılımcı faaliyetlerle vak-
fımız muvaffak olsun...
 Şahsım adına umdem; bu bağın güçlenmesine katkı-
da bulunmak,en faydalı projeleri ifa etmek ve her zaman 
gururla taşıdığım soyadımızı her platformda en iyi şekil-
de temsil etmektir.
 Bu yolda birlikte yürüdüğümüz kadınlar kolu yönetim 
kurulu üyelerimiz; Sn. Hülya Ekşi, Sn. Memnune Melahat 
Ekşi, Sn. Zübeyde Ekşi, Sn. Esma Ekşi, Sn. Zübeyde Ekşi, Sn. 
Hülya Ekşi Yılmaz’a ve gönül elçilerimiz Sn. Büşra Ekşi, Sn. 
Havva Ekşi’ye emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.
 Siz kıymetli akrabalarımızın destekleri ve katılımları 
ile; bundan sonra gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizde 
buluşmak dileğiyle...
Saygı ve Sevgilerimle...

Arzu Ekşi
Ekşioğlu Vakfı

Kadınlar Kolu Başkanı

Kadın
Kollarından...
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* Temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı,
* Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı,
* Ekonomik çıkarların korunması hakkı,
* Bilgilendirilme hakkı,
* Eğitilme hakkı,
* Tazmin edilme hakkı,
* Temsil edilme hakkı,
* Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı,

10-16 Mayıs engelliler haftasında;
Kentlerimiz, ortak yaşam alanlarımız, buluşma yerlerimiz 
engelliler açısından acaba nasıl?
Ya da sokakta değillermi?
  Engel görmek isterseniz Üsküdar Meydanı’na bekliyoruz.
 Eğer engelliyseniz yanınızda elinizi tutan biri olsun, ya 
da engelli değilseniz de engelli    olmamak için yanınızda 
yine biri olsun.
 Zaten hızlı kentleşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve so-
syal problemler    çözülememiştir.Yayalaştırma ve yaya 
güvenliğini sağlayacak önlemler alınamamıştır.

   Bir yandan da toplum olarak;
Paramızı nasıl harcadığımız nasıl kazandığımızdan daha 
önemli hale gelince, şehir marka ve ilan panolarına 
satılmıştır.
 Tüketim için duyularımızın tümünün malların ve 
hizmetlerin yapımı ve sergilenmesi ile ilgilendiğine dik-
kat çekiyor.

Aysel Can Ekşi

Mimar

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

Herkes için Kent;
-Gerçek katılım,
-Kentlerin en üst düzeyde sosyal yaşama olanak sağlaya-
cak yerler olarak tasarlanması,
-Kentsel çevre kimliklerinin korunması,
- Özel araç kullanımının en aza indirgenmesi, yaya ve 
bisiklet kullanımına olanak sağlayacak       tasarımların 
gerçekleştirilmesi,
- Yaya erişimi,
- Ulaşım,
- Kaliteli mimari ve kentsel tasarım,
- Geleneksel komşuluk kurgusunun oluşturulması,
- Yeşil ve çevreci taşımacılık,
- Sürdürebilirlik ve yaşam kalitesi önemlidir.

    Sonuca baktığımızda;

Engelliler için erişebilirlik yasası 2018’e uzatılmıştır.
Engelliler engele takılmamalıdır.
Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam için toplumsal mü-
cadelemiz sürmelidir.
Yerel yönetimler ayıplı hizmetten vazgeçmelidir.
Hepimiz “Sağlıklı bir çevrede yaşama” hakkımıza sahip 
çıkmalıyız.

Makale
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KADINLAR KOLU
FAALİYETLERİYLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ekşiğlu Vakfı Kadınlar Kolu Başkanımız Arzu Ekşi ve değerli üyelerimiz faaliyetleriyle yüzleri 
güldürmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına uzanan dostluk elleri gururumuz oluyor.

 Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu adlarını her yerde en iyi 
şekilde temsil edebilmeyi vizyon edinmiş ve bunu da 
başarmıştır. Her geçen gün gücüne güç katarak ilerley-
en birimimiz yaptıkları faaliyetlerle her daim gururumuz 
olmuştur.
 Sosyal sorumluluklarının bilincinde aktif ve faal kadın-
larımız ilerlediğimiz bu yolda her daim en iyi şekilde tem-
sil etmiştir. Kadının değerini ve gücünü temsil etmekte 

Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda;
İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik 

Merkezi Müdürlüğü’nde bulunan öksüz ve yetim 60 çocuğumuza
iç çamaşırları, eşofman takımları hediye ettik

olan Kadın Kollarımızı, Ekşioğlu Vakfı olarak her zaman 
desteklemekteyiz. Kadınlar Kolu Başkanımız Arzu Ekşi ve 
Kadınlar Kolu Başkan Yardımcısı Hülya Ekşi, Yönetim Kuru-
lu üyelerimiz Zübeyde Ekşi, Esma Ekşi, Hülya Ekşi Yılmaz, 
Memnune Melahat Ekşi, Doç. Dr. Zübeyde Ekşi ve gönül 
elçilerimiz Büşra Ekşi, Havva Ekşi bu amaç doğrultusunda 
emin adımlarla ilerlemektedirler. Kendilerine yürüdükleri 
bu yolda başarılar diliyoruz.
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“Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu olarak sosyal medya üzerinden başlatmış olduğumuz
KİTAP KAMPANYASI ile; Rize İkizdere Atatürk İlköğretim İlkokulu’na Trabzon Hasan Ali Yücel 

İlköğretim Okulu’na, Ağrı Ergençli Ortaokulu’na, Giresun Kanuni ortaokulu, Muş Göktaşı Orta-
okulu’na, Muş Eralanı Ortaokulu’na roman ve yardımcı test kitapları,

kırtasiye malzemeleri yolladık.”

 Kadınlar Kolu Başkanımız Arzu Ekşi’nin koordinasyo 
nunda faaliyetlerini yürüten Kadın Kollarımız, Her yıl gü-
zel projelere imza atmaktadır. Düzenledikleri etkinliklerle 
kadının toplumdaki yerini sağlam temeller üzerine kur-
mayı hedeflemektedirler. Bilinçli, kültürlü, eğitimli, kendi 
ayakları üzer inde durabilen kadınlar her zaman toplum-
da yer edinmiştir. Bu bilinçle hareket edildiği sürece her 
daim gururumuz olmaya devam edeceklerdir. Sosyal me-
dya üzerinden başlattıkları “Kitap Kampanyası” halkımız 
tarafından büyük ilgi gördü. Daha çok okuyan, bilgili ve 
kültürlü bir nesil için köy okullarına yolladıkları kitaplar 

miniklerin yüzünü güldürdü. Hastalara ve yaşlılara ziyare-
tin öneminin bilincinde olan kadınlarımız faaliyetlerini ih-
timamla yürütmekte. 
 Hasta çocuklarımızın ihtiyacı olan morali sağlamak 
amacıyla yardımlarına koştular, dağıttıkları oyuncaklar 
çocuklarımıza moral oldu. Sağlığın önemine dikkat çek-
mek isteyen kadınlarımızın düzenlediği, “Kadın Sağlığı ve 
Kadın Hastalıklarından Korunma” konulu konferansa ilgi 
büyüktü. Kadın Kollarlınızın değerli üyelerine çalışkan-
lıklarından ve azimlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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 Ekşioğiu Vakfı Kadınlar Kolu’na ulaşan değerli öğret-
menimiz, Hamza Pehlivan, okullarında gelecekleri için 
çabalayan kardeşlerimizin kaynak kitap ihtiyacını dile 
getirdi. Bizlerde üzerimize düşeni yaparak Rize’nin İkiz-
dere ikesi’ndeki Atatürk İlköğretim Okuluina TEOG 
kaynak kitapları gönderdik. Geleceğin hakimi, savcısı, 
öğretmeni, doktoru ve daha birçok önemli mevkiye 
erişecek geleceğin büyüklerine küçük bir destek de biz 
sağladık. Bir insanın hayatta başarıyı yakalayabilmesi ve 
kendini geliştirebilmesi eğitim ile mümkündür. Eğitimli 
insanlar toplum içinde hemen fark edilir ve bu kişilerin 
hem topluma hem de kendilerine faydası eğitimsiz in-
sanlardan daha büyüktür. Vatandaşları iyi eğitim almış 
toplum-lar her zaman dünya devletleri içinde söz sa-
hibi olan ileri medeniyetteki toplumlardır. Kişi daha 
doğruyu ve yanlış’ eğitim sayesinde öğrenir bu sayede 
eksiklerini düzelterek daha başarılı olma yolunda derl-
er. Eğitime her toplumda büyük önem verilmelidir. Ge-
lecek, çocuklarına iyi eğitim veren toplumların olacaktır. 
Çocuklar yarının büyükleri olduğundan onların doğru 
şekilde eğitilmesi için uğraşılmalı ve böylece aydınlık 
yannlara kavuşulmalıdır. Bizde bu bilinçle bize ulaşan 
öğretmenimiz Hamza Pehlivan’a teşekkürlerimizi sunuy-
oruz. Öğrencilerimizin sorumluluk duygusuyla bu sınava 
gerektiği gibi hazırlandığına ve gelecekleri için önemli 
olan bu sınavda önceki yıllardaki başarılarını tekrarlay-
acaklarına inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda on-
lara ufakda olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. 
Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen değerli 
velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder, sınava 
girmiş olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” 

Hızır EKŞİ  (Meclis Üyesi ve Alemdağ temsilcisi)

Resul EKŞİ 

Zeynep EKŞİ ÖZCANA

Suzan ve Nizamettin EKŞİ 

Nevin Batuk

Serap AKÇİÇEK

Birsen EKŞİ KONAK

Hasan EKŞİ  (Ekhan İnş. )

İsmail Kitap Kırtasiye 

Damla Yayınevi

Kitap Kampanyamıza
Vermiş Olduğunuz Desteğiniz için

TEŞEKKÜRLER
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 Trabzon Hasan Ali Yücel ilköğretim okulunda görev 
yapan öğretmenimiz Hürriyet Ekşi kayagil 42 kişilik 4/H 
sınıfı için kaynak kitap gerektiğini bize haber verdi. Tra-
bzonlu minik kardeşlerimizin eğitimine küçük bir katkı-
da bulunabilmek adına Hasan Ali Yücel İlköğretim Oku-
luna kaynak kitap gönderiminde bulunduki Geleceğin 
büyüklerinin eğitimine bu küçük desteğimiz onların 
yüzünü güldürmeye yetti. Bizim bu güzel olaya vesile 
olmamızı sağlayan öğretmenimiz Hürriyet Ekşi Kayagil’e 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 Muş Eralanı Ortaokulu’nda görev yapan öğretmeni-
miz Elif Keçi okullarında roman ve hikaye kitabı ihtiyacı 
olduğunu bize bildirdi. Bizde elimizden gelen desteği 
sağladık ve Muş’taki kardeşlerimizin yüzünü güldürdük. 
Öğretmenimiz Elif Keçi’ye bize ulaşıp bu imkanı bize 
sağladığı için teşekkür ediyoruz. 

 Muş Göktaşı Ortaokulu`nda görev yapan değerli 
öğretmenimiz Pınar Binali bize ulaşarak okullanndaki 
kırtasiye malzemesi eksiğinden bahsetti. Kardeşlerim-
izin çağrısına kulak verip Muş Göktaşı Ortaokulu’na kır-
tasiye malzemesi desteği sağladık. Bize çocuklarımızın 
eğitimine küçük de oIsa bir katkıda bulunma fırsatı 
veren öğretmenimiz Pınar Binali’ye teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Ağrı Ergençli ilk ve ortaokulunda görev yapan değerli 
öğretmenimiz Oğuz Duran bize ulaşarak okullanna kay-
nak kitap gerektiğinden bahsetti. Bize çocuklarımızın 
eğitimine küçük de oIsa bir katkıda bulunma fırsatı 
veren öğretmenimiz Oğuz Duran’a teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

 Giresun’un Merkez İlçesi’ndeki Kanuni Ortaokulu’nda 
görev yapan Ömer Ekşi, bizden çocuklarımıza okuma 
alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla roman ve hikaye 
kitabı talep etti. Bizde üzerimize düşeni yaparak kendile-
rine roman ve hikaye setleri yolladık. Ömer Ekşi’ye teşek-
kür ediyoruz.
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Ekşioğiu Vakfi kadın kolları olarak Göztepe Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nin150 yataklı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
servisine yapmış olduğumuz ziyarette çocuklarımıza ve 
aile bireylerine geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Bizleri 
karşiarında gören hasta ve yakınları şaşkınlıklarını gizleye-
medi. Kadin kollari olarak çocuklarımızın rahatsızlıkları 
hakkında hastane doktorlarından ve ailelerinden bilgi alıp 
onların dertlerini dinleyerek sohbet ederken, bir nebzede 
olsa moral vermek için tüm 0-18 yaş grubundaki çocuk-
larımıza oyuncak ve kitap hediye ettik, Bu ziyaret bizi fa-
zlasıyla memnun etti. Orada bir kere daha gördük ki has-
ta ve yakınları bu ziyaretimizden memnun kaldılar. Bizde 
kadın kolları olarak bu tür projelerimizi çoğaltmak ve elim-
izden geldiğince daha fazla hastaneyi ziyaret edip hasta-
larımıza şifa dualarımızı edip, moral vererek değerlerimizi 
yaşatmak istiyoruz. Hastalarımızı ziyaret etmek büyükler-
imizden bizlere kalan en önemli değerlerimizden biridir. 
Muhtaç ve olanın yardımına koşabilmek insanı manevi 
yönden besleyen bir aktivitedir. Ekşioğlu Vakfı Kadınlar 
Kolu olarak bize bu güzel imkanı sağlayan vakıf yetkilile-
rimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklarımız 
bizim geleceğimizdir. Onların her koşulda yanlarında ol-
maya devam edeceğiz. Hasta çocuklarımıza Allah’tan acil 
şifalar ve yakınlarına da sabırlar diliyoruz.

‘‘Ekşioğiu Vakfı Kadınlar Kolu olarak; 10 Nisan 2016 tarihinde
 Göztepe Devlet Hastanesi’nin 150 yataklı Çocuk Hasta Servisini ziyaret ettik.

Hasta çocuklara oyuncaklar dağıtarak şifa dualarımızı götürdük...” 
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 Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu olarak 2. hastane ziyare-
timiz Yakacık Doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi
100 yatakli servisinde ve acil servisinde gerçekleştirildi. 
Burada da aynı şekilde çocuklarımıza ve aile bireylerine 
geçmiş olsun temennilerinde bulunarak, çocuklarımızın 
acılarını dindirmek için onlara bu anlamlı günde hediyel-
er dağıtıp Atatürk’ün onlara hediye ettiği 23 Nisan Çocuk 
Bayramı’nı beraberce kutladık. Çocuklarımızın o anki 
duyguları yüz ifadeleri, mimikleri anlatıp taraf edilemez 
bir duyguydu. Bu tür ziyaretlerimizin bizlere toplumsal 
değerlerle ilgili bir fdrkındalık kazandırdığına inanıyoruz. 
Hastane ziyaretimizde bizlere eşlik eden başhekim Mu-
rat Cengiz Aşıcıloğlu, baş hemşire Emel Ongay, hastane 
doktorları ve personeli, yapmış olduğumuz bu güzel 
organizasyondan ötürü bize, destek veren vakfimıza ve 
ailemize şükranlannı sundular. bizde kendilerine ilgi ve 
alakalarindan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
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Ekşioğlu Vakfı Kadın Kollarımız 14 Mart Tıp Bayramı’nda Prof.Dr.Nilüfer Ekşi Duran’ı
Maltepe Üniversitesi hastanesinde ziyaret ederek tıp bayramını kutlayarak

kendisini başarılarından dolayı tebrik edip iyi dileklerimizi sundular. 

 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil 14 Mart’ı içine 
alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp 
Haftası olarak kabul edilmektedir. Ekşioğlu Vakfı Kadın-
lar kolu olarak 14 MartTıp Bayramı’nda değerli hekim-
imiz Prof. Dr. Nilüfer Ekşi Duran’ı Maltepe Üniversitesi 
Hastanesi’nde ziyaret ettik. Kendisi İmza attığı başarılar-
la ailemizin gururu olmuş, bu ülkeye hizmetten asla geri 
durmamıştır. Maltepe Üniversitesi’nde Kardiyoloji Uz-
manı olarak görev yapan Prof. Dr. Nilüfer Ekşi Duran, 23 
Haziran 1972 yılında Istanbul’da doğmuştur. Cerrahpaşa 
Tip Fakültesi’ni 1996 yılında bitirip mezun olduktan son-
ra uzmanlık alanında eğitim almak üzere Koşuyolu Kalp 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2002 yılına kadar 
görev yapmıştır. Tıbbi ilgi alanları, nefes darlığı, göğüs 
ağnsı, çarpıntı ve hipertansiyon olan Prof. Dr. Nilüfer 
Ekşi Duran, Uz. Dr. İbrahim Duran ile evli olup 2 çocuk 
annesidir. İngilizce bilmektedir. Meslek hayatında ken-
dini geliştirmekten asla vazgeçmemiş bilgi ve birikim-
lerini her geçen gün pekiştirmiştir. Bizleri güleryüzüyle 
ve hoş sohbetiyle ağırlayan Prof. Dr. Nilüfer Ekşi Duran’a 
teşekkürlerimizi sunuyor ve daha nice başarılara imza 
atmasını temenni ediyoruz. Bu ülke için çalışan tüm 
doktorlarımızın da Tıp Bayramı’nı kutluyor sevgi ve say-
gılarımızı iletiyoruz. 
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 Yrd, Doç. Dr. Zübeyde Ekşi “Kadın Sağlığı ve Kadın 
Hastalıklarından Korunma” isimli konuşmasına menopoz 
konusu ile başladı. Menopozun kadın yaşamında doğal 
bir süreç olduğunu belirterek tanımını yaptı. Menopozun 
bir hastalık olmadığını, önemli olan bu süreci sağlıklı ve 
kaliteli olarak geçirmenin öneminden bahsetti. Kadınların 
genellikle 45- 55 yaşları arasında menopoz dönemine 
girdiğini, menopoz yaşını; genetik faktörlerin, psikolo-
jik durumun, fiziki ve çevresel faktörlerin, beslenmenin, 
genel sağlık durumunun ve sigara kullanımı gibi pek çok 
faktörün etkilediğini açıkladı. Menopozla birlikte kadın-
larda görülen, ateş basması, yüz kızarması, terleme ve 
çarpıntıların menopoz sonrası erken dönemde görülebi-
leceğini ve bu belirtilere yönelik neler yapılması gerek-
tiğini açıkladı. Menopoz sonrası geç dönemde görülen 
ve kadın yaşamını etkileyen osteoporoza (kemik erimesi) 
yönelik olarak kadınların kalsiyum ve vitaminden zengin 
besinlerle (süt, yoğurt, peynir, yumurta, balık) beslen-mel-
eri gerektiğini, yağlı ve karbonhidratlı besinlerden uzak 

Ekşioğlu Vakfı Kadın kolları Olarak;
19 Nisan’da Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi’nde, Ekşioğlu Vakfı Meclis Üyesi ve Kadınlar 

Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyde Ekşi’nin konuşmacı olduğu
“Kadın Sağlığı ve Kadın Hastalıklarından Korunma” konulu bir konferans tertip ettik... 

durmalarını, yürüme ve fiziksel aktivitenin sürdürülmesi 
gerektiğini ve güneşlenmenin önemini belirtti. Menopoz 
döneminde kadınların ideal vücut ağırlıklarını koruma-
ları gerektiğini ve bu yüzden sağlıklı beslenme alışkan-
lıklarının sürdürül-mesi ve kazanılmasının önemli old-
uğunu vurguladı. Tüm besin gruplarından (süt, et, kuru 
baklagil, sebze ve tahıllar) uygun miktarda alınması ger-
ektiği,un/tuz/şekerkien uzak durulması gerektiği, posalı 
yiyeceklerin tercih edilmesi, su alımının arttırılması ve seb-
ze ve meyvenin tüketiminin arttırılması gerektiğini anlattı. 
Menopoz döneminde sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam 
şekli ile kronik hastalıkların oluşumunun önlenebileceği-
ni ve kadının yaşam kalitesini arttıracağını belirtti. Ayrıca 
menopozda; cinsel yaşam ve fiziksel egzersiz konularında 
açıklamalarda bulundu. Menopoz döneminde düzenli 
jinekolojik kontrollerin öneminden bahseden Ekşi, kadın-
ların hangi durumlarda kadın doğum uzmanına gitmesi-
nin gerektiğini açıklayarak konuşmasını sonlandırdı. 
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 Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu olarak; yardımsever aile 
büyüklerimizin katkılarıyla, Engelliler Haftası’nda Teker-
lekli Sandalye Kampanyası tertip ettik...
  
 Tekerlekli sandalyelerimizi, ihtiyacı olan engelli 
kardeşlerimize Ataşehir engelliler derneğine bir kısmını 
da ATV kanalının en sevilen proramı Müge Anlı İle Tatlı 
Sert programında Müge Anlı’nın yürüttüğü tekerlekli san-
dalye kampanyasına hediye ettik...
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Birol Ekşi’ye

Teşekkürlerimizi

Sunarız.
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 İstanbul’un fethinin 563. Yıldönümünde, fetihin manevi 
fatihi Akşemseddin Hazretleri, Bolu’nun Göynük ilçesinde 
hafta sonu düzenlendiğimiz günü birlik gezi ile dualarımızı 
etmeye gittik.daha sonra sünnet gölü tabiat parkında pi-
knik yaparak eğlendik.

 Göynük, hiç bozulmamış tarihi dokusuyla tam bir Os-
manlı kenti. İpek Yolu üzerindeki geçiş noktası olma özelliği 
ile farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Göynük’ün 
doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkıyoruz.
 
 Akşemseddin Hazretleri Göynük’ümüzün en büyük 
gücü ve sembolü. Bizim için ne büyük bir gurur ki; Türk 
tarihinin en büyük bilim ve ilim alimi, ışığını Göynük’te 
yaymış, toprağımıza, havamıza, suyumuza, ruhumuza 
karışmış… Çok önemli bir tarihi değer olan Akşemseddin 
Hazretleri’ni gelecek nesillerin de tanıtmak için Akşem-
seddin Hazretleri Vakfımızla önümüzdeki günlerde yeni 
projelere imza atacağız. 

Ekşioğlu vakfı kadın kolları olarak
İSTANBUL’UN FETHİNİN 563. YILINDA ŞÜKRANLA ANDIK.

TEŞEKKÜR...!

Bolu / Göynük gezimizde ekşioğlu turizmden

Sayın Ali Ekşi’ye,

gezimize yapmış olduğu katkılarından dolayı

Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları olarak

çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız....
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GENÇLİK KOLLARI
DARÜLACEZE’DEKİ YAŞLILARIMIZI ZİYARET ETTİ

 Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, 
kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı 
sağlayan en değerli varlıklarımızdır. yaşlılık dönemi iti-
bar gerektirmektedir. Bu sebeple Ekşioğlu Vakfı Gençlik 
Kolu olarak 24 Mart 2016 tarihinde Darülaceze müessesi 
ne giderek yaşama bağlılıklarına bir nebze de olsa kat-
kıda bulunmak için değerli büyüklerimiz ile buluştuk ve 
keyifli saatler geçirdik. Ekşioğlu Vakfı Gençlik kolu olarak 
Darülaceze ziyaretimiz Rize’de yankı buldu . Rize teşkilat 
başkanımız ve diğer güzel yürekli akraba ve kardeşlerim-

Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara 
taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bu bilinçle ziyaret ettiğimiz

Darülaceze’deki yaşlılarımızı ziyaret ettik.

iz Rize Fındıklı huzur evine giderek oradaki yaşlılarımıza 
keyifli saatler yaşattılar, tulumların çalındığı, orada bu-
lunan büyüklerimizle elele horonların oynandığı bu gü-
zel organizasyon için akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza 
sonsuz teşekkür ediyor ve canı gönülden kutluyoruz. Ki-
lometrelerce uzakta da olsak gönül bağımızın olduğu in-
sanların varlığını bilmek bize güç vermekte. Şimdilik İstan-
bul - Rize, belki ilerleyen zamanlarda daha fazla ilde gönül 
kardeşlerimizle yolumuza devam etmek ümidiyle... 
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 Genclik Kolu olarak manevi değeri yuksek organi-
zasyonlar gerceklestirmeye calisarak gerek ailemizde 
gerek kan bagimizin bulunmadigi ancak bizlere ihtiya-
clari oldugunu düşündüğümüz tüm büyüklerimizin ve 
kardeşlerimizin yaninda olmaya çalışıyoruz.
 Gerçeklestirdigimiz organizasyonlardan biri olan 
yaşlılar haftasindaki huzurevi ziyaretinde bizim gibi 
genç arkadaslarimiza örnek olmayi hedefledik.
 Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, 
kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı 
sağlayan en değerli varlıklarımızdır ve yaşlılık dönemi 
itibar gerektirmektedir.
 Bizler de yaslilarimizin yuzlerini nasil güldürdüp yalni-
zliklarini nasil unutturabiliriz diye haftalar oncesinde  bir 
araya gelerek fikir alisverisinde bulunarak İstanbul gene-
lindeki huzur evlerini arastirmaya basladik. Bu arastirma 
sonucunda 24.03.2016 tarihinde Darulaceze Muesses-
ine ziyarette bulunma karari aldik.
 Büyük bir sevinçle gittigimiz huzur evinde teker te-
ker ozveri ile orada bulunan tum yaslilarla sohbet ettik, 
dertlerini dinledik. Onlarla beraber eski anilara yolculuk 
ederek duygusal anlar yaşadık. Ellerimizi sıkica tutup, 
gözlerimize yillarin vermis oldugu yorgunlukla bakma-
lari bile bizleri hüzünletmeye yetti.
 Tüm büyüklerimizle dertlestikten sonra asil amacimiz-
in kendilerine keyifli bir gun yasatmak oldugunu soyle-
dik ve işe yanimizda goturdugumuz, kendi butcemizle 
aldigimiz hediyeleri vererek basladik. O küçük hediyeler 
bile hüzünlü gozleri bir anda neşeye çevirmeye yetmisti 
çünkü onlara unutulmadıklarini hatırlatmıştık.
 Arkasindan onlarin sevdikleri türküleri soyleyerek de-
vam ettik. Onların anlattığı fikralari dinleyip şen kahka-
halar attik ve hep bir agizdan coşkuyla türküler soyledik.
Tüm bunların sonunda yanlarindan ayrilirken bizlere 
söyledikleri tek şey “ iyi geldiniz yine gelin” oldu.
 Huzur evinden ayrildiktan sonra yaptigimiz bu güzel 
organizasyonun keyfini yaşarken, bizleri daha da et-
kileyen mutlu bir haber de Rize’den geldi.Rize teşkilat 
başkanımız ve diğer güzel yürekli akraba ve kardeşlerim-
iz Rize Fındıklı huzur evine giderek oradaki yaşlılarımıza 
keyifli saatler yaşattılar. Tulumların çalındığı, orada bulu-
nan büyüklerimizle el ele horonların oynandığı bu güzel 
organizasyon için Akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza 
sonsuz teşekkür ederek canı gönülden kutluyoruz.
 Kilometrelerce uzakta da olsak gönül bağımızın old 
uğu insanların varlığını bilmek bize güç vermekte. Şim-
dilik İstanbul - Rize belki sonrasinda daha fazla illerde 
gönül kardeşlerimizle yolumuza devam etmek ümidiyle 
kaldigimiz yerden çalışmaya devam ediyoruz.
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Ekşioğlu gençlik kolları başkanı Ercan Ekşi : “Rize’de 
bulunan İkizdere Atatürk İlkokulu’ndan saygıdeğer 
müdürümüz Ali Öztürk, Ekşioğlu Vakfı Gençlik Kolu 
olarak bizlere ulaştı ve okullarında bulunan sıraların 
eski kullanışsız olduğundan bahsetti. Hiç düşünmeden, 
aralarında belki de geleceğin cumhurbaşkanı, savcısı, 
hakimi bulunan minik kardeşlerimizin eğitim hayatına 

“Rize İkizdere Atatürk İlköğretim Okulu’nun sıralarını yenileyen Gençlik Kollarımız,
miniklerin yüzünü güldürdü.

Geleceğin büyüklerinin bugünden yanında olarak
herkese örnek olacak bir faaliyette bulunuldu.”

GENÇLİK KOLLARIMIZ
İKİZDERE’DEKİ KARDEŞLERİNİN ÇAĞRISINA KULAK VERDİ

küçük de olsa katkıda bulunmak için ihtiyaçları olan bu 
sıraları kendilerine hediye ettik. Ekşioğlu Vakfı olarak 
eğitime verdiğimiz desteğin küçük bir örneği olan bu 
davranışımızın herkese örnek olmasını temenni eder-
ek manevi değeri yüksek tüm taleplerin yanında ola-
cağımızı belirtmek isteriz”. Şeklinde konuştu.
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 Gençlik kolu olarak herzaman manevi değeri yüksek, 
gerçekten ihtiyaç olunduğunu hissettiğimiz her organi-
zasyonun içinde olmaya çalışıyoruz. Bizim için olmaz-
sa olmaz konularimizin başında da eğitim gelmekte. 
Eğitimsiz ve bilgisiz bir toplumun her türlü yanlışı yapa-
bileceginin farkındayız ve bu bilinçle içinde bilgi, eğitim 
olan her fikrin arkasinda durmaya çalışıyoruz.
 Biz bu fikirler icerindeyken Rize’de bulunan İkizdere 
Ataturk İlkokulu müdürü Ali Özturk tarafımıza ulaştı ve 
okullarinda bulunan sıralarin kalitesizliğinden bahsetti. 
Şüphesiz bir eğitimci için en önemli konu bilginin ak-
tarildigi sınıfların kaliteli ve günümüz teknolojisine uy-
gun olması.
 Bu sebeple bizden siralarin yenilenmesi talep ederek 
arzu ettigi sıralarin modelini bizimle paylaştı.
Bu bilgiden sonra gençlik kolu olarak hemen istenilen si-
raları nereden ve nasıl temin edilecegi konusunda gün-
lerce süren araştırmalar yaptik.
 Böylesine güzel bi olayin içinde yer aldiysak herşeyin 
dört dörtlük olmasi gerektigini düşündük ve en ince 
ayrintisina kadar her noktayı düşündük. Yardim talebi 
dogrudan bize geldiği icin siralari tamamen kendi büt-
cemizle temin edip nakliyesini de ayarlayip okulumuza 
ulaştırdık.
 Aralarinda gelecegin cumhurbaskani, savcisi, hakimi 
bulunan minik kardeşlerimizin egitim hayatına küçük de 
olsa bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize.
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Rize’nin ilçelerinde tek köpek barınağı olan İkizdere’de-
ki barınakta kalan sahipsiz köpeklere öğrenciler maddi 
yardımda bulundu.
Sahipsiz köpeklere sahip çıkarak korunmalarını sağlayan 
İlçe Noteri Berran Altuntecim öncülüğünde Belediyenin 
desteği sağlanarak kurulan köpek barınağında bulunan 
köpekler için öğrenciler harçlıklarından biriktirerek top-
ladıkları paralarla maddi yardımda bulundu.

İkizdere Ziraat Odası düzenlenen törenle 2 yıl sonra 
yeniden hizmete açıldı.
2 yıl önce kanuni görevlerini yerine getirmediği ger-
ekçesiyle kapatılan İkizdere Ziraat Odası yapılan yeni 
düzenleme ile eski Belediye hizmet binasında hizmete 
girdi. İlçe Ziraat Odasının yeniden açılışı dolayısıyla 
düzenlenen törene İlden gelen geniş katılımcılar ilçede-
ki arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Barınağa Öğrencilerden Yardım İkizdere Ziraat Odası Açıldı

İkizdere Ziraat Odası düzenlenen törenle 2 yıl sonra 
yeniden hizmete açıldı.
2 yıl önce kanuni görevlerini yerine getirmediği ger-
ekçesiyle kapatılan İkizdere Ziraat Odası yapılan yeni 
düzenleme ile eski Belediye hizmet binasında hizmete 
girdi. İlçe Ziraat Odasının yeniden açılışı dolayısıyla 
düzenlenen törene İlden gelen geniş katılımcılar ilçede-
ki arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Ezan Okuma Birincisi İkizdere’den
İkizdere AİHL öğrencisi Furkan Başköylü Kars’da yapılan”-
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nda Bölge yarışması 
12 İl arasında Bölge 1. si oldu. Kars ilinde yapıldı.
İlçe Milli Eğiti Müdürü Adem Gündüz konu hakkın-
da yaptığı açıklamada’Öğrencimiz Mayıs ayı içinde 
yapılacak Türkiye finalinde bölgemizi temsil edecektir. 
Öğrencimizi tebrik ediyoruz.Önemli olan yarışmaktır 
ama yarışmada en üst derece alınırsa bundan okul,ilçe 
ve Milli Eğitim camiası memnunluk duyarız. Emeği 
geçen tüm idareci, öğretmenlerimizi ve ailesine teşek-
kür ediyoruz. Öğrencimizin Mayıs ayında yapılacak olan 
Türkiye finalinde de Rize’mizi ve bölgemizi en iyi şekilde 
temsil edeceğine inanıyoruz’ dedi.

2016 yılı Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla İkizdere 
Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İkizdere Şubesi 
tarafından düzenlenen ‘Hz. Peygamber, Tevhid ve Vah-
det’konulu konferansa yoğun bir katılım oldu.

Rize işi teleferik: Lazferik Ezan Okuma Birincisi İkizdere’den

İkizdere’de Kutlu Doğum Etkinliği

Rize’den Haberler
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Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan 
basın bildirisinde Genç Çiftçilerimize destek yapılacağı be-
lirtildi.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projel-
erinin Desteklenmesi Projesi, tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, 
gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı 
sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik pro-
jelerin desteklenmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından uygulamaya konuldu.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığının hazırladığı protokol ge-
reği okullarda başlatılan ‘Beyaz Bayrak Projesi’kapsamında 
İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu 
Lisesi Rize’de düzenlenen törenle “Beyaz Bayrak” aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan 
protokol gereği başlatılan “Beyaz Bayrak Projesi” kapsamın-
da yapılan denetimler sonunda Rize genelinde temiz ve 
hijyen bakımından standartları yakalayan 54 okula “Beyaz 
Bayrak” Sertifikası Vali Ersin YAZICI tarafından Okul Müdürü 
Mustafa Mete’ye verildi.

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe
İkizdere Lisesi Beyaz Bayrak Kazandı

Rize Valiliğinin uygulama projesi olan RENK Projesi 
kapsamında Rize ilinin tarihi, kültürü ve turizmi ile ilgili 
mirasını gençlerimize tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve 
ilçelerimiz arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla Liseler 
arası bilgi yarışması düzenlendi.

Rize’nin uluslar arası arenada yetiştirdiği ressam Zeynep 
Dalkılıç, Anadoludan hikâyeler isimli 25 eserden oluşan 
resim ve Huzura Açılan Kapı isimli Rize Ikizdere fotoğra-
flarının’da yer aldığı 21. kişisel sergisini Galerija KNU Bel-
grad da 1-8 Şubat tarihlerinde açtı.

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Bitkisel Üre-
timinin Geliştirilmesi Projesi ve Organik Tarımın Yaygınlaştırıl-
ması ve Kontrolü Projesi kapsamında İl Müdürlüğü bahçesinde 
tören düzenlendi. Törende Vali yardımcısı Turan YILMAZ ve İl 
Müdürü Şafak BULUT proje kapsamındaki 13 üreticiye sertifi-
kalarını dağıtarak , 3300 adet maviyemiş fidanını teslim ettiler.

Öğrenciler Yarıştı Rizeli Ünlü Ressam,
Rize ve İkizdereyi Belgrad’daki

Resim Sergisine Taşıdı

Maviyemiş Fidan Dağıtımları Devam 
Ediyor



93

Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 1-3 Ağustos tarihleri arasın-
da yapılacak olan Ovit Yayla Şenlikleri kapsamında Vakıf 
Başkanı İşadamı Ali Ekşi, Vakfın Gençlik kolları üyeleri ile bir 
araya geldi.
Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, İstanbul çekmeköy’de bir 
restoranda vakfın gençlik kolları yönetimi ile yemekli bir 
toplantıda bir araya geldi. 1-3 Ağustos tarihleri arasında 
yapılacak olan Ovit Yayla şenliklerinin masaya yatırıldığı 
toplantıda yapılacak olan faaliyetler görüşüldü. Ekşioğlu 
Vakfı Ali Ekşi,bu yıl her yıldan daha fazla organizeli olmaları 
gerektiğini belirterek Ovit Yaylası’nın dev kazanla Guınnes 
Rekorlar Kitabı’na girerek yaylanın bir dünya markası olma-
ya aday olduğunu söyledi. Ekşi, “1-3 Ağustos tarihlerinde 
dünyanın gözü kulağı Ovit yaylasında dev kazanda ola-
cak. Şimdiden herkes fotoğraf çektiriyor. Kazan büyük ilgi 
görüyor” dedi.

Dünyanın en büyük beş ailesinden biri olan (350 bin üyesi 
var) Rizeli Ekşioğulları’nın oluşturduğu Ekşioğlu Vakfı, Ovit 
Yaylası’nda pişirilen sütlaçla Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girdi. Dev kazanda pişirilen sütlaç, 8 Kasım’da Guinness Re-
korlar Kitabı’ndan ödül alarak tescillenecek. 

REKORU DÖRDE KATLADI 
İş ve siyaset dünyasında pek çok tanınmış ismin üye old-
uğu Ekşioğlu Vakfı, 2-3 Ağustos tarihlerinde düzenlediği 
17’nci Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri’nde bin 295 kilo-
gramlık sütlaç pişirdi. Bir önceki tek seferde en fazla sütlaç 
pişirme rekoru ise 303 kilogramla Yunanistan’a ait. Guin-
ness Rekorlar Kitabı’nın rekor denemesini onaylaması üze-
rine Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, Yunanistan’ın elinde 
bulundurduğu rekoru Türkiye’ye getirmenin gururunu 
yaşadıklarını belirtti. 

Ekşioğlu Vakfı Guinness’e girdiEkşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi Gençlerle 
Kahvaltıda Buluştu

750 aile Kadınlar Günü’nde buluşacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın yanı sıra si-
yaset, iş ve sanat dünyasının tanınmış simalarının katılacağı 
programa Başbakan Erdoğan da davet edildi.
Türkiye’nin 300 bini aşkın nüfusu ile en büyük ve en geniş 
ailelerini bir çatı altında toplayan Ekşioğlu Vakfı, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görkemli bir program 
tertip etti. Siyaset, iş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri-
nin katılacağı etkinlikte tam 750 aile, Dünya Kadınlar Günü 
coşkusuna birlikte ortak olacak.

Ünlü sanatçı Sibel Can, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 16.’sı 
düzenlenen Ovit Yayla Şenliği’nde sahne aldı.
Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Ovit Yayla 
Şenliği Ramazan ayına denk geldiği için ilk kez İkizdere Şe-
hir Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. 10 gün süren şenlik Sibel 
Can konseri ile son buldu. Programında her gece ortalama 
4 bin kişiye iftar yemeği verilirken 30’a yakın sanatçı konser 
verdi. Final gecesinde ise Cimilli İbo, Mustafa Topaloğlu ve 
Sibel Can aynı sahneyi paylaştı. Sahura kadar süren konser-
leri binlerce kişi izledi.

Sahura kadar konser

Ovit’te 450 çocukla kardan adam yapma 
rekoru denendi

Rize Valiliği ve Ekşioğlu Vakfı tarafından, Rize’de Eğitime Ni-
telik Kazandırma Projesi (RENK) kapsamında Ovit Yaylasın-
da “Dünyada En Çok Çocukla En Kısa Sürede Kardan Adam 
Yapma” rekoru kırıldı.
Dünyada 200 çocukla Rusya ve 260 çocukla İsviçre’den son-
ra dünyada en çok çocukla kardan adam yapma rekorunun 
denendiği Ovit Yaylası’ndaki etkinliğe yaklaşık 11 ilçeden 
450 çocuk katıldı.

Basında Ekşioğlu Vakfı
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Ekşioğlu Vakfı İki Bin Kişiyle
Çanakkale Şehitliğine Gitti

Çanakkale Şehitliğini ziyaret için iki bin kişiyle Çanak-
kale’ye giden Ekşioğlu Vakfı üyeleri, Tekirdağ’dan geçişleri 
sırasında gece saat 02:30’da eski Rize Valisi olan ve bir süre 
önce Tekirdağ Valiliğine atanan Enver Salihoğlu tarafından 
karşılandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, Vali Salihoğlu’nun 
gece yarısı karşılama jestine anlamlı bir fotoğraf karesi he-
diye ederek sürprizle karşılık verdi.
İstanbul’dan 44 otobüsle yola çıkan Ekşioğlu Vakfı üye-
si 2 bin kişi, bir dönem Rize Valiliği yapan ve kısa bir süre 
önce Tekirdağ Valiliği’ne atanan Enver Salihoğlu tarafından 
karşılandı.

Çekmeköy Tarihi Park Resturant’ta yapılan iftar programın-
da Fransa, Almanya, Hatay, Sivas, Erzurum, İzmir, Edirne ve 
Sakarya dan gelen Ekşioğlu akrabaları yine birlik beraberlik 
mesajları verdi.

Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen
geleneksel iftar yemeğinde il dışı ve yurtdışından 

gelen Ekşioğlu akrabaları bir arada iftar açtı.

Ekşioğlu Vakfı’nda Ali Ekşi
yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük nüfusa sahip ailel-
erinden biri olan Ekşioğlu aile bireylerini bir çatı altında 
birleştitren Ekşioğlu Vakfı’nın yapılan 25’inci Olağan Genel 
Kurulu’nda aile üyelerinin yoğun istekleri üzerine başkan-
lığa Ali Ekşi yeniden seçildi. 
 ALİ EKŞİ: ETKİNLİKLERİMİZ SÜRECEK
Kendisinin yeni dönemde göreve talip olmadığını ancak 
aile bireylerinin baskısı üzerine yeniden aday olduğunu 
anlatan Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“Yeni dönemde de bugüne kadar yaptığımız faaliyetleri 
sürdüreceğiz. Buna ilave olarak Ekşioğlu Vakfı’na bir külli-
ye kazandıracağız. Bunu önümüzdeki 2 yıllık dönmede 
tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece görevimizi tamamla-
yarak gençlere devredeceğiz. Geçen yıl yaptığımız Kardan 
Adam Şenliğimizi bu yılda Nisan ayında gerçekleştire-
ceğiz. Geleneksel hale gelen bahar şenliğimizi yağacağız. 
Ramazan ayında iftar yemeklerimiz ve yardımlarımız de-
vam edecek. Geleneksel hale gelen Ovit Yayla şenliklerim-
iz de bu yıl yapılacak. 100 dolayında öğrencimize eğitim 
bursu sağlayacağız. Temelini atacağımız külliyi 2017 yılın-
da tamamlayarak Vakfımızı oraya taşıyacağız ve bizden bu 
kadar diyeceğiz ancak vakfımızı bırakacak değiliz. Elimizi 
her zaman vakfımız, İkizdere’miz ve Rizemiz için taşın altı-
na koyacağız.”

Ekşioğlu Vakfı’ndan ‘Sağlıklı’ bağış

Rize Valiliği önünde düzenlenen dağıtım törenine İl Sağlık Müdürü Dr. 
Mustafa Tepe, Ekşioğlu Vakfı Rize Temsilcisi Adil Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Başkan 
ve Yönetim Kurulu adına Vakıf Basın Danışmanı Necati Selvitop ile hasta 
karyolası alan hasta yakınları katıldı. Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. 
Mustafa Tepe Rize’de yüzlerce yatalak hasta olduğunu belirterek “Bu hastalar 
için fonksiyonlu hasta yatakları çok önem taşıyor. Bu hasta karyolaları yat-
alak hastalarımız için büyük kolaylık sağlıyor. Bu karyolalara büyük ihtiyaç 
duyuyorduk. Bugüne kadar ilimizde 290 hastamıza hasta karyolası bağışlay-
abildik. Hastalarımız ihtiyaçları bittiğinde hasta karyolalarını geri veriyor bi-
zde sırada bekleyen hastalara bu karyolaları veriyoruz. Bu karyolaları alarak 
hastalara verme imkanımız yok. Hastanelerde kullanılmayan eski yatakların 
bakımını yaparak hastalara vermek zorunda kalıyorduk. Bu yeterli olmuyor-
du. Şuanda 40-45 dolayında hastamız karyola bekliyor” dedi.
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Sevgili akrabalarım, hayatı sevmemek normal bir durum 
değildir. Hayatı seven insanın vücuduna, çevresine ve 
yaradılış esasına olan borcu, iyi ve sağlıklı yaşamaktır. 
Ortalama 8 saat uyuyorsanız sizlere uykunuzda mükem-
mel bir şekilde yağlarınızı nasıl yakacağınızdan bahse-
deceğim. Ne kadar güzel değilmi? Yattığımız yerden kilo 
vereceğiz. Ama bunu siz yapmayacaksınız. Yenilenen 
vücudunuz ve kalbiniz bunu yapacak. Siz sadece onay 
vereceksiniz. Üstelik”oturduğunuz yerden yağlarınızı 
yakın” gibi çevrenizde duyduğunuz yalan yanlışlardan 
çok daha farklı ve bilmsel bir yolla. 
1 -Anne karnından başlayıp son nefesimizi verene 
kadar çarpan kalbimiz, enerjisinin hemen tamamını 
yağlardan karşılamaktadır. Kalbimizin daki-kada 60-80 
defa kasıldığını düşünelim. 1 saattte 4 -5 bin kasılma 
düşünün. Elinize bir stres topu verilsin ve sıkın bırakın. 
Aynı böyle işte. 
2-Harvard Tıp Okulu’nda hücrelerin yenilenmesi çalışma-
ları yapan Dr. Piero Anvarsa kalp, kemik, kas, akciğer ve 
başka dokuların belirli Zaman dilimlerinde kendilerinin 
yenileyebildikleri konusunda çalışmalar yapmıştır. 
Stockholm Karolinska Üniversitesi Moleküler Tıp Bölümü 
Araştırmacıları radyo aktif karbon kullanarak hücreleri 
adeta tarihsel olarak işaretlemiş ve vücudun pek çok 
hücresinin kendini yenilediğini bulmuşlardır. 3 ayda bir 
kanımızdaki alyuvarların herbiri yenileniyor. Saçımız, 
tırnaklarımz büyüyor. Derimiz, dildeki hürelerimiz kısa 
sürede yenileniyor. Karaciğerirniz, iç organlarımız ye-
nileniyor. Vücudumuzda pek çok protein savaş hücreleri 

yapılıyor. Glisemik indeksi (gıdaların kan şekerini yük-
seltme hızları) düşük gıdalar ile yenilen bir akşam ye-
meğinin ardından yatana kadar atıştırmalar yapmayın. 
Zaten kolay acıkmayacaksınız. Ama su, kahve, çay, bitki 
çayları, maden suyu (maden sodası değil), abartmama 
koşulu ile ayran gibi içecekleri içebilirsiniz. Hele yat-
madan önce kendinizi çok yormadan da bir fiziksel ak-
tivite yaptınız ve odanız, da havalandırıp yattıysanız bu 
iş tamamdır. Kalbiniz sabaha kadar aşağı yukarı 1 tabak 
yemeğin verdiği enerjiyi harcayacaktır. Gece dolaşmaya 
çıkan büyüme hormonunuz ve Leptin denilen hormon-
unuz yağlarınızı yakmaya başlayacaktır. Ayrıca büyüme 
hormonunuz gün boyu yıpranan hücrelerinizin tamirine 
neden olacaktır. isterseniz 1 hafta bu olayı denedikten 
sonra sabahları cildinizin şekline ve rengine yataktan 
kalkar kalkmaz bir bakın. Gerçek detoks ve hücre ye-
nilenmesi budur. Hem de bu olay sizde doğal olarak 
bulunan bir cilt bakım uzmanınız tarafından ücretsiz 
olarak gerçekleştirilecek. Kalori hesabı yaparak kend-
inizi şartlandırmayın. Sabahları yediğiniz simit, çörek, 
börek, sağlıksız ve vitaminsiz içecekleri vücudunuz ye-
nilenmesi için kullanabilir diyorsanız kalori hesabı yapın. 
Çünkü bunların 100 gramının en az 40-50 gramı sizde 
ya göbeğe, ya basenlere yağ olarak oturacaktır. Ama 
doyuncaya kadar (patlama sınırına kadar değil) sağlıklı 
yağ, protein ve doğal karbonhidratlar bırakın da tamira-
ta, yenilenmeye harcansın. Kalbinizin ve vücudunuzun 
dostluğunu kazanın. Size onlardan yakını yok ve sizi bu 
hayatta en son onlar terk edecek.

BU KALP SENİ UNUTURMU?

İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Mete Ekşi
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Ekşioğlu Vakfı Facebook Sosyal Sayfasından
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Yeni Sosyal Salgın
Pokemon Go nedir, nasıl oynanıyor?

90’ların efsanevi çizgi filmi Pokemon’un ‘artırılmış gerçeklik’ oyu-
nu Pokemon Go, piyasaya sürüldüğü günden bugüne salgın 
hastalık gibi tüm dünyada yayılmaya başladı. ABD’de restoran, 
kafe ve bar işletmecileri de Pokemon Go furyasının en büyük 
destekçileri arasında. New York kentinde L’Inizio Pizza dükkanı, 
Pokemon hayranları sayesinde işlerini şimdiden yüzde 75 oranın-
da artırmış. Restoran sahipleri Sean Benedetti, Tom Blaze ve Anna 
Maria Riccardi, müşteri sayısında “şaşırtıcı derecede artış” old-
uğunu vurgularken, “Restoranımızda görünen farklı Pokemon 
türleri sayesinde insanlar bizi tercih ediyor. Hem yemeklerini yiy-
orlar hem Pokemon yakalıyorlar” dedi.
Oyun sayesinde para kazanmaya başlayan ve işi ticarete 
dönüştüren ilk isim ise ABD’de yaşayan ve kendini Golbat-chan is-
miyle tanıtan genç kız oldu. ABD’nin popüler ilan sitesi Craiglist’e 
ilan veren 24 yaşındaki genç kız, Pokemon Go’nun son günlerde 
hızla yükselen popülaritesini kullanarak para kazanmaya çalışıyor. 
İlanda; “Hizmetlerim gayet basit: Pokemon yakalamak için 1 ila 4 
saat  dışarıda sizin için yürüyor, pokemon yakalıyorum. Gün içinde 
fazlaca vaktim olduğundan sizin adınıza hesabınızı alıp karakter-
inizi geliştiriyor, pokemon yakalayıp onları geliştiriyorum” ifadel-
eri yer alırken, Golbat-chan, saatlik ücretini 20 dolar (yaklaşık 60 
TL) olarak belirlemiş.
“Irkçı  söylemleri engeller”
Üstelik Pokemon Go yalnızca işletme sahiplerine değil, depre-
syon ve anksiyete bozuklukları yaşayanlara da iyi geliyor. İlk kez 
“sanal gerçeklik” yerine “düzeyi yükseltilmiş (artırılmış) gerçeklik” 
üzerine kurulu bu oyun, insanları sokağa çıkmaya teşvik ederken, 
hareket etmelerini sağlıyor hatta “depresyon” ve “anksiyete bozu-
kluklarına” iyi geliyor.
Başta ABD’de olmak üzere birçok Pokemon Go kullanıcısı, oyun 
sayesinde dışarıya çıkma teşviklerinin arttığını ve sosyalleşm-
eye başladıklarını belirtirken, bu durumun onlara motivasyon 
sağladığını ve öz güven aşıladığını öne sürüyor. ABD’nin Ore-
gon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Jesseanne Pope, “Oyun 

Pokemon Go çılgınlığı devam ediyor. Bir hafta içerisinde yal-
nızca Android telefonlarda 10 milyon indirme rakamını geride 
bırakan Pokemon Go, restoran, kafe ve bar işletmecilerinin 
yeni gelir kaynağı oldu. Uzmanlar, sosyalleşme aracı olarak 
kullanabilen oyunun anksiyete ve depresyona iyi geldiği 
görüşünde. Peki, Pokemon Go nedir ve nasıl oynanır? İşte 
konu ile ilgili detaylar...

sayesinde, yaşlısı genci, kadını erkeği bir araya geldi. Bu durum, 
cinsiyet farklılıkların ve ırkçı söylemlerin önüne geçilmesi açısın-
dan da önem taşıyor” açıklamasında bulundu. Benzer açıklama-
larda bulunanlar yalnızca oyuncular da değil. İngiltere’nin köklü 
eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi psikiyatri bölümü 
başkanı Profesör Daniel Freeman, “Bu yeni aktivite sayesinde in-
sanlar dikkatlerini bir noktaya odaklayabilir hale geldi. Aynı za-
manda anksiyete bozukluğunu doğal yollarla en aza indirmek 
için de oldukça yararlı. Artırılmış gerçekliğin psikolojik bilimle 
birleştirilmesi, güçlü bir tedavi aracı doğuracaktır” açıklamasında 
bulundu.
Müzelerden uyarı
Çığ gibi büyüyen Pokemon Go salgını, ABD’de bazı müzelerin, 
otoyolların ve hatta mezarlıkların resmi uyarı yayınlamasına ned-
en oldu. Başkent Washington D.C’deki Soykırım Müzesi, ziyaretçil-
erini teknolojinin kullanılması konusunda saygılı olmaya çağırdı.
Müze yönetimi, ziyaretçilerden ‘Müzede Pokemon yakalamayı 
bırakmalarını’ istedi. Müze yöneticisi Andrew Hollinger, “Bu 
müze Nazi kurbanlarının hatırlanması için var” diyerek, müzede 
bu oyunu oynamanın uygun olmadığını belirtti. ABD’nin en 
ünlü mezarlığı olan Arlington Ulusal Mezarlığı’ndan da benzer 
bir uyarı geldi. Mezarlık yönetimi, ziyaretçilerin Pokemon Go 
oynayarak, uygunsuz bir davranış sergilediklerini belirtirken, bu-
rada oyun oynamayın mesajı verildi. ABD’deki Lewis McChord 
Askeri Üssü de askerleri kısıtlanan alanlarda Pokemon kovalam-
amaları konusunda uyardı. Askeri üssün Facebook sayfasında 
yapılan açıklamada, oyunun kullanıma sunulmasının ardından 
birçok kişinin yaralandığı hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu. Öte 
yendan, oyunun Google Play sayfasında görülen indirme raka-
mlarına göre Pokemon GO, 10 milyon indirme rakamını geride 
bıraktı.
Caddebostan’da av var
Türkiye’deki App Store ve Google Play’de yayınlanmamasına 
rağmen büyük ilgi gören Pokemon Go oyununun ilk buluşması 
Caddebostan’da yapılacak. 16 Temmuz’da  Caddebostan sa-
hilinde gerçekleşecek Pokemon Avı etkinliği herkese açık ola-
cak. Katılımcılar saat 17.00’de buluşacak. Eskişehir’deki Tepebaşı 
Belediyesi de Pokemon avına çıkarken yolu gençlik merkezlerine 
düşenlere ücretsiz çay ve su ikram edileceğini açıkladı. Bodrum 
Belediyesi ise resmi hesabından “Herkesin arayıp da bulamadığı 
Pokemonlar Bodrum sahilinde eğlenirken görüntülendi” tweeti 
gönderirken, Pokemonların fotoğrafları paylaşıldı. 
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 Bir haftadan kısa sürede 10 milyondan fazla insanı 
etkileyen ve viral enfeksiyon gibi yayılan, popüler oyun 
Pokemon Go, insanlığa ufuk açan bir mucize olabilir mi?

 Medyada yapılan değerlendirmelerden öğreniyoruz ki 
pokemon avlanılan işletmelerin (kafe, bar, lokanta vs.) iş 
hacimlerini ve gelirlerini ziyadeleştiren, oyuncuların so-
syalleşmesini ve yaptıkları yürüyüşlerle hareket etmeler-
ini artıran, diğer taraftan bazı uzmanların görüşüne göre 
depresyon ve anksiyete  (kaygı, bunaltı) gibi duygusal so-
runları azaltan “artırılmış gerçeklik” oyunu, Pokemon Go.

 Ne güzel! Oyun, insanları bir amaç doğrultusunda bir 
araya getiriyor. Gayret edip günlük belirli miktarda akti-
vite yapıyorsunuz, bir tür ava çıkıyorsunuz ve her oyun-
da olduğu gibi level geçiyorsunuz. Yaşasın Pokemon Go 
dostluğu!

 Ya bir felaket ise? Zira internet çağının acı gerçekliği 
olan “internet bağımlılığı” gibi medikal bir sorunun ateşi-
ni körükleyen bir oyun. Günlük zamanınızın ve enerjiniz-
in hatırı sayılır bir kısmını sizden almakla kalmayacak, 
ileri kademelerde bütçenize de ortak olacak, vazgeçe-
mediğiniz bağımlılığınız nedeniyle paralar harcamanızı 
sağlayacak. Daha kötüsü mü? Oyun sürecinde mahrem 
bilgileriniz ulaşılabilir hale gelecek (Pokemon Go’yu akıllı 

telefonlarına indiren kullanıcıların hesapları, şirketin kul-
lanımına açılıyor). İnsani değerler yozlaşacak, özelliği olan 
alanlarda (müze, mezarlık, resmi daireler, okul, cami vs.) 
garip davranışlar sergileyen ve sanal âlemde pokemon 
avlayan bireyler boy gösterecek.
Bir de haberlerde, satır arasında gözden kaçan sorun-
lar var ki tam felaket: pokemon peşinde koştururken 
pokemonu yem olarak kullanan hırsızın tuzağına düşen-
lerin veya yine aynı tuzakla pedofilik (bir tür parafili) 
hastaların ağına düşen ufak yaştaki çocukların başlarına 
gelenler.
 Unutmayınız ki bağımlılık bir sağlık sorunudur ve 
bağımlılık yapan her ne olursa olsun (cinsi, miktarı vs.) 
insanın başına beladır. Hollanda’da madde bağımlılığı 
ile mücadelede bir çare olarak uygulanan ve yasal ze-
minde belirli miktarda esrarın kontrollü şekilde gençler-
in kullanımına izin veren yaklaşım ne kadar doğru ola-
bilir? Benzer şekilde, internet bağımlılığına alternatif bir 
çözüm gibi “hiç değilse yürüyüş yaptırıyor, sosyal ortam-
lara sokuyor…” diyerek masumlaştırılan Pokemon Go 
oyununu mazur görmek ve mucize olarak lanse etmek, 
doğru bir davranış mıdır?

     

     Dr. Hasan Basri İzgi

POKEMON GO: MUCİZE Mİ? FELAKET Mİ?

Dr. Hasan Basri İzgi

Psikiyatr Doktor

Tahlil
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Facebook ve Twitter’ın
Cep Telefonu Rehberinizi Almalarını Denetleyin

 Facebook ve Twitter, mobil uygulamaları yoluyla sözde size “daha iyi hizmet verebilmek” ve “servislerini iyileştirmek” 
adına cep telefonu rehberlerinizi toplamaktadır. Mobil uygulamalar telefona yüklenir yüklenmez cep telefonu rehber-
inizi de alacak şekilde kurgulandığından, internete aktarılan rehberinizi kontrol altında tutmanız gerekir.
 Kendisine değdiğiniz andan itibaren kendisini bütün kişisel verilerinizi elde etmeye ahdetmiş olan Facebook ve Twit-
ter’ın (tabii Google da) cep telefonu rehberinizi de almayacağını beklemek ancak büyük bir gaflet olabilir. Bir de rehber-
inizde Facebook kullanmayanlar (istemeyenler), sadece sizin telefonunuzda Facebook’u kullanmanız yüzünden cep 
numaralarını Facebook’a kaptırmış olurlar. Bu yüzden sorumluluk duygusuyla hareket edip, telefon rehberinizi mobil 
uygulamalara kaptırmama noktasında azami gayret sarfetmenizde yarar var.

Facebook’un Telefon Rehberinizi Kopyalamasını Engelleyin

• Facebook’a mobil yolla yüklenen tüm kişileri görmek için:https://www.facebook.com/invite_history.php

• Facebook’a yüklenen tüm kişileri kaldırmak için:https://www.facebook.com/contact_importer/remove_uploads.php

• Telefon rehberi olarak yüklenen tüm kişileri kaldırmak için:https://www.facebook.com/contact_importer/remove_uploads.

php?r=/phonebook

• Facebook Messeger ile yüklenen tüm kişileri görmek ve kaldırmak için:https://www.facebook.com/mobile/messen-

ger/contacts/

• Facebook Messenger uygulamasında rehberi sürekli yükleme ayarını kapatmak için:https://www.facebook.com/

   help/838237596230667
 
Twitter’ın Topladığı Rehberleri Kontrol Edin

• https://twitter.com/settings/contacts_dashboard adresine giderek Twitter’ın çektiği kişileri yönetebilir veya hepsini
   silebilirsiniz.
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Microsoft, LinkedIn‘i
26,2 milyar dolara satın aldı

Microsoft, LinkedIn‘i 26,2 milyar dolara satın alıyor. Evet, yanlış okumadınız, Microsoft biraz önce LinkedIn’i (hisse başı-
na 196 dolardan) satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Apple’ın WWDC 2016 etkinliğine saatler kala gelen açıklamaya göre Microsoft, şu anda yaklaşık 17 milyar dolar borsa 
değerine sahip olan LinkedIn’i satın aldı. Tamamı nakit olarak ödenecek anlaşmaya göre Jeff Weiner LinkedIn’in CEO’su 
olmayı sürdürecek ve Microsoft CEO’su Satya Nadella’ya raporlama yapacak.
LinkedIn’in kurucu ortaklarından olan ve şu anda şirket başkanlığını yürüten Reid Hoffman‘ın da satın almaya olur 
verdiği bildiriliyor ve anlaşmanın bu yıl sonunda resmi olarak tamamlanması bekleniyor.
Dünyanın en büyük profesyonel ağı olan LinkedIn’in hisseleri bir yıl önce 269 doları görecek kadar uçsa da bu yıl başın-
da 100 dolar seviyesine kadar düşmüştü. 2015 sonunda 13 milyon dolar cezaya çarptırılan Linkedin’in çeşitli sorunlarla 
boğuşması da hisse düşüşünün arkasındaki nedenlerden olabilir.

Paylaşılan resmi rakamlara göre;

• LinkedIn’in üye sayısı 433 milyon, yıllık büyüme oranı yüzde 19

• Aylık tekil ziyaretçi sayısı 105 milyon, yıllık büyüme oranı yüzde 9

• Yüzde 60 oranında mobil kullanım var ve büyüme oranı yüzde 49

• Çeyrek başına 45 milyardan fazla sayfa görüntüleme sayısı, yıllık büyüme oranı yüzde 34

• 7 milyondan fazla aktif iş ilanı var ve yıllık büyüme oranı yüzde 101

Microsoft Office 365 ve Dynamics tarafında Linkedin’den faydalanacağını öğrendiğimiz Microsoft, elbette kurumsal 

taraftaki gücünü artırmak için de Linkedin’den faydalanabilecek. 2015 ortasında Lynda.com’u 1,5 milyar dolara satın 

alan LinkedIn’in çevrimiçi eğitim tarafında da Microsoft’a güç katacağını pekala söyleyebiliriz.
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Bayramda Uzay Tatili
 Uzay; sadece seçilmiş kişilerin astronot olmak pahasını 
bütün herşeylerini belkide hayatlarını hiçe sayarak gidip göre-
bilecekleri bir yerdi. Ta ki İspanyol Galactic Suite turizm fir-
masının planladığı tur organizasyonunu duyana kadar. Bu tatil 
organizasyonu ile önümüzdeki 10 sene içerisinde uzay da tatil 
yapmak mümkün olacak. 
 Galactic Suite şirketi, milyarlarca dolara mal olacak ilk uzay 
otelini, dünya yüzeyinden 450 km yükseklikte yörüngeye yer-
leştirmeyi planlıyor. 2012 yılında hizmete girecek otelde ilk 
aşamada, aynı anda, 2 astronot ve 4 müşteri konaklayabilecek.
Şu anda otelin planları üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü 
belirten şirketin başkanı eski astronot Xavier Claramunt, üç 
günlük seyahatin bedelinin 4 milyon dörtyüzbin dolar ola-
cağını ifade etti. Claramunt, “Yaptığımız araştırmalara göre 
40 bin kişi uzaya gitmek ve böyle bir otelde kalmak istiyor” 
dedi. Mars’ta koloni kurmak isteyen şirket uzay otelini ilk adım 
olarak görüyor. Uzay otelinde kalmak isteyenler iki aylık bir 
eğitim programına tabi tutulacak. Şu ana kadar yapılan rezer-
vasyon sayısı 43.
 Uzay turistleri, bir buçuk günlük seyahatin ardından ulaşa-
cakları otelde, uzayın ve dünyanın eşsiz görüntülerine tanıklık 
etme fırsatını yakalayacak. Yörüngede hareket halinde olacak 
oteldeki konuklar, bir gün içerisinde 15 kez güneşin doğuşunu 
izleyebilecek
 Galactic Suite’in projesi önünde en büyük engeli finans 
güçlükleri oluştururken, şirketin en büyük destekçisi, uzay ote-
li için 3 milyar dolarlık hibe veren ancak adının açıklanmasını 
istemeyen bir işadamı.

REKABET KIZIŞIYOR 

İlk uzay otelini yaşama geçirmek isteyen Galactic Suite’in sek-
tördeki rakibi ise ünlü İngiliz işadamı Richard Branson’ın sahibi 
olduğu Virgin Galactic. Yaklaşık 300 müşterisi bulunan Virgin 
Galactic, yatırımlarını kararlı bir şekilde sürdürüyor.
Uzay seyahatleri ve uzayda konaklamanın mümkün olabilmesi 
için gerekli olan “uzay limanı” için de sona yaklaşılıyor. ABD’nin 
New Mexico eyaletinde inşası süren ticari amaçlı illk uzay li-
manı, Virgin Galactic firması tarafından uzay taşımacılığında 
kullanılacak.
Yörünge altı uzay uçuşları için müşterilerden her sefer için 200 
bin dolar alacak.

10 milyon yıldızlı otelin özellikleri

Her oda dünya manzaralı olacak
Günde 15 kez güneşin doğuşu izlenebilecek
Havada duş alınabilecek
Duvarda emeklenilebilecek
Her 80 dakikada bir dünyanın çevresi dolaşılabilecek
0 dan 18000 km ye 10 dk. da çıkılacak

Kimbilir belki 15 sene içerisinde ramazan bayramı tatilini uzay-
da geçiririz...
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 Carlo, Bindo, Alfieri, Ettore, Mario ve Ernesto Maserati 
kardeşlerden Rodolfo tren yolu işçisi, Mario artist Carlo ise 17 
yaşında kendi motorunu yapmış olan bir dahiydi.
Maserati ilk arabayı çoğunluğu ahşap kullanarak üretmiştir.
 Maserati amblemi Bologna da bulunan Bartolomeo tarafın-
dan yapılmış mitolojideki deniz tanrısı Neptünün üç mızraklı 
asa sını canlandıran su fıskiyesinden esinlenerek Mario Mase-
rati taraından yapılmıştır.
 1920 de yapılan ilk maserati girdiği ilk yarışı kazanmıştır. Bu 
ilk model Tipo26 dır.
Maserati sadece arabalara motor üretmemiştir. 1950 lerdeki 
birçok yarış teknesinde Maserati motoru görmek mümkündür.
  Amerikan Indy 500 yarışını kazanmış olan tek İtalyan mar-
kası Maserati’dir.
 Benito Mussolini Maserati’den Hitler’in Porsche’ye ürettird-
iği arabadan daha hızlı bir araba üretmesi için talimat vermiştir.
Maserati kuruluşundan sonra 30 yılı aşkın bir süre sadece yarış 
arabası üretmiştir.

 Günümüzde Maserati firmasında çalışan veya ortaklığı bulu-
nan hiçbir Maserati soyadlı kişi kalmamıştır.
Maserati ve Ferrai düşman olmasalarda birbirlerini pek sevme-
zlerdi. 
 Maserati gelmiş geçmiş en iyi yarış pilotlarından Juan Man-
uel Fangio’yu var etmiştir. Fangio’nun 1950 senesinde yap-
mış olduğu rekoru 2003 yılında Michael Schumacher anca 
kırabilmiştir.
 Amerikan olarak bilinen Sebring modeli ilk olarak 1957 de 
Maserati sebring olarak üretilmiştir.
Maserati adında 2000 senesinde kurulmuş bir rock grubu 
vardır.
 Maserati İran şahı Muhammed Rıza Pehlavi için 5.0 litre ve 
V8 motorlu çok özel bir araba üretmiştir.
 Maserati 1978 yılına kadar başkanlık arabası olarak kul-
lanılan Ferrari den bu özelliği çalarak, Quattroporte modeli ile 
İtalyan başkanlık aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Maserati
hakkında
bilinmeyenler?
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Birçok İtalyan araba üreticisi gibi, Maserati’de araba tutkusu 
ile üretilmiş bir aile şirketidir. Maserati kardeşler Alfieri, Bindo, 
Carlo, Eltore, Ernesto ve Mario, şirketi kurabilmek için İtalyan 
ordusuna katılmışlardır. 
1 Aralık 1914 te Bologna da kurulan şirket kısa zamanda farklı 
yarış arabaları üretimine başladı. Maserati kardeşler Diatto ( 
1835 te Guglielmo Diatto tarafından Torino’da kurulan araba 
üreticisi ) için yarış arabası ürettiler. 1926 yılında Diatto firması 
için üretim sona erince kendi modellerini üretmeye karar ver-
diler. Görülen o ki parçaları biraraya getirmeyi o kadar iyi bili-
yorlardı, ilk ürettikleri araba aynı yıl Targa Florio yarışını ka-
zandı.
Maserati arabaları hızlı bir şekilde kuvvetlendi. Motorlarını 4 
silindirden 6 ya, sonra 8 e ve 16 ya ( paralel 8 silindir ) yükselt-
tiler. Ailenin sanatçı kardeşi olan Mario Maserati tarafından üç 
mızraklı asa logosu tasarlanarak, Maserati efsanesi doğmuş 
oldu.
Ailenin en büyüğü ve yarışçı kardeşi Alfieri Maserati kaza 
sonucu 1932 de hayatını kaybedince, diğer kardeşler araba 
üretmeye ve yarışmaya devam ettiler. Beş yıl sonra 1937 de 
maddi imkansızlıklardan ötürü şirketin yüzde elli hissesini Ad-
olfo Orsi isimli bi İtalyan’a sattılar. Ancak firmadaki görevleri 
aynen devam ediyordu. Orsi’nin yaptığı en büyük değişiklik, 
şirket merkezini Bologna’dan Modena’ya taşımak oldu. Halen 
Maserati merkezi İtalya’nın Modena kentindedir.
Bu birleşmeden sonra Maserati bütün yarışlarda boy göster-
meye başladı. Aldıkları sayısız birincilikler 1939 yılında ikin-
ci dünya savaşının patlak vermesiyle son buldu. En büyük 
gayretleri Benito Mussolini’ye Porsche’nin Hitler’e hediye et-
miş olduğu dünyanın o zamanki en hızlı arabasından daha 
hızlı V16 bir Maserati hediye etmekti. Fakat bilinmeyen sebe-
plerle proje iptal edildi.
Savaştan sonra üretim yine yarışlarda kullanılacak olan A6 ser-
ileriyle devam etti. Bu üretimle plan pistlerde Ferrari ve Alfa 
Romeo’ya rakip olabilmekti. Bunun üzerine gelmiş geçmiş en 
başarılı arabalrdan biri olan
Maserati A6GCM üretildi.

Başta Juan-Miguel Fangio olmak üzere, diğer sürücüleriyle 
birlikte Maserati 1957 de dünya şampiyonu oldu. Guidizzolo 
yarışındaki ölümlü trajik kazadan sonra, Maserati yarışlardan 
çekilme ve gücünü sokaklarda gösterme kararı aldı. 
İlk üritimi Maserati 3500 coupe ile gerçekleştirildi. 60 larda 
uyguladıkları alüminyum gövdeyi Maserati 5000 modelinde 
kullandılar. Daha sonra sırası ile Vignale, Mistral Coupe, Spider 
ve Ghibli modellerini ürettiler.
68 lere gelindiğinde firme tekrar el değiştirecek, Bu seferde 
şirket sahibi Fransızların Citroen firması olacaktı. Geneline 
bakıldığı zaman iyi bir ticaret gibi gözüküyordu. Fransız lar 
Maserati den motor teknolojilerini, Maserati ise Fransızlar dan 
hidrolik teknolojilerini öğrenmiş olacaklardı. Citroen ortağı 
olarak Maserati Bora, Merak ve Khamsin modellerini üretti.
70 lerdeki petrol krizinden sonra Citroen iflasını istedi ve bağlı 
olduğu PSA Peugeot Citroen grup yalnızca hükümet yardım-
larıyla ayakta durabildiler.  
1975 yılına gelindiğinde Benelli motorsiklet grup firması sa-
hibi Alessandro de Tomaso tarafından satın alınarak İtalya ya 
dönüş yaptı. 
Her ne kadar özüne dönüş yapmış olsada, Benelli grup la 
bekleneni veremedi ve başarısız olundu.
1993 yılında Fiat tarafından satın alınarak eski şanını ve şöhre-
tini tekrar yakalamış oldu. Fiat, Maserati üzerinde ciddi büyük 
yatırımlar yaparak Bu günkü “Dünyanın en iyi spor arabaların-
dan” biri olarak gösterilmesini sağladı. 1999 da 3200 GT; 3.2 
lt çift turbolu motoru ile efsane tam anlamıyla geri dönmüş 
oldu. Arabanın transmisyon u Ferrari tarafından üretildi. ( O 
dönem Fiat Ferrari’nin de % 50 sahibi idi ve Fiat Maseratiyi 
alırken ortaklığı Ferrari’ye vermişti). Ferrari Maserati’yi lüks 
araç sınıfına sokmakta israrlı idi. 
2005 yılına gelindiğinde ise Maserati’nin Ferrari ile hiçbir ilgisi 
kalmadı ve firma tamamen FIAT a geçmiş oldu. İşte bundan 
sonra Modena kentinde çok büyük yatırımlarla bugünkü hari-
ka otomobiller üretilmeye başlandı. Modena daki Maserati 
fabrikası dünyanın en gelişmiş, en teknolojik fabrikalarından 
biridir.
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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına taraftarlarının 
alkışlarla verdiği destekle başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hikmet Kara-
man nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Çaykur 
Rizespor´da, ilk antrenmanı izleyen taraftarlar sahaya çıkan 
futbolcuları alkışla destekledi.
Yeşil mavililerde sezonun ilk antrenmanına Kweuke, İtandje, 
Chevalier ile Marwane Saadane katılmadı. Koşu ve kondisyon 
ağırlıklı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.

Galatasaray’ın 1997 doğumlu genç forveti Volkan Pala 2 yıl 
kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek.
 
Transferin teknik direktör Hikmet Karaman’ın talebi doğrul-
tusunda gerçekleştiği öğrenildi.
 
Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman anlaşma 
sağladıkları Oğulcan Çağlayan’ın yarın Rize’de kampa katıla-
cağını açıkladı.

Çaykur Rizespor, bu sezon kadrosuna kattığı 9 futbolcu için 
imza töreni düzenledi.
 
Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen törene, Çaykur 
Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu ve Transfer Komitesi Üye-
si Ömer Ofluoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, 
yeni transferler Iraklı Ali Faez Atiyah ve Ali Hisny Faisal, İranlı 
Mehdi Taremi ve Ramin Rezaeian, Slovenyalı Matic Fink, Den-
izlispor’dan Recep Niyaz, Alanyaspor’dan Özgür Çek, Bur-
saspor’dan Oğuzhan Aynaoğlu ile Fatih Karagümrükspor’dan 
Serkan Odabaşoğlu katıldı.

Yeşil-Mavililer’de sezon hazırlıklarına katılmayan kaleci Itand-
je’ye ulaşılamıyor.
Çaykur Rizespor’da Charles Itandje sıkıntısı yaşanıyor… 
Yeşil-Mavililer’in Rize’de devam eden yeni sezon hazırlıklarına 
katılmayan Itandje’ye telefonla bile ulaşılamıyor. Teknik kadro 
ve yönetimden izin almayan Kamerunlu file bekçisinden 
haber alınamadığı gibi menajerinin Bursaspor ile görüştüğü 
öğrenildi ve bu durum da büyük tepkilere neden oldu. 
Yeşil-Mavililerin geçen sezon başında transfer ettiği Charles 
ligin ikinci yarısında kötü bir performans göstermişti. Charles, 
özellikle Trabzonspor ile oynanan maçta yediği 6 golle eleştiri 
oklarını üzerine çekmişti.

Taraftardan İlk İdmana Yoğun İlgi

Rizespor’dan Haberler

Volkan Pala 2 Yıl Kiralık Geldi

İmza Töreni Yapıldı

Itandje Henüz Kampa Katılmadı
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ÖLÜM
Ayvalık Köyü’nden Ahmet oğlu

HAYRETTİN EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

              EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık Köyü’nden Harun Ekşi’nin kızı

 BALKIZ EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy KüçükAhmetağalardan idris oğlu

FAHRİ EKŞİ
23 Nisan 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık Köyü’nden Rasim Ekşi’nin kızı

HEFİYE EKŞİ YILDIRIM
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy Çamçavuş’tan

merhum Hasan Ekşi’nin eşi Yaşar ve
İl Genel Meclis Üyesi Ensar Ekşi’nin annesi

EMİNE EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy’den Hacı Battallar’dan

merhum Kemal Ekremin oğlu  
KEMAL EKŞİ

demokrasi mücadelesinde Boğaz Köprüsünde darbe 
teşebbüsçüleri tarafından şehit edilmiştir.

Şehidimize Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık Köyü’nden Ömer’in kızı Eyüp oğlu Ali’nin eşi

EMİNE EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Dereköy’den Ali Rıza Ekşi’nin eşi,

İlyas-Ekrem ve Ümmuhan’in annesi 
HADİCE EKŞİ

30 Mayıs 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
              EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık Köyü’nden merhum Maksut Ekşi’nin

ve merhume Fatma Ekşi’nin oğlu
AHMET EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Eski Vekilimiz Sayın Nusret Bayraktarın annesi

HANİFE BAYRAKTAR
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI
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ÖLÜM
Demirkapı köyünden İsmail Çavuşun Torunu, Şevket 

Ekşinin oğlu
 MUSTAFA EKŞİ

2 Mayıs 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy KüçükAhmetağalardan idris oğlu

FAHRİ EKŞİ
23 Nisan 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Dereköyden merhum Enver Ekşioğlu’nun eşi

Yusuf Ekşioğlu’nun annesi
ŞAZİYE EKŞİOĞLU

19 Mayıs 2016 tarihinde Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık köyünden Küçükahmet ağalardan

Hacı İsmail’in oğlu Suat ve Kadriye Ekşi nin babaları
ETHEM EKŞİ

24 Nisan tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy’den Ali ağalardan merhum Mahmut oğlu

Yakup Eksi’nin gelini Mehmet Eksi’nin esi 
HATİCE EKŞİ

22 Nisan 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköyden Yakupağalardan

merhum Hacı Talip’ in oğlu
HACI YUSUF ZİYA EKŞİ

22 Nisan 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
İkizdere Rüzgarlı Köyünden Ahmet Ekşinin oğlu

GÖKHAN EKŞİ
25 Mayıs 2016 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık köyünden Nazım oğlu

Mahmut Ekşinin Eşi
FEVZİYE EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
              EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Düzce saçmalıpınar köyünden Huseyin oğlu

CEVDET EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Tulumpinar Köyü’ nden Hacı Rüstem oğlu

Hizir Eksinin amcası
RIFAT EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI
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ÖLÜM
Demırkapı köyunden Kasım Sarı’nın oğlu

FATİH SARI
ŞEHİT olmuştur

Şehidimize Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Yeşilyurt Mahallesinden

Rahmetli İsmail Ekşi’nin eşi
FATMA EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy’ den Nusret oğlu

ASLAN EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Tulumpınar Köyü nden Kamil Kahraman’ ın oğlu

EYÜP KAHRAMAN
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

              EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy’ den Aslan’ ın Mehmet’ in oglu

 MUZAFFER EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy Mustafa ağalar’ dan

Sultanbeyli eski muhtarı
CEMİL EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Dereköy’ den Celal ağa’ nın oğlu

FEHMİ EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ardeşenden Yusuf Ekşi’ nin eşi

Kumcu İbrahim’ in Kayınvalidesi
BEDRİYE EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Tozköy’ den Tufan’ ın Mustafa’ nın oğlu

MUHİTTİN ARİF EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Demirkapı köyü’ nden Kemal oğlu

YUNUS EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI
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ÖLÜM
Bayırköy’ den Osman oğlu Orhan’ ın eşi

 GÜNAY EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Dereköy’ den Mustafa Ağalardan

Dursun Ağanın torunu Hasan Ekşioğlunun oğlu
MEHMET AKİF EKŞİOĞLU

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Karasu’ daki akrabalarımızdan

HASAN AYDIN  EKŞİOĞLU
Trafik kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy’ den Yakup Ekşioğlu’ nun eşi

HABİBE EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırkoy Kabalamat’ tan Harun oğlu

RECEP ÇELİK
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Dereköy’ den Rufet Ekşinin oğlu

ASIM EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

              EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
İkizdere Saray Mahallesi’nden

Sultan Ekşi’ nin oğlu
HASAN EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Küçük Ahmet Ağalar’dan

Haci Süleyman Eksi’nin oğlu
Halit Eksi’nin eşi

HÜSEYİN EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy Küçük Ahmet Ağalar’ dan
Fatma, İbrahim, ismail Hakkı, Sefer,

Hatice ve Ruşen Ekşinin Anneleri
HURİYER EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Vakfımızın değerli başkanlarından

İsmail Hakkı Ekşi’ nin annesi
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI
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ÖLÜM
Demirkapı Köyü’ nden İslam Efendilerden

Hacı beyin torunu Feyzullah’ ın oğlu
TUĞRA EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy Hacı Battallar’ dan

Muhittin oğlu
HIZIR EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
              EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Aşağı Kapseden Salinin Abdullah’ın Eşi 

 NAZMİYE EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayırköy Ariflerden Ahmet oğlu Hızır Ekşinin eşi

EMEL EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Tulumpinar Koyunden
EMRULLAH KILIÇ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Çamçavuş’tan Sabri oğlu

YUNUS EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Demirkapı köyün’ den Memisagalar’ dan

Ramus Ekşinin kızı
EMİNE EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Demirkapı Köyün’ den Memişağalar’ dan

Sait’in Yusuf’un oğlu
TALİP EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Eski meclis üyemiz

ALBAY SAMİ ERYILMAZ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Rize Pazar’ dan

Recep Ekşioğlunun gelini
NİLGÜN EKŞİOĞLU

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI
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ÖLÜM
İkizdere Saray Mahallesi’nden

Sultan Ekşi’ nin oğlu
HASAN EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Yeşilyurt Mahalesi’ nden Rıfat oğlu

HÜSEYİN EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Yeşilyurt Mahallesi’nden

merhum Mehmet Çavuş’un oğlu
MUZAFFER EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Rize Merkez Hayrat Mahallesinden

Sevki Ekşioglu’ nun eşi Rıza ve İsmail’in annesi
ZEHRA EKŞİOĞLU

Hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Ayvalık köyünden Harun Ekşi’ nin oglu

İSMAİL EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Camcavuş’ tan Mehmet Ağa’ nın Halit’in oğlu

HIZIR EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Dereköy’ den Hamdi Ekşinin eşi

KEZBAN EKŞİ
Hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

    EKŞİOĞLU VAKFI

ÖLÜM
Bayirkoy’ den sobacı İlyas’ ınoğlu

Teyyar Ekşi’ nin eşi
SADUMAN EKŞİ

Hakkın rahmetine kavuştu.
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına

baş sağlığı dileriz.
              EKŞİOĞLU VAKFI
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Beton

Yol Çizgi

Epoksi

İzolasyon

ADRES :
ŞEHİT İLHAN ARAS CAD. NO: 81 ERENLER/SAKARYA
TEL : 0264 2914801
FAX : 0264 2914805
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Adres : Rize-İspir Yolu / İkizdere / Merkez / RİZE
Telefon : 0(378) 228 88 98

Gsm : 0(533) 326 17 78
Fax : 0(378) 228 88 94

E-mail : info@ovitotel.com
web : www.ovitotel.com

huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi

OVİT OTEL
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EKŞİOĞLU VAKFI
KART BAŞVURU FORMU:

Adınız :

Soyadınız :

T.C. No :

Ev Adresiniz :

İş Adresiniz :

Telefonunuz :

E-mailiniz :

Doğum Tarihiniz :

Mesleğiniz :

Lütfen yukarıdaki bilgileri doldurarak mail yoluyla, bize ulaştırınız.


