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Her yıl Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen ve bütün yıl heyecanla beklenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit 
Yayla Şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı. 19- 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek muhteşem 

şenlik, binlerce Karadeniz sevdalısının buluştuğu, birbirinden ünlü sanatçıların müzikleriyle coştukları
görkemli bir şölene dönüşecek. 
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Merhaba, sevgili dostlarım ve akrabalarım;

Sizlerin de bildiği gibi Ekşioğlu Vakfı, 1991 yılında kuruldu. Kurulduğu tarihten bu yana bir fiil vakıf yönetimi-
nin içerisinde ya da meclis üyesi olarak görev aldım. Bu zaman zarfında üzerime düşen her görevi ailem için 
seve seve yaptım. Benim başkanlığımdan önceki dönemlerde vakıfta görev yapan başkanlarımız ve yönetim 
kurulu üyelerimize, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Görev alacağım süre içerisin-
de desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum. Ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım Vakıf senedimizin 3. 
maddesinde yer alan aile içerisinde tanışmaları, dostluk ve dayanışmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. İhtiyaç sahiplerine erzak, nakit para yardımı, muhtaç hastalarımıza tedavi gideri yardımı, okumak isteyip 
yeterli maddi imkanı olmayan öğrencilerimize de yardımlar yapmaya devam edeceğiz. 

Görevi devraldığım  günden beri yaptığımız çalışmalar vakfın web sitesinde de yer almaktadır. Yönetim ku-
rulumuzca vakfımızda yaptığımız bir toplantıda, vakfımıza yeni bir tesis yeri kazandırma kararı aldık. Bu yılki 
hedefimiz de bir tesis ya da mekan bulmak yönündeydi. Eski Vakıf Başkanımız Sayın Ali Ekşi’nin destekleriyle 
İstanbul Çekmeköy Taşdelen’de bulunan 54 dönümlük Taşlıtepe mesire yerini bulduk. Bu mesire yerini Orman 
Bölge Müdürlüğü’nden kiralama işlemlerine başladık. Kiralama işlemleri  kamu kurum ve kuruluşlarında çok 
uzun sürdüğünden, Vakıf Meclis Başkan Vekilimiz Sayın İbrahim Ekşi, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel 
Eroğlu’yla  ve Başbakanlık nezdindeki tüm devir işlerini kısa sürede  hazırlattı. Sizin nezdinizde vermiş olduğu 
destekten dolayı kendisine teşekkür ederim. 

Devir bedeli ise Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rize İkizdere Tulumpınar Köyü’nden Süleyman 
Ekşi tarafından karşılandı. Sayın Süleyman Ekşi’ye yapmış olduğu bu jestten dolayı teşekkürü borç biliriz. Ki-
ralamış olduğumuz mesire yerinde hem çok fazla kişiye iş imkânı sağlamayı hem ailemizdeki her yaş grubuna 
hitap edecek bir tesis kurmayı düşünüyoruz. Bu tesisin işletmesinde sizin de desteklerinizi bekliyoruz.  

Ülkemizin değişik bölgelerinde ve Rize’nin İkizdere İlçesi’ndeki hastane ve lojmanları halkımızın hizmetine su-
nan Hakkı Ekşi’nin adı Vakıf Meclisimizin kararı ile tesisimize verilmiştir. Yeni yerimiz “Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi 
Tesisleri” adıyla işletmeye açılacaktır. “Neden mesire yeri?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Bizler çok kalabalık bir 
aileyiz. Bizim sadece gelir getirecek bir mülke değil aynı zamanda ailemizi küçükten büyüğe herkesi bir araya 
toplayabilecek bir yere ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yeri seçtik. 

Tesisimiz özellikle gençlerimize, çocuklarımıza hitap edecek. Bizler, şimdiki genç nesilden daha şanslıydık, çün-
kü bizim zamanımızda aile kavramı çok daha önemliydi. Gerek İstanbul’daki iş trafiği, gerek yaşam koşulları 
bir şekilde güçlü bağlarımızın zayıflamasına neden oldu. Bu nedenle gençlerimizin de bizler gibi birbirine bağlı 
ve saygılı aile ilişkileri olsun diye, onları bir araya toparlayabileceğimizi düşündüğümüz tesis projemizi hayata 
geçirmeye çalışacağız. İçerisinde Vakıf Yönetim Binası, çeşitli dükkanlar, kafeler, alışveriş üniteleri, büfeler, ka-
melyalar, çeşmeler, süs havuzları bulunan anaokulundan futbol sahasına, restorana, oyun parkurlarından, 
düğün alanına, taziye evinden mescidine kadar tüm sosyal aktivitelerin yapılabileceği mekanların bulunduğu 
dev bir tesis kuracağız. Hepimizin çocukları bu tarz aktivitelere katılmak için farklı bölgelere gitmektedir. Ço-
cuklarımız ve gençlerimiz, neden kendi ailesine ait bir yerde bu aktiviteleri yapıp kendi akrabaları ile tanışıp 
kaynaşmasınlar? Neden cenazelerimiz sıkış sıkış bir araya geldiğimiz evlerde değil de aile bireylerimizin ra-
hatlıkla ulaşabileceği, misafir edilebileceği yerlerde olmasın? Düğünlerimizin de açık ve kapalı mekanlarda 
sabit bir yerde olmasının ailemiz için çok daha iyi olacağını düşündük ve çalışmalarımıza başladık. Bir olmak, 
diri olmak için yapacağımız Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri’ne tüm ailemizin desteklerini bekliyoruz.

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın EKŞİ
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Değerli akrabalarım... Bu nadide ailenin içinde doğup büyümüş bir kardeşiniz olarak size müjdeli bir haber 
vermek istiyorum. Yakında büyük bir sosyal tesis inşaatına başlayacağız. Bu sosyal tesislerin içinde; spor sa-
haları, kreş, çocuk oyun parkları ve piknik alanları yer alacaktır. İnşa edilecek bu tesisler, ancak sizlerin burala-
ra gelmeniz ve etkinliklere katılmanızla hayat bulacaktır. 2017 yılı içinde, vakfımızda birçok etkinlik yapılmıştır. 
19-20 Ağustos tarihlerinde, 19.Ovit Yayla Şenlikleri’ni düzenleyerek, akrabalarımızın buluşmasını sağlamayı 
ve ailemizin doğduğu bölge olan İkizdere’nin ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Vakfımız, İkiz-
dere’nin turizme açılması ve ilerleme sağlaması için çaba göstermeyi amaç edinmiştir. Tüm akrabalarımızın 
Ovit’teki ve diğer bölgedeki etkinliklerimize katılması bizi mutlu edecektir. Ekşioğlu Vakfı’nın yöneticileri olarak, 
akrabalarımıza hizmet etmek için bu görevlere geliyoruz. Vakfımıza ait internet sitesi yenilendi, Ekşioğlu Web 
TV, facebook, twitter, instagram vb. sosyal medya imkanları da güncellenerek akrabalarımız arasında  daha 
hızlı iletişimi sağlamak için çalışıyoruz . Ancak Ekşioğlu Vakfı’na üyelik internet sitemiz üzerinden bu kadar ko-
lay iken sevgili akrabalarımızdan gerekli ilgiyi görmüyoruz. Bizim sizlere ulaşabilmemiz ve sizlerin de akraba-
larınıza ve vakıfa ulaşabilmeniz için üyeliklerinizin olması gerekmektedir. Ekşioğlu Ailesi’nin değerli mensup-
larının, en kısa zamanda üyeliklerini yaparak vakfımızı, ailemizin layık olduğu konuma getirmesini bekliyorum. 
Sizlerden gelecek bu bilgiler sayesinde, aile üyelerimizin ikamet ettikleri yer ve ait olduğu iş gruplarına göre 
bilgi bankası şeklinde bir düzenleme yapılacaktır. Ülkemiz siyasetinde, ekonomik yaşamında, ticaret odası, 
meslek odaları vs. seçimlerinde, örgütlenmiş bir Ekşioğlu Ailesi olarak  kazanımlarımızın  çok olacağını dü-
şünmekteyim. Biz ancak, bir ve beraber olursak ailemize ve ülkemize faydalı işler yapabiliriz. Böyle bir bilgi 
bankası aile üyeleri arasında birlikteliği ve dayanışmayı daha da güçlendirecektir. İçinde bulunduğumuz Tem-
muz ayında geçen yıl ülkemiz büyük acılar yaşamış, tüm halkımız  birleşerek dünyaya gücünü göstermiş ve 
15 Temmuz Destanı’nı yazmıştır. 15 Temmuz 2016 şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman 
gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyorum.

Sevgili akrabalarımız,  2018 yılında açılacak olan ‘Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri’nin  ailemize  ve halkımıza 
hayırlı olmasını Allah’tan dilerim. Daha güzel günler ve hizmetlerde görüşmek dileğiyle…

Saygı ve sevgilerimle

Kıymetli Akrabalarım,

Hepinizi en kalbi duygularla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yıllardır meclis üyesi olarak görev yaptığım ve 
her etkinliğine katılmaya çalıştığım Ekşioğlu Vakfı’nda meclisimizin ve Yönetim Kurulu Başkanımızın talebiyle 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, sizlere hizmet etmeye çalışmaktayım.

Bildiğiniz üzere hem yüce dinimizin ve hem de insanlığın en önem verdiği başlıca ahlaki değerler; insanlara 
hizmet etmek, faydalı olabilmek ve bu amaca yönelik çalışmaktır. Bu hizmetleri, daha geniş kitlelere ulaştıra-
bilmek için kurulan vakıf ve dernekler kanalıyla yapıyoruz. Akrabalarımızı aramak, görmek, ziyaret etmek, im-
kanlarımız ölçüsünde maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimize 
hizmet etmek, eserler üretmek ve daha da önemlisi sıla-i rahim yapmak eminim hepimizin ortak düşüncesidir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (S.AV.)’in birçok hadis-i 
şerifinde bize emir ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Akraba arası birlik ve dayanışmasını sağlamak, iyi mü-
nasebetlerin sürdürülebilmesi, acıların ve sevinçlerin paylaşılması hususundan ayet ve hadis-i şeriflerde sık-
ça bahsedilmektedir. Bu sebeple 1991 yılında İstanbul’da kurulan Ekşioğlu Vakfı, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde; 
etkinlikler, şenlikler düzenlemiş, ihtiyaç sahiplerine burslar vermiş ve yardımlarda bulunmuştur. Bu etkinlik 
ve yardımları düzenleyen tüm vakıf başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve vakıf meclis üyelerimize 
hizmetleri için teşekkür ediyor ve bu değerli topluluktan Allah’ın rahmetine  kavuşmuş olanları da saygıyla 
yad ediyorum.

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman EKŞİ

ALLAH’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının

İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA FAYDALI OLANDIR

(Nisa Suresi 1. Ayet)

(Hadis-i Şerif)

”

”

”

”

44
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Çınarlarımız

Hamza Ekşi 1950 yılında Rize İkizdere Bayırköy (Koylav)‘de 
dünyaya geldi. 1957 yılında o dönem Sakarya’nın ilçesi olan 
Kocaeli’ne göç eden Hamza Ekşi, ailenin en büyük  çocu-
ğuydu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Yapı ve Sanat Ensti-
tüsü’nde tamamlayan Ekşi 1970 yılında mezun oldu. Aynı yıl 
Yıldız Üniversitesi Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu’na girdi, 
1986 yılında inşaat bölümünden mühendis olarak mezun 
oldu. 1984 -1989  ile 1994 -1999 yılları arasında Kocaeli 
Belediye Başkanlığı yapan Hamza Ekşi, 2002 genel seçi-
minde Anavatan Partisi Sakarya 2.sıra adayı olarak millet-
vekili adayı oldu. Evli ve 2’si erkek, 3’ü kız olmak üzere 5 ço-
cuğu olan Hamza Ekşi’nin 12 de torunu bulunuyor. Hamza 
Ekşi yaşamına Kocaeli’nde devam ediyor.

Hamza EKŞİ Mustafa EKŞİ Kasım EKŞİ

Mustafa Ekşi, Rize’nin İkizdere İlçesi’nin Velkü Köyü’nde Mik-
tat ve Sayime Ekşi çiftinin ilk çocuğu olarak 1937 yılında 
dünyaya geldi. 7 çocuklu ailenin en büyük evladı olan Ekşi, 
1959 yılında merhum Emine Hanım’la evlendi. Bu evlilikten 
6 çocuğu olan Mustafa Ekşi 1961 yılında Rize’den İstanbul’a 
geldi. İstanbul’a yerleşen Mustafa Ekşi, uzun yıllar geçimini 
inşaat sektöründe çalışarak sağladı.1973 tarihinde Üskü-
dar Selimiye’de bakkal dükkanı açtı. 1975 yılında ise Üskü-
dar’dan Sultançiftliği’ne taşındı. Taşındıktan bir süre sonra 
Çanakkale ve Kars gibi illerde inşaat sektöründe çalışmaya 
devam etti. Herkes tarafından çok sevilen ve sayılan Mus-
tafa Ekşi hayırseverliğiyle tanınan biriydi. Çevresinde çok 
sevildiği için insanlar ona “Kerimağa” diye hitap etmişlerdi. 
Mustafa Ekşi, 1 Eylül 2014 yılında doğup büyüdüğü Rize İkiz-
dere’de hakkın rahmetine kavuştu.

 

1951 yılında Rize’nin İkizdere İlçesi Homeze Köyü’nde dünyaya 
gelen Ali Ekşi, 10 yaşına kadar doğduğu köyde yaşadı, daha 
sonra ailesiyle birlikte Sakarya’nın Karasu İlçesi’ne göç etti. 25 
yaşına kadar hayatını Karasu’da geçiren Ali Ekşi, 25 yaşında 
İstanbul’a taşındı. İstanbul’daki iş hayatına Asmaaltı’nda es-
naflık yaparak başlayan Ali Ekşi,  gençlik yıllarında boksla da 
ilgilendi. Boksörlük hayatında başarılar elde eden Ekşi, İstan-
bul’da esnaflık yapmaya da uzun süre devam etti. Gençlik yıl-
larını spor hayatındaki başarıları ve ticaret hayatıyla geçiren 
Ali Ekşi 30’lu yaşlarında Karasu’ya geri döndü ve buraya yer-
leşti. 

Ekşioğlu Ailesi’nin Sakarya Bölgesi’nde söz sahibi olmasında 
çok emeği geçen Ali Ekşi, bölgede sevilen sayılan ve değer ve-
rilen kişilerdendi. Esas mesleği boyacılık olmasına rağmen çok 
farklı sektörlerde yer aldı ve her birinde adından başarı ile söz 
ettirdi. Karasu’da yenilikçi biri olarak tanınan Ali Ekşi, Karasu’ya 
ilk taksi durağını kurarak ‘Karasu halkını taksi ile tanıştıran kişi’ 
ünvanını aldı. Taşımacılık sektöründe sadece taksicilik ile meş-
gul olmadı uzun süre otobüsçülük de yaptı. 

Ticaret hayatıyla birlikte sporla ilgilenmeyi de seven Ali Ekşi, 
Karasuspor Kulübü’ne başkanlık yaptığı dönemde kulübün 
çeşitli başarılara imza atmasını sağladı ve sevilen bir kulüp 
başkanı oldu. Ali Ekşi sporcu kişiliğinin yanı sıra eğlence sek-
töründe de olmayı tercih etti. Ekşi, Karasu’da halen faal olan 
kafeteryasını gençlik yıllarından yaşamının sonuna kadar işlet-
meye devam etti. Ali Ekşi kendi kurduğu ve Karasu Beton adını 
verdiği beton santralini de son 15 yıldır işletmesi sürdürdü. 

Sakarya Bölgesi’nde Ekşioğlu ismini saygıdeğer bir hale geti-
ren, bu şekilde de kalmasını ve Ekşioğlu Ailesi’nin bölgede söz 
sahibi olmasını sağlayan kişilerden biri olan Ali Ekşi, 27 Tem-
muz  2017’de kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Kendi-
sine Allah’tan rahmet, Ekşioğlu Ailemize başsağlığı dileriz. 

Yakup Ağa’lardan Recep Ekşi’nin dördüncü çocuğu olarak 
1932 yılında Rize İkizdere’ye bağlı Bayırköy’de dünyaya ge-
len Kasım Ekşi, 9 Mayıs 2017’de Allah’ın sonsuz rahmetine 
uğurlandı. Ardında hasret, özlem ve minnet ile anlatılabile-
cek bir hayat bırakan Kasım Ekşi, 8 çocuk ve 70 torunla bu 
dünyaya kalıcı bir miras bıraktı. Gençlik yıllarında hayvan-
cılıkla uğraşan Kasım Ekşi ilerleyen yıllarda İstanbul’a geldi 
ama İstanbul’u hiçbir zaman Rize’nin yemyeşil yaylalarına 
tercih etmedi. Kasım Ekşi yılın 6 ayını İstanbul’da 6 ayını da 
memleketinin havasını soluyarak geçirdi.

“Kasım Amca’yı nasıl anlatırsınız?” diye sorulacak bir soru-
ya hemen herkesin vereceği cevap; “Akıl danışılan, gençlere 
devamlı nasihat eden ve çevresindekileri hayatın tecrübesi-
ne dayanarak doğruya iletmeye çalışan biridir” olurdu. 

Kasım Amca olarak herkesin gönlünde yer edinen Kasım Ek-
şi’yi tanıyanlar O’nu insanlarla muhabbet etmeyi sevmesi 
ve uzun mesafeleri yaya olarak yürümesi ile hatırlayacak-
lar.... 

Karşısında konuşan kişiyi dinleyen ve kendi konuştuğunda 
da sözü dinlenen Kasım Amca, 85 senelik dünya hayatının 
en önemli parçası olarak gönlünü Ovit Yayla’larına bağla-
mıştı. O’nun için ekmek ve susuz hayat olabilirdi ama yayla 
olmadan hayatın bir anlamı yoktu. Bugün aramızda olsa 
herhalde yine yaylada eski arkadaşlarıyla hasret giderip, 
Ovit’in  yemyeşil yaylalarında yürümeyi dünyanın diğer gü-
zelliklerine değişmezdi. Allah, rahmet etsin. Menzili müba-
rek, mekanı cennet olsun...

Ali EKŞİ
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Ekşioğlu Vakfı, 26.Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeledi. İlginin büyük 
olduğu kurulda, şeffaflık ön plandaydı. 2017 yılı faaliyet raporu ve çalışma 
programı kurula katılanlardan büyük alkış topladı. Ekşioğlu Vakfı, başarının 

haklı gururunu bir kez daha yaşadı.

Ekşioğlu Vakfı, 26. Olağan 
Genel Kurulu’nda, 

üyelerden tam not aldı

Gerçekleştirdiği organizasyonlar, yardımlar ve sosyal so-
rumluluk projeleriyle Türkiye’de vakıf anlayışına yeni bir so-
luk kazandıran Ekşioğlu Vakfı’nın 26. Olağan Genel Kurulu 
yapıldı. Kurulda üyelere okunan faaliyet raporu ve çalışma 
programı, Ekşioğlu Ailesi’nin büyüklüğünü bir kez daha göz-
ler önüne serdi. 

Ekşioğlu Vakfı üyeleri 2017 yılı 26.Olağan Genel Kurulu için, 
29 Ocak 2017 Pazar günü İstanbul Kadıköy’deki DoubleTree 
by Hilton Hotel’in kongre salonunda bir araya geldi. Yoğun 
katılımın olduğu kurulda, Ekşioğlu Ailesi’nin üyeleri birlik ol-
duklarını, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir 
kez daha gösterdi. 

Tam kadro katılım

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu’nun tam kadro hazır bulun-
duğu genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. Daha sonra Divan Kurulu’nun oy birliğiyle 
oluşturulduğu genel kurulda, Divan Kurulu Başkanı Mah-
mut Ekşi, üyelere genel kurul gündemini okudu. Ekşioğlu 
Ailesi’nin üyeleri, gündemi oy birliğiyle kabul ederek, birlik 
ve beraberlik örneği sergiledi. Daha sonra 2016 Yılı Faaliyet 
Raporu’na geçildi ve bilanço okundu. 2016 yılında birçok or-
ganizasyon ve yardıma imza atan Ekşioğlu Vakfı’nın tüm yıl 
boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler, üyelerden büyük alkış 
topladı. 2016 yılı Denetleme Kurulu Raporu ise, tüm üye-
lerin vakfın işleyişini büyük bir titizlikle incelediğini gösterdi.  
Raporlar üzerine yapılan görüşmelerde üyeler, “Ekşioğlu 
Vakfı’nın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Biz Ekşioğlu 
Ailesi’nin bir üyesi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 

Firesiz oylama 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibrasının ardın-
dan 2017 yılı çalışma programı ve  taslak bütçesi okundu. 
Ekşioğlu Vakfı, 2017 yılında da birçok başarıya imza ataca-
ğının garantisini verdi. Üyelerden birinin bile itiraz etmediği 
çalışma programı ve bütçe taslağı oy birliğiyle kabul edildi. 
Vefat veya kendi isteğiyle ayrılan Meclis Üyeliklerinin yerine 
yeni Meclis üyeleri seçildi. Hepsi Ekşioğlu Vakfı için çalışma-

yı kendilerine görev olarak gören yeni Meclis üyeleri, “Bizler 
elimizi taşın altına koymaya hazırız. Büyük bir aileye sahibiz. 
Ailemizi daha da genişletmek, birlik ve beraberliğimizi de-
vam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Büyük gurur 

Üyelerin önerini dinledikten sonra kapanış konuşması ya-
pan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi, katılan tüm üyele-
ri teşekkürü borç bildiklerini söyledi. Genel Kurul’a katılımın 
büyük olduğuna dikkat çeken Ekşi, “İnsan bu tabloyu görün-
ce gururlanıyor. Bugün bize bu gururu yaşatan siz üyele-
rimiz ve akrabalarımız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizler 
bir ve diri oldukça ailemiz büyümeye devam edecektir” diye 
konuştu.

Aydın Ekşi söz alarak üyelerin 2016 Yılı Faaliyet Raporu’na 
yapacakları eleştirilerin 2017 yılı faaliyet dönemine ışık tu-
tacağının altını çizen Aydın Ekşi, “Önerilerinizden, bilgi ve 
birikimlerinizden yararlanarak, vakfımızın daha ileri bir nok-
taya taşınması hiç kuşkusuz gelecek Yönetim Kurulu’nun ve 
tüm aile bireylerimizin arzusu ve öncelikli görevidir. Çalış-
malarımıza destek olan tüm Ekşioğlu Ailesine teşekkür edi-
yor saygılar sunuyoruz” dedi.

Vakıf senedimizin 3. maddesinde sıralanan “AMAÇ ve KO-
NULARDAKİ” hizmetler, 2016 yılında da öncelikli hedefleri-
miz arasında olmuştur. Vakıf gelirleri, bağışlar, vakıf mecli-
si  ve yönetim kurulunun destek ve katkılarıyla oluşturulan 
kaynaklar, vakıf senedimizin amir hükümlerine göre kulla-
nılmıştır.

Şöyle ki;

1-2016 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanlığımıza intikal 
eden toplam 17 adet sözlü yada yazılı talepler, değişik tarih-
lerde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme 
alınmış olup, makul ve geçerli görülen talepler karşılanmış-
tır.

2-Kadınlar Kolumuz, yeni görevlerine başlamalarıyla birlik-
te, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşamakta olan aile bi-
reylerimizi ziyaret edip, vakfımızla olan ilişkilerini ve diyalog-
larını geliştirmeye çalışmıştır. Ailemizden vefat eden kişilerin 
evlerine ve hasta olan kişilere ziyaretler yapmıştır.19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı’nda Yel Değirmeni Çocuk Ve Genç-
lik Merkezi Müdürlüğü’nde bulunan öksüz ve yetim 60 çocu-
ğa giyim desteği sağlanmıştır. Sosyal medyada başlattık-
ları kitap kampanyası ile İkizdere Atatürk İlköğretim Okulu, 
Trabzon Hasan Ali Yücel İlk Öğretim Okulu, Ağrı Ergençli 
Ortaokulu, Giresun Kanuni Ortaokulu, Van Sırımlı İlkokulu ve 
Muş Eralanı Ortaokuluna, hikayeler, romanlar, yardımcı test 
kitapları, okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri yollamıştır. 
Göztepe Devlet Hastanesi Çocuk Hasta Servisi’ne ve Yaka-
cık Doğum Hastanesi’nin doğum servisini ziyaretler gerçek-
leştirilerek hasta çocuklara oyuncaklar dağıttılar. 14 Mart 
Tıp Bayramı’nda ailemizdeki doktorları temsilen Maltepe 
Üniversitesi’nde görev yapan akrabamız  Prof. Dr. Nilüfer 
Duran Ekşi’yi ziyaret edip Tıp Bayramı’nı kutladılar. Çekme-
köy Turgut Özal Kültür Merkezi’nde ‘Kadın Sağlığı ve Kadın 
Hastalıklarından Korunma’ konulu, kadınlara özel bir kon-
ferans düzenlendiler. Engelliler Haftası’nda tekerlekli san-
dalye kampanyası düzenlediler. Bu sandalyelerin bir kısmını 
Ataşehir Engelliler Derneği’ne, bir kısmını ise Müge Anlı’nın 
yürüttüğü kampanyaya hediye ettiler. İstanbul’un Fethi’nin 
563 yıl dönümü münasebetiyle fethin manevi fatihi Akşem-
settin Hazretlerini ziyaret etmek üzere Bolu Göynük ilçesine 
bir gezi düzenlediler. Evlenecek bir kızımıza çeyiz yardımı, 
maddi gücü yetersiz ailelere erzak ve eşya yardımı yaptılar.

3-Vakfımızın ve ailemizin geleceğini emanet edeceğimiz 
gençlerimiz; Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürü-
müzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en 
değerli varlıklarımız olan yaşlılarımızı Darülaceze’de ziyaret 
ettiler. Ayrıca Rize’de Atatürk İlköğretim Okulu’nun  sıralarını 
yenilediler.

4-Ekşioğlu Vakfı tarafından her yıl İkizdere İlçesi Ovit Yayla-
sı’nda düzenlenen geleneksel Ovit Kar Şenlikleri’ne bu sene 
de devam edildi. Tüm dünyada artan terör olaylarına ve te-
rörizme dikkat çekildi.

5-Rize’de evinde sağlık hizmetlerinden yararlanan ve yata-
ğa bağımlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan has-
talar için Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne başkanımız Ali Ekşi 

tarafından 25 adet çok fonksiyonlu modern hasta yatağı 
bağışlandı.

6-2016 yılı Ramazan Etkinlikleri kapsamında Çekmeköy Ta-
rihi Park Adana Restaurant’ta iftar yemeği düzenledik. Ay-
rıca vakıf başkanımız sayın Ali Ekşi Rize Belediyesi’nin iftar 
çadırında Rizeli yoksul ve muhtaçlara yönelik 10 gün boyun-
ca iftar yemeği verdi.

7-Ekşioğlu Vakfı olarak Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği 
Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği’ne çocukların yüzü gülsün 
diye sponsor olduk.

8-Her yıl Ağustos ayının 2. Pazar günü düzenlenen Ovit 
Yayla Şenliklerimiz bu yıl 13-14 Ağustos tarihlerinde Demok-
rasi Şöleni adı altında yapıldı. Ayrıca ilk gün Ovit Yaylası’nda 
Rize İl Müftülüğü ile İkizdere İlçe Müftülüğü katkılarıyla tüm 
şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okutuldu.

9-Mesaj sistemindeki kayıtlı 2000 üyemiz tek tek aranarak 
bilgi güncellemeleri yapıldı. Ayrıca daha önceki yıllarda da 
olduğu gibi başta cenaze duyuruları olmak üzere, ailemizle 
ilgili bilgilendirmeler ve kutlamalar kısa mesaj yoluyla ak-
rabalarımızın cep telefonlarına ulaştırılmaya devam edildi. 
Aile bireylerimizin ölüm haberleri kısa mesaj yoluyla duyu-
rulurken, ayrıca cenaze evlerine ikram olarak börek ve tatlı 
göndermeye, vakfımız adına aileleri ziyarete, cenaze tören-
lerine çelenk gönderme devam etmektedir.

10-Amatör bir ruh ve yaklaşımla yayımlanmakta olan “Ek-
şioğlu Vakfı Dergisi’nin yayımı 2016 yılında da devam et-
miştir. Vakıf Meclisimizin ve Yönetim Kurulumuzun belirlemiş 
olduğu yayın ilkelerinden hiç ödün vermeden ve de hiç bir 
siyasi görüşün renklerini üzerinde taşımadan, sadece vakfı-
mızın aktivitelerini duyurmayı, doğup büyüdüğümüz yörele-
rimizin turistik değerlerini tanıtmayı ve aile içi haberleşmeyi 
amaçlayan Ekşioğlu Vakfı Dergisi, tarafsız, ilkeli, aile içi has-
sasiyetleri de dikkate alarak yayın varlığını etkin bir biçimde 
sürdürmektedir.

11-Rize’de düzenlenen 2. Turizm Sempozyumu’nda sivil top-
lum kuruluşlarının turizme katkısı konusu işlendi. Ekşioğlu 
Vakfı’nı temsilen Zübeyde Ekşi katılarak vakfımızın bölgenin 
tanıtılmasına olan katkılarından bahsetti.

 

Ekşioğlu Vakfı 01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası 
Yıllık Faaliyet Raporu



BİZDEN HABERLER | 13

TEMMUZ 2017

12 | BİZDEN HABERLER

EKŞİOĞLU VAKFI Aile Dergisi

Vakıf Yönetim Kurulumuz 2017 yılında faaliyetlerini, olanak-
lar ve akrabalarımızın desteği ölçüsünde, vakıf senedindeki 
hedef ve amaçlar doğrultusunda, sürdürmeyi amaçlamak-
tadır.

Şöyle ki;

Yönetim Kurulumuz, Başkanı’nın önderliğinde oluşturulan 
hedef ve vizyonun, vakfın tüm organlarında köklü gelenek 
olarak yerleşmesi için, 2017 yılında da tüm gayret ve çaba-
sını gösterecektir.

Vakfın tüzüğünde de yazılı işlevlerinden en önemlisi, başarılı 
ama olanakları yetersiz gençlerin eğitimine katkıda bulun-
maktır. 2017-2018 öğretim yılında mümkün olduğu kadar 
fazla öğrenciye burs vermek hedeflerimizin arasındadır.

Vakfımıza başvuran yardıma muhtaç insanlara tüm imkan-
larımız seferber edilerek yardım edilmeye devam edilecek-
tir.

Akrabamız Merhum Mehmet Fuat Ekşioğlu tarafından ba-
ğışlanan arsanın, hukuksal işlemleri ve Büyükşehir Beledi-
yesi’nde takibi süren imar planlaması sonuçlandırılmaya 
çalışılacaktır. Tapumuzu aldıktan sonra, hayırsever akraba-
larımızın bağış ve destekleri ile vakıf merkezimizin proje ve 
inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Ailemizle ilgili, başta cenaze duyuruları olmak üzere yapılan 
bilgilendirme ve kutlamalar kısa mesaj yoluyla, akraba cep 
telefonlarına ulaştırılmaya devam edilecektir. 

Yönetimimizce geleneklerimizde var olan, akraba ölümle-
rinde ikram için, cenaze evlerine börek ve tatlı cenazelere 
çelenk gönderimine devam edilecektir.

Akraba cenazelerine katılmaya önem gösterilecek. Muhak-
kak cenazelerimize yönetim kurulundan müsait olan kişiler 
katılacaktır. Vakıf çalışanlarımız tarafından evlerine ziyaret-
lerde bulunulacaktır.

Vakfımızın her yıl düzenlediği iftar organizasyonları önü-
müzdeki Ramazan Ayı’nda da tekrar edilecektir.

Bununla birlikte, her yıl düzenlenen çeşitli aktivite ve sosyal 
etkinliklere aynı kararlılık ve coşkuyla devam edilecektir.

En değerli varlıklarımız olan annelerimiz ve kadınlarımız için, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, günün anlam ve önemine 
binaen etkinlikler yapılacaktır. 

Vakfımızın spor etkinliği olarak adını duyuran ve geleneksel 
bir şenlik havasına dönüşen Ovit Dağı Kar ve Kayak Festiva-
limiz, nisan ayında yapılacaktır. 

2017 yılı çalışma raporu

Vakıf dergimiz her üç ayda bir çıkartılmaya devam edecek-
tir.

Bütün bu saydıklarımızdan da önemlisi, yeni dönemimiz-
de en büyük amacımız bütün aile bireylerini, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, bir araya getirmek ve aradaki kopuklukla-
rı gidermek olacaktır. Bu amaç uğrunda biz Ekşioğlu Vakfı 
Yönetimi olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. 
Siz değerli akrabalarımızdan da gerekli duyarlılık ve özveriyi 
beklemekteyiz.

Geleneksel Bahar Şenlikleri haziran ayında, yönetim kurulu-
nun belirleyeceği bir tarih ve mekanda organize edilecektir. 

Yine geleneksel Ovit Yayla Şenlikleri ağustos ayında, yö-
netim kurulumuzun belirleyeceği takvim ve içerik dahilinde 
tekrar edilecektir. 

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu
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Genel Kurul’dan kareler
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EKŞİOĞLU VAKFI

Başkan
Mahmut Ekşi

Başkan Vekili
İbrahim Ekşi

İş Adamı
Aydın Ekşi

Emekli
Hızır Ekşi

İş Adamı
Dr. Mustafa Ekşi

İş Adamı
Burhan Ekşi

İş Adamı
İlyas Ekşi

İş Adamı
Ömer Faruk Ekşi

İş Adamı
Cemil Ekşi

İş Adamı
Kazım Ekşi

İş Adamı
Süleyman Ekşi

İş Adamı
Ali Ekşi

Avukat
H. Dursun Ekşi

İş Adamı / Siyasetçi
Ömer Ekşioğlu

İş Adamı
Cevat Ekşi

Turizimci
İbrahim Ekşioğlu

İş Adamı
Ruşen Ekşi

İş Adamı
Galipcan Ekşioğlu

İş Adamı
Kemal Ekşi

İş Adamı
Sabahattin Ekşi

İş Kadını
Deniz Ekşi

İş Adamı
Kasım Ekşi

Serbest
Selçuk Ekşioğlu
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Başkan Yardımcısı
Kübra Ekşi Gergin

Genel Sekreter
Kadem Ekşi

İş Adamı
Erkan Ekşi

İş Kadını
Leyla Ekşi Açıkelim

Avukat
Şerif Emir Ekşi

İş Adamı
Cihan Ekşioğlu

İş Adamı
Mustafa Ekşi

Avukat
Umut Ekşi

İş Adamı
Hasan Ekşi

Emekli
Mehmet Ekşi

İş Adamı / İnş. Müh.
Yasin Ekşi

İş Adamı
Feyruz Ekşi

İş Adamı
M. Hamza Ekşi

İş Adamı
Şeref Ekşi

Avukat
H. Rahmi Ekşi

İş Adamı
M. Gökhan Ekşioğlu

İş Adamı
Yusuf Ekşi

Emekli
Hamza Ekşioğlu

İş Adamı
Metin Ekşi

İş Adamı
Yusuf Ekşi

İş Adamı
Hızır Ekşi

İş Adamı
Mustafa Ekşi

İş Adamı
Yüksel Ekşi

Akademisyen
Zübeyde Ekşi
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GEÇMİŞ DÖNEM MECLİS BAŞKANLARI 

GEÇMİŞ DÖNEM VAKIF BAŞKANLARI 

1998 - 1999
Nazım Ekşi

1991 - 1992
Orhan Tarık Ekşioğlu

1995 - 1998
Şefik Ekşi (vefat)

1999 - 2014
Hızır Ekşi

1992 - 1994
Sefer Ekşi

1991 -1993
Şefik Ekşi (vefat)

1993 - 1995
Aslan Ekşioğlu (vefat)

1999 - 2000
Şeref Ekşi

2002 - 2005
İsmail Hakkı Ekşi

2012 - 2014
Sarpay Ekşioğlu

1998 - 1999
Fehmi Ekşi (vefat)

2000 - 2002
İbrahim Ekşioğlu

2005 - 2012
Ali Ekşi

2014 - 2016
Ali Ekşi

1995 - 1998
Hasan Ekşi
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Kurulduğu 1991 yılından bu yana hizmette sınır tanımayan 
Ekşioğlu Vakfı’nda seçim rüzgarı esti. Vakfın yeni Gençlik 
Kolları Başkanı Fazlı Ekşi oldu. Göreve gelir gelmez Gençlik 
Kolları içinde yönetim kurulu üyeliğini oluşturan Fazlı Ekşi, 
yeni görevini layıkıyla yerine getireceğini gösterdi. Ekşioğlu 
Vakfı Gençlik Kolları, kahvaltı düzenleyerek ailenin genç üye-
leriyle buluştu. Üsküdar Kâtibim Restoran’da düzenlenen 
kahvaltıya ilgi büyüktü. Genç başkan, tüm Ekşioğlu Ailesi’ne 
mensup gençler gibi kendisinin de elini her taşın altına ge-
reken her imkanda koyacağını belirtti. 

Dayanışma içinde olmalıyız  

Ekşioğlu Ailesi olarak her zaman dayanışma içinde olunma-
sı gerektiğinin altını çizen Fazlı Ekşi, “Özellikle yeni nesiller 
olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan ailemiz genç-
lerini bulup, tanıyıp dayanışma içerisinde olmalı, birlikte ha-
reket etmeli, yardımlarımızı esirgememeli ve Ekşioğlu ailesi-
ni daha güçlü bir şekilde ileriye taşımalıyız” dedi.

Gücümüz birliğimizde 

Çalışmalarında daima aile büyüklerinin sevgisini ve takdirini 
amaç edindiğini anlatan Fazlı Ekşi, “Biz gençler olarak birlik-
te ve güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. O halde amaçlarımız 
için sadece yönetim kurulu olarak değil her türlü çalışmamı-
za bütün Gençlik Kolları olarak tüm akrabalarımızı her türlü 

zorluğa karşı birlikte hareket etmeye, yardımlaşmaya des-
tek olamaya güçlü bir şekilde ilerlemeye katkı sağlamak için 
değerli emeklerini ve gayretlerini göstermeye çağırıyorum” 
diye konuştu. 

Görevlerinin Ekşioğlu Ailesi’nin gençlerini bir arada tutmak 
olduğunun altını çizen Ekşi, genç nesillerin Ekşioğlu Ailesi’nin 
geleceği olduğunu söyledi.

Üyelerden tam destek  

Fazlı Ekşi, Gençlik Kolları’nda aktif görev almak isteyenler-
den oluşan Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nu açıkladı. Kah-
valtının akabinde Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ken-
dilerini tanıtarak Ekşioğlu Ailesi’nin bütünlüğünü nasıl ileri 
seviyelere taşıyabileceklerini anlattılar. Gençlik Kolları’nın 
yeni üyeleri, birlik beraberlik çağrısında bulundu. 

Türkiye’de yaptıklarıyla nadir görülen vakıflardan biri olan Ekşioğlu Vakfı’na 
taze kan. Vakfın yeni Gençlik Kolları Başkanlığına Fazlı Ekşi seçildi. Ekşi, 

söylemleriyle umut vaat etti.

Ekşioğlu Vakfı’nda Genç 
Yürek, Taze Kan!

Gençlik Kolları kahvaltısından kareler
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Aslen Dereköylü olan Yakup Ekşi kızı 
Hülya EKŞİ 1970 Üsküdar doğumlu

Aslen Dereköylü olan
Yakup Ekşi kızı 1965

İkizdere doğumlu

Aslen Tulumpınar’dan 
olan Adnan Ekşi 

kızı 1995 İstanbul 
doğumlu

Aslen Düzce Saçmalı 
köyünden Kamil Ekşi kızı

Aslen 
Tulumpınar’dan olan 
Adnan Ekşi kızı 1992 

İstanbul doğumlu

Aslen Erzurumlu olan 
Tulumpınar’dan merhum

Yemen Ekşi gelini

Aslen Demirkapı’dan 
olan Ömer Ekşi 

kızı 1990 İstanbul 
doğumlu

Rize İkizdere Ayvalık
Köyünden Süleyman

Ekşi kızı 1984 doğumlu

Aslen Demirkapı’dan
olan İsmail Ekşi 

kızı 1984 İstanbul 
doğumlu

Aslen Rize / İkizdere
Süleyman Ekşi gelini 
olan 1972 İstanbul 

doğumlu

Başkan
Hülya Ekşi

Başkan Yrd.
Birsen Ekşi Konak

Üye
Büşra Ekşi

Üye
Zübeyde Ekşi

Üye
Havva Çağla Ekşi

Başkan Yrd.
Zübeyde Ekşi

Üye
Tuğba Ekşi

Üye
Hülya Ekşi YILMAZ

Üye
Demet Ekşi

Üye
Ayşe Ekşi

EKŞİOĞLU VAKFI KADINLAR KOLU YÖNETİM KURULU
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Her yıl binlerce adrenalin tutkunu kişinin Rize’ye gelmesini sağlayan raftingin Rize’ye 
gelişine vesile olan Çaykur  Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu o yılları anlattı... Dünyada 

benzersiz güzelliklere sahip bölgenin potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Sütlüoğlu, katkılarından dolayı bölgenin en büyük ailesi olan 

Ekşioğlu’nun üyelerine teşekkür etti. 

“Suyla mücadelenin en zevki hali 
rafting... Raftingin Adresi: Rize”

Çaykur Genel Müdürü
İmdat Sütlüoğlu

Son dönemde adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez spo-
ru Rafting.. Su ile yapılan mücadelenin en zevkli hali olan 
rafting, doğa tutkunlarını da etkisi altına alıyor. Raft adı 
verilen botlar ve kürekler yardımı ile akış hızı yüksek olan 
nehirlerde yapılan bu spor dalı, son yıllarda Karadeniz Böl-
gesi’nin en önemli turizm aktivitelerinden biri haline geldi. 
Fırtına Vadisi boyunca açılan rafting merkezlerinde her yıl 
yerli, yabancı binlerce turist adrenalin dolu bu aktivitenin 
keyfini çıkarıyor.  Karadeniz’in incisi Rize’de, rafting tutkun-
larının vazgeçilmez adresi. Rize ile adrenalin bağımlısı raf-
tingcileri yılLar önce buluşturan 22. Dönem Rize Milletve-
kili,  58. Hükümetin Çevre ve Orman Bakanı, Çaykur Genel 
Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Ekşioğlu Vakfı Dergisi’nin röpor-
taj konuğu olarak raftingin Rize’ye geliş hikayesini anlattı, 
bölgeye katkılarından dolayı Ekşiğlu Ailesi’ne teşekkür etti. 
Sütlüoğlu “Ekşioğlu Ailesi ülkemizin en büyük ailelerinden... 
İş, siyaset ve sanat dünyasında önemli isimleri yetiştirdi. 
Özellikle iş dünyasında önemli başarılar elde ettiler. Rize’de 
ve İkizdere’de önemli kamu yatırımlarını yaparak memleket-

lerine her zaman destek oldular. Ekşioğlu Ailesi bireylerini 
kutluyorum” dedi.

Fırtına Deresi’ndeki potansiyeli değerlendirdik

Raftingin Rize’ye gelmesine öncülük eden İmdat Sütlüoğlu ilk ola-
rak Yusufeli’ndeki rafting ekipleri ile temasa geçti ve rafting 
botları aldı. Bir rafting gurubu ile Fırtına Deresi’nde suya ilk 
giren de yine kendisi oldu. “Ardeşen Belediye Başkanı ol-
duğum dönemde bölgenin doğal güzelliklerini ve turizmini 
tanıtmak için bir çok faaliyetin içinde olduk” diyen Sütlüoğlu 
“Bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılması, turizm potansi-
yelinin en iyi şekilde kullanılması, gençlerin yeni iş imkanları-
na kavuşması yönünde arayışlarımız oldu” şeklinde konuştu. 
Turizme çok önem verdiklerini ve Ardeşen’de akan Fırtına 
Deresi’ndeki potansiyeli gördüklerini belirten Sütlüoğlu şöy-
le devam etti: “Dağ ve yaylalarımızın potansiyelini biliyor-
duk. Kış turizminin yayla turizminin dere ve deniz turizminin 
birlikte düşünülmesi gerektiğini gördük. Buna yönelik çalış-
malarımız oldu. Rafting bölgelerimizde hiç bilinmiyordu. Yu-
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sufeli rafting takımıyla temasa geçtik. Onlar turistik amaçlı 
Çoruh Vadisi’nde rafting yapıyorlardı. Yusufeli’nden gelerek 
bize raftingi öğrettiler. Fırtına Deresi’nde beraber rafting 
yaptık. Ben de fiilen rafting yapmaya başladım. Gençleri 
teşvik ettim. Belediye ekibini öncelikle teşvik ettim. Topluma 
örnek olmak açısından onlara önder olmak gerekiyordu. Za-
ten sporu da seven bir insanım. Spora yatkınlığımızda var 
ve bu şekilde iki tane bot alarak o zamanki kıt imkanlarla 
Fırtına Deresi’nde raftinge başladık. Bu botları rafting yap-
mak isteyen ve raftinge yönelmek isteyen gençlere tahsis 
ettik. Bu şekilde Fırtına Deresi’nde ve bu bölgede rafting fa-
aliyeti başlamış oldu.”

Raftingi sevdirdik

Sütlüoğlu sonrasında bölgenin kültürel turistik zenginlikle-
rinin tanıtımı için festivallerle raftingi daha geniş kitlelere 
sevdirdi. Ardeşen’de yapılan atmaca silahının tanıtılmasına 
yönelik atış yarışmaları yapıldı, ödüller verildi. Atmaca gü-
zellik yarışmalarının yanı sıra balık tutma yarışmaları, yüz-
me yarışması gibi denizde çeşitli etkinlikler yapıldı. Bölgede 
binaların güzelleşmesi için en güzel balkon yarışması yapıl-
dı. “ Bu etkinlikler içerisinde rafting en çok dikkat çekeniydi” 
diyen İmdat Sütlüoğlu bölgenin tanıtımı için yaptıkları çalış-
maları anlatmayı sürdürdü:

“Sinan Özen, İsmail Türüt, Davut Güloğlu gibi hemşirelerimiz 
ve diğer yerel sanatçılara rafting yaptırarak bölgenin daha 
ileri düzeyde tanıtılmasını sağladık. O zaman her festivali-
mize koşarak gelen Recep Yazıcıoğlu Erzincan valisiydi. Al-
lah mekanını cennet eylesin. Yazıcıoğlu ve Erzincan rafting 
ekibiyle hep beraber rafting yaptık. Bu girişimlerimiz ile şu 
anda yüzlerce gencimiz rafting yapıyor. Turizmin içinde raf-
ting çok önemli bir unsur haline geldi. Bölgemize gelen in-
sanlar bir aktivite olarak rafting yaparak unutamayacakları 
bir gün geçiriyorlar.”

Rafting sporu insanları çok mutlu ediyor

Peki adrenalin tutkunlarını Rize’ye bağımlı yapan rafting 
nasıl bir spor dersiniz. Onu da İmdat Sütlüoğlu’nda dinle-
yelim: “Rafting sporu insanları çok mutlu ediyor. Rafting; İn-
sanın hayatında çok derin iz bırakan bir spor, bir aktivitedir. 
Yüzlerce genç şu an bu spor sayesinde para kazanıyor. 10-
15 civarında rafting kulübü var. Çaykur bünyesinde de raf-
ting çalışmalarımız var. Belediyelerin bünyesinde var. Artık 
Türkiye’de ki ve dünyadaki yarışmalarda çok önemli dere-
celer elde ediyoruz. Raftingde bölge insanının yapısına çok 
uygun. Dünyada rafting yapılarak denize kadar inilebilen 
tek yer Fırtına Deresi’dir. Yabancılar buraya geldiklerinde 
cennetten bir parça olarak nitelendiriyor bölgemizi. Dünya-
da bu kadar güzel bir yer yok, bu kadar imkanın bir arada 
olduğu, tüm turistik imkanların bir arada olduğu, sportif im-
kanların bir arada olduğu, bir yer yok diyorlar.”

Organik çay bölgesi oluşturmalıyız

Şu anda Çaykur Genel Müdürü olarak görev yapan 
İmdat Sütlüoğlu, organik çay üretimine yönelik de  önemli 
çalışmalar yapıyor. “Deniz ve yaylanın bu kadar yakın adeta 
birbiriyle kucaklaştığı bir yer daha yok. Bu alanları daha iyi 
değerlendirmeliyiz, planlamalıyız ve daha iyi tanıtmalıyız” 
diyen  Sütlüoğlu organik çay konusunda hedeflerini şöyle 
anlatıyor: 

“Düşündüğümüz organik çay bölgesini oluşturabilirsek, çay-
lıklarımızın tamamını organik yapabilirsek, en büyük organik 
bölge ve havza olarak ciddi bir cazibe merkezi oluşacak. Tu-
ristik olarak da bölgeye daha çok turist çekeceğiz. Organik 

bölgeyle beraber her ürün çok değerli olur, çayın yanında, 
balımız, yağımız, yoğurdumuz, sebzemiz, meyvemiz, her şey 
çok değerli olur. Böylelikle bölgemiz ciddi bir refaha kavuşur 
bununda en kısa zamanda planlanıp yapılması gerekiyor.” 
Türk Çayı’nın ülkemizi de tanıtımında çok önemli olduğunu 
ifade eden Sütlüoğlu bir milletvekili arkadaşının başından 
geçen olayı şöyle anlattı: “Filipinler’in başkenti Manila’ya gi-
den bir milletvekili arkadaşımız bir çay mağazasına giriyor. 
Organik çay istedi. Onlarda çıkarıp Çaykur’un organik çayını 
verdiler. Dünyanın bir ucunda çayımızı ‘Türkiye’de Doğu Ka-
radeniz bölgesinde yetişiyor çok güzel bir çaydır, çok sağlık-
lıdır organik bir çaydır çok değerlidir’ diye anlatıyorlar. Mil-
letvekili arkadaşımız ‘biz bunları duyunca çok mutlu olduk ve 
şaşırdık’ diyor. Çayımız ülkemiz ve bölgemizin tanıtımı içinde 
önemli. Bakın işte Manila’da Doğu Karadeniz’de yetişen ça-
yın tanıtımı yapılıyor.”

Yeni çay paketleme fabrikasında müze kurulacak

Sütlüoğlu’nun yönetiminde olan yeni çay paketleme fabri-
kasında da pek çok yenilik hayata geçecek. İyidere İlçesi’nde 
yapımında sona gelinen paketleme tesisinin aynı zaman-
da bir turistik destinasyon merkezi olacağına dikkat çeken 
Sütlüoğlu “Mini çay fabrikası, akıllı depo, granül ve ekstrat 
ünitelerinin bulunacağı dünyanın en modern çay paketle-
me fabrikası inşaatında sona geldik” dedi. Diğer yandan ise 
Çaykur’un bu kompleks içerisinde yer alacak olan birimler-
de kendi alanında en modern sistemleri kullanmak için yurt 
içinde ve yurt dışında araştırmaları sürdürdüklerini ifade 
eden Sütlüoğlu “Tesis içerisinde yapılacak olan turistik des-
tinasyon merkezini ziyaret edecek olan yerli ve yabancı zi-
yaretçiler çayın üretimi ve ülkemizdeki tarihi serüvenini an-
latan görsel materyallerin yanı sıra hem bölgemiz hem de 
ülkemiz tarihinin önemli kişileri ve turistik yerlerinin yapılmış 
minyatürlerini görebileceği, ayrıca çocukların eğleneceği, 
eğlenirken öğreneceği animasyon ortamlarının bulunacağı 
bir müze oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Doğal güzelliklerimizi korumalıyız

Bulunduğu bölgeyi çok iyi tanıyan ve bölgenin bir turizm 
merkezi olması için bugüne kadar pek başarılı projeye imza 
atan İmdat Sütlüoğlu, bundan sonra yapılması gerekenler 
konusunda da dikkat çekici önerilerde bulunuyor:

“Denizimiz, derelerimiz var. Her taraf yemyeşil yeşilin her 
tonu var. Sahilden yukarıya doğru çıkarken yeşilliğin tonu 
değişiyor, bitki örtüsü değişiyor ve kısa bir mesafeden sonra 
yaylalara ulaşıyoruz. Yazın sahilde terlerken şöyle bir yarım 
saat sonra üşüyorsunuz. Yani yaylalarımız o kadar yakın 
mesafede. Kayak turizmi de teleferikler ve kayak pisti yapı-
larak hayata geçirilirse bölgeye daha yoğun ve daha uzun 
süreli üç-dört ay süren turist faaliyetinin sekiz-dokuz aya 
kadar çıkarılması çok rahat mümkün. Ama bunun için doğal 
güzellikleri korumamız lazım. Yani insanlar buradaki doğal 
güzelliklere geliyorlar. Biz bu doğal güzellikleri kötü şehirleş-
melerle, yaylalarda kötü beton yapıtlarla bozarsak o zaman 
kimse gelmez. Beton her yerde var. Betonun dünyada hiç 
bir yerde cazibesi yok. İnsanlar o bölgeye özel mimari ya-
pıları ve doğal güzellikleri istiyorlar. O bölgenin doğal yapı-
sıyla uyumlu doğal yapıları istiyorlar. Bizimde buna dikkat 
etmemiz gerekiyor. İşte taş ahşap karışımı kültürü, mimari 
kültürümüzü sürdürmemiz doğal yapıyla korumamız gere-
kiyor bu çok önemli.”
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Sevgili akrabalarım, 

Öncelikle büyük Ekşioğlu Ailesi’ne mensup olmaktan gu-
rur duyduğumu belirtmek isterim. Ben Rize İkizdere Güney 
Mahallesi’nden, vakıf kurucularımızdan Cemal Ekşioğlu’nun 
oğlu Galipcan Ekşioğlu’yum. İstanbul’da doğmuş büyümüş 
genç bir akrabanız olarak, bugün vakfımızda Yönetim Ku-
rulu Muhasip üyesiyim. Hayallerimden biri bu köklü ailenin 
temsil edildiği vakfımızın üyesi olmak, hele hele böyle büyük 
bir aile vakfının yönetim kurulu üyeliğine seçilmekti. Ve ha-
yallerim gerçek oldu... Ancak üzülerek söylüyorum ki; vak-
fımızın içerisinde ailemizin çok küçük bir kısmı yer almakta 
ve destek vermektedir. Unutulmamalıdır ki, hepimiz bu so-
yadından gurur duyuyoruz. Vakfımıza bugüne kadar destek 
olmuş büyüklerimiz, bayrağı bir sonraki yeni nesle devredi-
yor. Bu gurur dolu görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Biz-
ler çocuklarımıza bu büyük ailemizin soyadını bırakıyorsak; 
vakfımız için çalışmak da vakfımızı kuran büyüklerimize ve 
ailemize borcumuzdur. 

Ben kendi adıma Ekşioğlu soyadını herhangi bir yerde duy-
duğumda çok seviniyorum. Hiç ummadığın bir yerde tanı-
madığın insanlar “Sen Ekşioğlu musun?” diye sorduğunda 
ve “Evet” cevabını verdiğimde nasıl ki tüylerim diken diken 
olur, gururlanır ve onur duyarım... İşte o an yaşadığım duy-
gunun tarifi anlatılmaz ancak yaşanır. Ekşioğlu olmaktan 
her zaman gurur duydum. Ekşioğlu Ailesi, çok köklü, vatanı, 
milleti, devleti ve ailesi için hiçbir zaman soyadına leke getir-
memiş, Türkiye’nin en büyük ailelerinden biridir. 

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu olarak vakıf tüzüğünde yer 
alan maddeler doğrultusunda elimizden geldiğince çalı-
şıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların bir kısmı vakfımı-

zın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer 
almaktadır. Çalışmalarımızın bazılarını ise sadece yöne-
tim kurulu üyelerimiz bilmektedir. Genel kurullarımızda ise 
genel bir başlık altında, ‘Şu kadar bağış yapılmıştır’ deni-
lerek, konu daha fazla yardım yapılan bireyler incitilmesin 
ve dillendirilmesin diye üsten ve detaylandırılmadan anla-
tılmaktadır. Bazen de yaptığımız faaliyetler sosyal medya 
hesaplarından yayınlandığında kimi olumlu kimi olumsuz 
eleştiriler almaktayız, ama inanın vakfın içine girmeden ne 
olup bittiğini anlayamazsınız ve bizde anlatamayız.  Vakıf 
için zaman zaman yapılan eleştiriler haksız buluyorum. Biz-
ler önce kendimizi yargılamalıyız. Atalarımızın bir sözü var; 
‘İğneyi kendimize çuvaldızı karşındakine batır’. Ancak biz hiç 
bir zaman iğneyi kendimize batırmadık. Yönetim kurulu ve 
meclisimiz, vakfımız ve akrabalarımız için kendi işini gücünü 
bırakıp vakıf işleri için paralarını ve her şeyden önemlisi de 
zamanlarını harcıyorlar. Amaçları ise sadece ailemizin birlik, 
beraberlik ve bütünlüğünü sağlamak... Ekşioğlu Ailesi, çok 
renkli bir aile. Ailemizin içinde çok farklı düşüncelere, fikirlere 
sahip akrabalarımız var. Siz değerli Ekşioğlu Ailesi’ne men-
sup akrabalarımdan ricam; eleştirilerinizi veya yorumlarınızı 
internet sayfalarında yapmamanız. Gelin vakıf merkezimize 
ve eleştirinizi yapın ya da yazılı dilekçenizi verin. Biz çok bü-
yük bir aile olduğumuz için herkesimi mutlu etme şansımız 
yok ama inanın ki elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. 

İstanbul büyük ve yaşam koşulları ağır bir şehir… Ama biz bu 
şehir içinde dahi ‘Vakfımızda birlik ve beraberliği sağlamak, 
ailemizi bir araya getirmek, daha çok akrabamıza ulaşmak 
için neler yapabiliriz?’ diye yönetim kurulu olarak çok düşün-
dük. Artık İstanbul şartlarında “çocuklar nereye aile oraya” 
şeklinde bir yaşam tarzı olduğundan dolayı vakfımız adı-
na kiralanan Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri’nde önceliği 
gençlere verilecek şekilde çalışmalara başladık. Tesisimize 
yapılacak olan kafeler, restoranlar, anaokulları, halı saha-
lar, alışveriş merkezleri, çeşmeler, misafirhane, taziye evi ve 
mescit gibi alanlarımızın yapımı için siz değerli akrabalarımı-
zın desteklerini bekliyoruz. Tesisimize kurulacak olan yerlerin 
yapımını üstlenecek kişiler yaptırdıkları yere istedikleri ismi 
verebilecekler. Tesisin devir bedelini ödeyen Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilimiz Sayın Süleyman Ekşi, tesisimize Ekşioğlu 
Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri ismini verdi. Sizler de çeşmelerden 
restoranlardan, mescitlerden, spor alanlarından ve park-
lardan birer tane yaptırıp adını yaşatmak istediğiniz kişinin 
ismini tesisimiz yaşadığı müddetçe yaşatabilirsiniz. Bu tesis 
hepimizin ihtiyacı olan bir alan… Hepimizin düğünü, cenazesi 
ve mevlüdü oluyor. Aile gençlerimizi bir araya getirecek te-
sisimiz için çalışmalar başlatıldı. Sizler de taşın altına elinizi 
koymalısınız. Bu vakıf sadece yönetim kurulunun değil, hepi-
mizin vakfıdır. Bu tesis yapıldığında bütün akrabalarımızın, 
küçükten büyüğe herkesin rahat edebileceği, tanışabileceği, 
birlikte vakit geçirebileceği bir mekan olacak. Desteklerinizi 
bekliyoruz. Son olarak benim bu yerlere gelmemde destek 
olan her başım sıkıştığında ve arkamı her döndüğümde beni 
destekleyen, bugünlere gelmeme vesile olan canım babam 
Yen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ekşioğlu’na ayrıca 
teşekkür ederim. 

Ekşioğlu Vakfı Hepimizin...” ”

Ekşioğlu Vakfı Yön. Kur. Muhasip Üyesi
Galipcan EKŞİOĞLU
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15 Temmuz 2016 günü devletimize, milletimize, Dünya Lideri 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve hü-
kümetimize karşı, paralel ihanet çetesi iç ve dış destekçileri 
tarafından girişilen darbe teşebbüsünü 1. yıl dönümünde 
nefretle ve lanetle kınıyoruz. Bu darbe girişiminin başarısız 
olmasını sağlayan başta üstün cesareti ile dik duran Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Gazi Mec-
lisimiz Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN’a, Başbakanımız 
Sayın Binali YILDIRIM’a, muhalefet partilerinden bu bir yıllık 
süre içerisinde milletimizin yanında yer alan başta Sayın 
Devlet BAHÇELİ olmak üzere ve diğer liderlere, hükümeti-
mizin değerli bakanlarına, devletine ve milletine bağlı tüm 
kahraman askerimiz ve polisimize, demokrasimizin yılmaz 
savunucusu yüce Türk Milleti’ne, F-16’ların seslerini bastıran 
salâları ile destek olan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Gör-
mez ve çalışanlarına, belediye başkanları ve çalışanlarına 
ve bu sürede çok iyi sınav veren yazılı ve görsel basınımızla 
halkımıza önderlik eden STK’lara takdir ve şükranlarımı arz 
ediyorum. Bu uğurda canlarını feda eden bütün şehitlerimi-
ze Allah’tan (c.c.) rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar, 
gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum.

Ülkemizin başına gelen bu hain darbe teşebbüsünü öğ-
rendiğim saatlerden itibaren bütün Türk Milleti gibi ben de 
başkanı olduğum ve yönetiminde bulunduğum STK ile Baş-
komutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde elimiz-
den gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Öncelikle darbe gecesi 
telefonla ulaştığım Gazi Meclisimizin Başkanı, soyadı gibi 

Kahraman olan ve akrabam TBMM Başkanı İsmail KAHRA-
MAN’a yapmam gerekeni sorduğumda Kısıklı’daki nöbete 
acilen katılmamız gerektiğini söyledi. 10 dakika içerisinde 
Kısıklı Meydanı’nda ailece yerimizi aldık, bu nöbetimize ülke-
mizdeki Demokrasi Nöbetleri bitene kadar devam ettik.

16 Temmuz’dan itibaren Başkanı ve Yöneticisi olduğum bü-
tün dernek ve vakıflar adına basın bildirisi yayınladık ve dü-
zenlenen programlara da konuşmacı olarak katıldım. Ayrıca 
Başkanı bulunduğum STK yöneticileri ile Gazi Meclisimizi 
ziyaret ettik ve Sayın TBMM Başkanımız bir araya gelerek, 
darbe gecesi yaşananları bizzat kendisinden dinledik. İs-
tanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingde milyonlarca vatan-
daşımızın arasında yer alarak, ülkemizde inşallah bir daha 
böyle bir darbenin olamayacağını bütün dünyaya haykırdık. 
Ekşioğlu Ailesi’nin bir ferdi olan Kemal EKŞİ’yi ve diğer 250 
şehidimizi anmak üzere İkizdere’de her yıl geleneksel olarak 
düzenlediğimiz 2.640 metre yükseklikte bulunan Ovit Yay-
la Şenlikleri 2016 etkinliklerinde, şehitlerimiz adına Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerif okutarak bölge halkımızla birlikte 
darbeyi bir kez daha lanetledik. 

İş dünyası olarak da darbenin hemen akabinde Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Türkiye-Kuveyt İş Konseyi 
Başkanı olarak aldığımız kararlardan biri olan 15 Temmuz’u 
yurt dışındaki muhataplarımıza bizzat anlatmak için 19-20 
Eylül 2016 tarihlerinde Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi EL-
VAN Bey ve heyetiyle Kuveyt ve Katar’a gittik. Yaptığımız 
toplantılarda 15 Temmuz sonrası ülkemizin daha güvenli 
olduğunu anlattık. 14 Temmuz akşamı Şehitleri Anma prog-
ramlarından birini Ekşioğlu Vakfı ile birlikte Hacı Hakkı EKŞİ 
Camii’nde düzenledik.15 Temmuz’un yıldönümü gecesinde 
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan tören-
de de yerimizi aldık. Ömrüm olduğu müddetçe 15 Temmuz’u 
unutmayacak ve unutturmayacağım.

15 Temmuz’u unutmadık, 
unutturmayacağız!”

”

İkizdere’de her yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz 2.640 
metre yükseklikte bulunan 
Ovit Yayla Şenlikleri 2016 
etkinliklerinde, şehitlerimiz 
adına Kur’an-ı Kerim ve 
Mevlid’i Şerif okutarak bölge 
halkımızla birlikte darbeyi bir 
kez daha lanetledik.

Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkan Vekili
İbrahim EKŞİ
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Tarihimize FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin şanlı direnişi 
olarak geçen 15 Temmuz gecesi TBMM üzerine bombalar yağdı, halka ateş 
açıldı. Ancak Aziz Türk milletinin temsilcisi TBMM bu bombalara yenilmedi. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman saldırılar devam ederken, TBMM’ye gazi 

ünvanını kazandıran o talimatı verdi: 
“Işıkları yakın, ses tertibatı kurulsun, Meclisi açacağım.”

Bir “Kahraman”lık Hikayesi…

TBMM Başkanı
İsmail KAHRAMAN

Vatan hainlerinin bir araya gelerek 15 Temmuz 2016’da 
giriştikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimini ele geçirme-
ye yönelik darbe girişimi, kahraman Türk milleti sayesinde 
tarihe şanlı bir direniş olarak geçti.  Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü 
tanklarla kapatıp, kendisine karşı duran vatan aşığı kahra-
man Türk milletine silahını doğrultuğu gecede, Ankara’da 
yüce Türk milletinin temsilcilerinin olduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi(TBMM) bombalanıyordu. TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman, milletin meclisinin üzerine haince bomba-

lar yağdırılırken başkentteki konutundaydı. Abdest alıp kısa 
süre sonra meclise geçen İsmail Kahraman tarihi geçecek 
bir karar verdi… Kahraman “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüm. 
Türkiye demokrasi yolundan dönmeyecek. Türkiyemiz siste-
mine sahip çıkacak, durmak yok. Genel Kurul’u olağanüstü 
toplantıya çağırıyorum” dedi ve darbe girişimi gecesinde 
gece saat 01.00’da meclis oturumunu açtı. Peki o korkunç 
gecede TBMM’ye gazi ünvanını kazandıran Kahraman, neler 
yaşadı kendi ağzından dinleyelim… 
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“Bir darbe varsa karşı durmazsan olmaz”

Uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan TBMM Başkanı İsma-
il Kahraman, bugüne kadar pek çok darbe görmüş. Hukuk 
fakültesinde okuduğu yıllarda ilk olarak 27 Mayıs 1960 dar-
besine tanık olan Kahraman, daha sonraki yıllarda 12 Mart 
1971, 12 Eylül 1980 darbelerine ve pek çok darbe girişimle-
rine tanıklık etmiş. Hayatındaki darbe tecrübelerini anlatan 
Kahraman “Velhasıl 27 Mayıs 1960 ile günümüz arasında 
16 tane darbe vardır neticelenen, neticelenmeyen… Bu 
17’nci darbe de 15 Temmuz darbesidir. Şimdi, eski darbe-
leri bildiğim için direnmenin gerektiği kanaati öteden beri 
bende vardır. Dolayısıyla, bir darbe varsa karşı durmazsan 
olmaz” dedi. 

15 Temmuz 2016’da Türkiye tarihine alçakça bir saldırı ola-
rak geçen FETÖ darbe girişiminin başladığı saatlerde İsma-
il Kahraman, Ankara’daki konutundaydı. Kahraman haberi 
alır almaz Meclis’e doğru hareket etti. Kahraman o heye-
canlı saatleri şöyle anlatıyor: 

“Hiç kimseyle bir temas, telkin ve tavsiye yok, kendim res-
men hareket ediyorum. Zaten Cumhurbaşkanını da bula-
madım. Meclise geldiğimde ve sonradan Çankaya’ya gidip 
döndüğümde aradım, ulaşma imkanı yok. Dedim ki: Çanka-
ya’ya çıkacağım, Hükümetle konuşacağım, onlara gereken 
takviyeyi, konuşmayı yapacağım. Fakat şu anda yarın 16 
Temmuz Cumartesi saat 14:00 için Meclis grup başkanlı-
ğına hemen birer mektup göndererek meclisi olağanüstü 
toplantıya çağıracağım. ”

Kafasından bunları geçirirken Meclise ulaşan Kahraman, 
meclisteki görevlilere şu talimatları veriyor: “Meclisi yarın 
açacağım, olağanüstü toplantı yapacağım, dört parti grup 
başkan vekillerine davet mektubu hazırlayın ve SMS’le de 
grup başkan vekillerinin telefonlarına bildirin. Işıkları yakın, 
ses tertibatı kurulsun, Meclisi açacağım. Şimdi, ben Çanka-
ya’ya Hükümete gidiyorum oradan tekrar döneceğim.”

TBMM üzerine bombalar yağıyor

FETÖ’cü askerlerin, Türk milletine acımasızca ateş ettiği, 
Türkiye’nin en önemli kurumlarının bombalandığı gecede, 
İsmail Kahraman meclise talimatları verdikte sonra Çan-
kaya’ya doğru yola çıktı…  Kahraman Çankaya’ya geldiğinde 
şöyle bir manzara ile karşılaşıyor: 

“Hükümete gittiğimde Süleyman Soylu televizyona konuşu-
yordu. Daha sonra Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Bakan Fatma 
Betül Sayan, Abdulhamit Gül, Mehmet Muş, Başbakanlık 
Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah 
Hacımüftioğlu konuştu. 

“Ben Meclise gidiyorum, Meclisi açıyorum, Meclise gidelim.” 
dedim.  İsmet Bey “Gayet güzel, ben de burada kalıyorum, 
Hükümetin de yerinde kalması gerekiyor.” cevabını verdi. 

Kapıdan çıkıyorum bir helikopter tepede… O zamana kadar 
Çankaya’ya ateş mateş yok, yükselme de yok. Sonra bir 
tarama geçti, hani yağmur yağıyor derler ya öyle… Hemen 
arabaya koştuk. Ayrancı’dan, arkadan girdik Meclise. Ko-
rumamız Ayrancı’da, Çankaya’ya, Dikmen’e de 2’şer tane 
otobüs koydu, tank gelirse diye… Kahraman meclise gelir 
gelmez TBMM korumalarına “Sayın Meclis Başkanımızım 
talimatıyla bütün personelin görev yerine derhal intikali...” 
mesajını gönderdi. Meclis’e gelen Kahraman gecenin geç 
saatlerinde  olağanüstü oturumu açtı ve Meclis kürsüsün-

den “Demokrasiden yanayız” mesajı verdi. Milletvekilleri de 
konuşmalar yaptı. Ancak dönemin Adalet Bakanı Bekir Boz-
dağ konuşurken, ilk bomba atıldı. Birkaç dakika sonra bir 
bomba daha… Saatler ilerledikçe TBMM’ye olan saldırı da 
şiddetlendi.

Sığınaktaki saatler

Kahraman’a milletvekilleri “Meclis binasının içindeyiz, bir 
yere gitmiyoruz, sığınağa inelim, gene yayın devam etsin, 
gene toplantı devam etsin” teklifinde bulunduysa da Kah-
raman bir süre daha meclis toplantı salonunda kalmaya 
devam etti. Bu saatleri “Ben gene duruyorum ama köşeden 
içeriye barutlar girdi, kablolar çıktı. Demek ki o Başbakanın 
makamına inen bombaydı. 15 metre daha beri atılsa biz çö-
keceğiz” diye anlatan Kahraman sığınağa indikleri saatleri 
şöyle dile getirdi: 

“Levent Gök geldi, ben Başbakanlıktayım. ‘Sayın Başkan, 
görüyorsunuz durumu. Aşağıda sığınak varmış, inelim. Bi-
zim tedbirli olmamız yanlış bir şey değil ki’ dedi. Daha sonra 
Oktay Vural geldi.”Sayın Başkan, siz ecele inanan insansa-
nız, ecel geldiğinde ölürüz tamam ama bir de bunun yarına 
yansıması var. Elimizden gelen tedbiri almış olalım, aşağıda 
salonda toplantıya devam ederiz.”dedi.  Ahmet İyimaya kol-
larımdan tuttu “Haydi gidiyoruz.” dedi. Daha önce sarsıntı 
vardı ama artık bombalar geliyor. Artık, yaşamamız lazım, 
elimizden geldiği kadar müdafaa edeceğiz kendimizi. Onun 
üzerine aşağıya indim. Aşağıda bir salon olduğunu zanne-
diyor idim. Aşağı inince bildiğiniz doğalgaz boruları, kalorifer 
boruları var, ikinci bodrumdayız. Bir tarafta büyük oda var, 
ortada birleşiyor. Büyük tarafta mutfak deposu, öbür büyük 
taraf da kütüphane deposu, ortadakilerde çeşitli birimlerin 
depoları… Sığınak denmesinin sebebi de demek ki o kalın 
duvar. Ama nasıl sığınak ki bir tek tuvalet var. Toplantı yeri 
yok, düzen yok. Mukavvaların üzerinde kaldık.”

TBMM İstiklal Marşı’nın 10 kıtasıyla açıldı

İhanet çetesinin hain saldırıları durdurulunca milletvekil-
leri de sığınaktan çıktı.  Bütün gece boyunca bombalanan 
meclise 7 tane bomba isabet etti. Helikopterlerden meclisi 
koruyan vatandaşlara ateş açıldı. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve 
kahraman Türk Milleti’ni temsil eden TBMM’nin açılması ge-
rekiyordu. Kahraman’ın bir gece önce yaptığı davet üzerine 
meclis olağanüstü toplandı. Milletvekillerinin ve ana muha-
lefet partisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu yerden 
yetişebilmesi için toplantı saati 15.00’a alındı. 16 Temmuz 
2016’da TBMM tüm milletvekillerinin katılımıyla olağanüstü 
toplantıya başladı. Meclisin açılışı sırasında İsmail Kahra-
man, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu ve ayakta alkışlandı. 

İsmail Kahraman unutulmaz darbe gecesine dair son olarak 
şunları söyledi:

 “Darbenin önlenmesinin düğümü, ana noktası kesinlik-
le Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı sokağa davet etmesidir. 
Cumhurbaşkanı’na olan saygı ve sevgidir. Onun daveti üze-
rinedir ki o kule Yeşilköy’de alındı, rahatlıkla Marmaris’ten 
gelen uçak aşağıya indi. Onun davetiyledir ki; millet tankın 
önüne çıktı. “Türkiye ayağa kalkıyor” dendi. Milletin ruhun-
daki, yapısındaki necabet, neciplik ortaya konuldu. DNA 
diye bir hadise kesinlikle ortaya konuyor. Bu milletin DNS’sı 
bambaşka. Bu kök var ya bu kök, bu kökteki sağlamlık ken- 
dini gösterdi ne hoş bir şey.”
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Her bir üyesi vatan sevdalısı olan Ekşioğlu Vakfı tüm yöne-
tim kuruluyla birlikte, 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) tarafından haince tezgahlanan darbe girişimi ge-
cesinde olağanüstü bir kararla Meclisi açan, TBMM Başka-
nı İsmail Kahraman’ı Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaret etti. 
Darbenin karşısında duran bu kararlı davranışı ile Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığının simgesi TBMM’ye 
“Gazi” ünvanını kazandıran Kahraman’a teşekkür ziyaretin-
de bulunan vakıf üyeleri, aynı zamanda hastalığından do-
layı da geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ekşioğlu Vakfı 
yöneticilerini büyük bir nezaketle kabul eden TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, o gün yaşadıklarını, meclisi açma kararını 
nasıl aldığını samimi bir sohbetle vatansever misafirleriyle 
paylaştı. 

“Demokrasimize sahip çıktık”

Tarihe büyük bir hainlik olarak geçen, unutulmaz 15 Temmuz 
gecesi, FETÖ darbe girişimi başladığında başkentteki konu-

tunda olduğunu söyleyen Kahraman, kısa sürede abdest 
alıp, ailesiyle helalleşip meclise doğru yola çıktığını ifade 
etti. Önce Meclise, ardından Çankaya’ya giden Kahraman 
ateş altında tekrar meclise döndüğünü ve meclisi açma ka-
rarı aldığını belirtti. 

Kahraman meclisin bombalandığı darbe gecesinde yaşa-
dıklarını şöyle anlattı: 

“Hiç kimseyle bir temas, telkin ve tavsiye yok, kendim res-
men hareket ediyorum. Zaten Cumhurbaşkanı’nı da bula-
madım, yoktu, aklımıza da gelmedi. Ben evvela buraya gel-
dikten sonra, tekrar Çankaya’dan geldikten sonra aradım, 
ulaşma imkanı yok. Dedim ki: “Çankaya’ya çıkacağım, Hü-
kümetle konuşacağım, onlara gereken takviyeyi yapacağım. 
Konuşmayı yapacağım fakat hemen şimdi parti Meclis grup 
başkanlığına bir mektup yazıp yarın, 16 Temmuz Cumartesi 
için saat 14:00’da meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyo-
rum.” Bu kararı aldıktan sonra bir kez daha Çankaya’ya gi-

Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan Ekşioğlu Vakfı, 15 Temmuz gecesi 
üzerine bombaların yağdığı TBMM’yi açan İsmail Kahraman’ı ziyaret etti.

Vakıf başkanı Aydın Ekşi, vakıf üyeleri ve tüm Türk milleti adına Kahraman’a 
teşekkür etti.

Gazi Meclisimizin “Kahraman” 
başkanını ziyaret ettik

den Kahraman gece Meclisi tekrar geri geldiğini ancak bu 
defa durumun daha vahim olduğunu söyledi. Meclisi dön-
düğünde ışıkları yakıp oturumu açtığını, Meclisi açık tutma 
kararı ile TBMM meclis üyelerinin de mecliste toplandığını 
belirten Kahraman “Darbe yapıldığında karşı durmamak ol-
maz. Bizler demokrasimize sahip çıktık” dedi.

 “Mecliste birlik mesajı verdik”

Bombaların gece boyunca devam ettiğini söyleyen Kahra-
man şöyle devam etti: “Meclis’te toplandık. Herkes görüş-
lerini açıklıyor. Ancak bir süre sonra Meclis’te konuşmalar 
yapılırken içeriye barutların girdiğini kabloların dışarı çık-
tığını gördüm. Hayati tehlike olması nedeniyle sığınaklara 
indik. Bir süre sığınaklarda kaldık. Hayati tehlikenin berta-
raf edilmesiyle birlikte sığınaklardan çıktık.16 Temmuz saat 
17.00’da TBMM olağanüstü toplantısını büyük bir katılımla 
açtık. Gizli ve sinsi yöntemlerle çalışan bir çetenin Türkiye 
gibi büyük, güçlü bir devlete hiçbir zaman zarar veremeye-
ceğini gösterdik ve Meclis’te birlik mesajı verdik”

Vatanımız için canımız feda

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi öncelikle Meclis’in üzeri-
ne bombaların yağdığı 15 Temmuz gecesi için üzüntülerini 
dile getirdi. “Milletimizin bütünlüğüne, vatanımızın istikrarı-

na kasteden bu elim olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk” 
diyen Aydın Ekşi şunları söyledi:

“Bu olaydan da herkes anlamalıdır ki Türk milleti için vatan 
sevgisi her şeyin üstünde gelmektedir. Ülkemizin birliğini bu 
şekilde bozamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkamaya-
caklar. Tankların önüne yatan kahraman vatandaşların ol-
duğu bir ülke yıkılmaz, parçalanmaz. Vatanımız için hepimiz 
canımızı feda etmeye hazırız. Hain darbe girişimi gecesin-
deki Kahramanca davranışınızdan dolayı kendim, vatan-
sever vakıf üyelerim ve tüm Türk milleti adına size teşekkür 
ederim.” 
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Meclis ziyaretinden kareler

Hayırseverliği ile tanınan, ulaştıkları her yere hayırlarını gö-
türen Ekşioğlu Ailesi’nden bir hizmet daha.... Ailenin hayır-
sever işadamlarından Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Ekşi tarafından yaptırılan Kirazlıdere Servet Ekşi 
Aile Sağlığı Merkezi, tam teşekküllü hastaneyi aratmıyor. 
İçinde Servet Ekşi Sağlık Ocağı’nın da bulunduğu Çekme-
köy’deki kültür merkezi, bilgi evi ve parklar Bakan Binali Yıldı-
rım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
da katıldığı törenle hizmete sunulmuştu.

İçinde yok yok  

Yaklaşık 7 yıldır hizmet veren Kirazlıdere Servet Ekşi Aile 
Sağlığı Merkezi, Çekmeköy halkının adeta imdadına yetişti. 
3 katlı Aile Sağlığı Merkezi, 12 Aile Hekimiyle hizmet veriyor. 
Fiziki yapısı ve içindeki hastane donanımlarıyla göz doldu-
ran Kirazlıdere Servet Ekşi Aile Sağlığı Merkezi, çevre sakin-
lerinin hastalıklarda ilk durağı oluyor. Hastaların telefonla 
randevu alıp gittiği Servet Ekşi Aile Sağlığı Merkezi, sundu-
ğu hizmetlerle adeta şifa dağıtıyor.

Bizim için bir görev   

Aile Sağlık Merkezi’nin açılışında dönemin Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım tarafından plaket verilen Aydın Ekşi, her şeyin 
başının sağlık olduğunu söyledi. Sağlık hizmetinden her va-
tandaşın eşit şekilde faydalanabilmesi gerektiğini belirten 
Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ekşi, “Açtığımız 
Aile Sağlığı Merkezi’nde bir kişi bile sağlığına kavuşsa bu bi-
zim için büyük bir onurdur. Dünyada sağlık olmadan hiçbir 
şey olmuyor. Biz de bu yüzden elimizden geldiğince sağlık 
merkezlerine öncelik gösteriyoruz” dedi. Kirazlıdere Servet 
Ekşi Aile Sağlığı Merkezi’ni Çekmeköy halkına sağlık hediye 
ettiklerini hatırlatan Aydın Ekşi, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Ekşioğlu Ailesi olarak ülkemizin her köşesinde, halkımıza 
hizmet edecek hayırlar yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim 
için bir görevdir

Hayırsever iş adamı Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ekşi 
tarafından yaptırılan Kirazlıdere Servet Ekşi Aile Sağlığı Merkezi, yüzlerce 

hastaya şifa oluyor.

Sağlıklı nesiller için 
Servet Ekşi Aile Sağlığı 

Merkezi

27 Haziran 2010
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Ekşioğlu Vakfı, Türkiye’de siyasete yön veren nadir sivil top-
lum kuruluşlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. AK 
Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in ev sahip-
liğinde Kadıköy Holiday Inn Otel’de düzenlenen ve Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Ekşi-
oğlu Vakfı, Kadıköylü Kanaat Önderleri, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve işadamları bir araya geldi. Ekşioğlu 
Vakfı’nı temsilen kahvaltı organizasyonuna katılan Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Ekşi ve Bakan Çavuşoğlu arasında 
samimi sohbetler dikkatlerden kaçmadı.

Göreve hazırız  

Ekşioğlu Vakfı’nın çalışmaları hakkında Bakan Çavuşoğlu’na 
bilgi veren Aydın Ekşi, “Bizler her zaman doğru ve iyinin ya-
nındayız. Devletimizin bekaası için elimizi taşın altına koy-
maya hazırız” dedi. 

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise Aydın Ekşi’ye teşekkür ederek, 
“Bu vatan sizin gibi değerli evlatları olduğu sürece yıkılmaz” 
diye konuştu. 

Toplantının ardından AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. İsa 

Mesih Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’la 
birlikte Kadıköy İskele Meydanı’na geçen Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Kadıköylülere kısa bir konuşma yaptıktan 
sonra “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” tanıtım çadırı-
nın açılışını yaptı.

Türkiye’deki sivil toplum örgütleri arasında bir vazgeçilmez olduğunu bir kez 
daha gösteren Ekşioğlu Vakfı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı 

kahvaltıya özellikle davet edildi.

Bakan Çavuşoğlu’yla
samimi sohbet 

Sivil toplum kurulu anlayışında olduğu gibi siyasette etkili 
olan Ekşioğlu Vakfı’nın ziyaretçilerinin ardı arkası kesilmiyor. 
Vakfın ziyaretçisi bu kez TBMM Başkan Vekili ve CHP İstan-
bul Milletvekili Akif Hamza Çebi’ydi. Ekşioğlu Vakfı’nı ziyaret 
eden Çebi’yi, Ekşioğlu Vakfı üyeleri karşıladı. Aslen Trabzon-
lu olan Akif Hamza Çebi, Karadeniz insanın misafirperver-
likte sınır tanımadığını söyledi. Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Ekşi ve üyelerle toplanan Çebi, vakfın çalış-
maları hakkında bilgi aldı. 

Takdire şayan çalışmalar

Ekşioğlu Vakfı’nın çalışmalarının takdire şayan olduğunun 
altını çizen TBMM Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, “Bir Ka-
radenizli olarak Ekşioğlu Vakfı’yla gurur duyuyorum. Yaptık-
larınız Türkiye’de her sivil toplum kuruluşuna örnek olmalı” 
dedi. Akif Hamza Çebi’ye plaket takdim eden Aydın Ekşi 
ise çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyle-
di. Ekşi, “Bizler Türkiye için varız ve var olmaya da devam 
edeceğiz” diye konuştu. Akif Hamza Çebi’nin ziyareti toplu 
hatıra fotoğraf çekimiyle ölümsüzleşti.

Ekşioğlu Vakfı, siyasilerin akınına uğradı. Vakfın bir ziyaretçisi de TBMM Başkan 
Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi oldu.

TBMM Başkan Vekilinden
sürpriz ziyaret 
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Ekşioğlu Ailesi’nin her üyesine aynı özeni gösteren Ekşioğlu 
Vakfı’nda gurur günü… Ailenin bir üyesi olan Bilal Ekşi, Türk 
Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Bu 
haklı gururu taşıyan Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu ve Vakıf 
Meclisi, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye makamında hayır-
lı olsun ziyaretinde bulundu. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Ekşi ve Meclis Başkanı Mahmut Ekşi ziyaret sırasında, 
vakıfta yapılan çalışmalar ile ilgili Bilal Ekşi’yi bilgilendirdi.

Gururluyuz...

Ziyarette THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunan Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Ekşi, “Bugün Ekşioğlu Ailesi olarak çok gururluyuz. Her üye-
mizin daha iyi makamlara gelmesi için çalışıyoruz ve son ne-
fesimize kadar çalışacağız. Çünkü biz bu yola çıkarken ‘Bir-
likten kuvvet doğar’ felsefesini kendimize ilke edindik” dedi.

Ekşioğlu Vakfı’na büyük övgü

Vakıf Meclis Başkanı Mahmut Ekşi de çalışmalarının hız kes-
meden devam edeceğini belirterek, “Bizler gelecek nesiller 
için varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Ekşioğlu Ailesi 

Türkiye’nin en birbirine bağlı ailesidir. Bu aramızdaki güçlü 
bağ bizi daha da güçlü kılıyor” diye konuştu.  Ziyaretten ol-
dukça memnun olduğunu belirten THY Genel Müdürü Ekşi 
ise Ekşioğlu Vakfı’nın yaptığı hizmetleri yakından takip etti-
ğini ifade ederek, “Keşke Türkiye’deki tüm vakıflar Ekşioğlu 
Vakfı gibi çalışsa” dedi. Ziyaret sonrasında Vakıf Başkanı 
Aydın Ekşi, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye çiçek takdim etti.

Okuma yazma oranının yüksek ve her üyesinin prestijli bir meslek sahibi olduğu 
Ekşioğlu Ailesi’nin bir  üyesi daha hak ettiği makama oturdu. Bilal Ekşi, THY 

Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Ekşioğlu Ailesi artık havada da 
bir numara...

Yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından 
sıkça söz ettiren Ekşioğlu Vakfı’nı AK Parti Başkan Vekili ve 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya, ziyaret etti. Başkan Vekili Ka-
ya’yı Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ekşi baş-
ta olmak üzere tüm vakıf üyeleri karşıladı. Çiçeklerle karşıla-
nan Erol Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Aydın Ekşi, Ekşioğlu Vakfı’nın çalışmaları hakkında Erol Ka-
ya’ya bilgi verdi.

Takdir ve tebrik Ekşioğlu Vakfı’na

Ekşi’nin anlattığı 2016 ve 2017 çalışma raporunu dinleyen 
Erol Kaya, “Türkiye’deki her sivil toplum kuruluşu sizin ka-
dar özverili çalışsa dünyanın daha güzel olacağına eminim” 
dedi. AK Parti Başkan Vekili Erol Kaya’nın vakfı ziyaretinden 
dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aydın Ekşi ise amaçla-
rının daha iyi bir Türkiye için çalışmak olduğunu söyledi. Ek-
şioğlu Vakfı’nın hazırladığı plaketi alan Erol Kaya, “Bu plaket 
benim için çok değerli. Çünkü gerçek anlamda iş yapan bir 
kurumdan alıyorum” diye konuştu. Ziyaretin ardından toplu 
hatıra fotoğrafı çekildi.

Ekşioğlu Vakfı, siyasilerin de gözbebeği... AK Parti Başkan Vekili ve İstanbul 
Milletvekili Erol Kaya, Ekşioğlu Vakfı’nı ziyaret etti.

Ekşioğlu Vakfı’na
TBMM’den bir ziyaretçi…
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Yıl sonunda tamamlanması planlanan Ovit Tüneli’nin ulaşıma açılmasıyla 
birlikte Ekşioğlu Ailesi de hayalini kurduğu kayak merkezini hayata geçirecek.
Bölgenin aynı zamanda bir kış turizm merkezi olmasının yoluna açacak olan 

yatırım, bölgede turizm sezonunun 12 aya yayılmasını sağlayacak. 

“Ekşioğulları Ovit’te
Gelenekleri Yaşatıyor”

Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ
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Hem Rize halkı hem de Karadeniz sevdalıları için açılması 
heyecanla beklenen Ovit Tüneli’nde çalışmalar hızla devam 
ediyor. Rize’nin en önemli gündem maddelerinden birini 
oluşturan Ovit Tüneli’nin açılması bölgenin turizmin değe-
rine de önemi bir katkı sağlayacak, var olan potansiyelin 
daha verimli değerlendirilmesine imkan tanıyacak.  Rize’nin 
İkizdere İlçesi Ovit Dağı geçidinin tamamlanması ile açıla-
cak olan tünel, aynı zamanda yeni yatırımların da önünü 
açacak. Ekşioğlu Vakfı Dergisi’nin röportaj konuğu olan Rize 
Valisi Erdoğan Bektaş, Ekşioğlu ailesinin hayali olan Kayak 
Merkezi’nin de Ovit Tüneli’nin tamamlanmasıyla mümkün 
hale gelebileceğinin müjdesini verdi.

Ekşioğlu Ailesi, İkizdere Ovit Yaylası’nı canlı tutuyor

Ovit Yaylası’nın Doğu Karadeniz’in önemli marka yerlerin-
den biri haline geldiğine dikkat çeken Vali Erdoğan Bektaş, 
her yıl kış aylarında haberlere konu olan Ovit Dağı’ndaki 
ulaşım sorununun tünel projesi ile çözüme kavuşturulmuş 
olacağını ifade etti. Yaz aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen 
Ovit Yaylası ile özdeşleşen Ekşioğulları’nın bölge orijinli ge-
niş bir aile olduğunu belirten Vali Bektaş şöyle devam etti:

“Ekşioğulları, aile kavramını da aşan bir büyüklüğe ulaşmış-
lar. İstanbul ve diğer büyük kentlerde önemli başarılar elde 
etmiş bir aile. İkizdere, Ovit Yaylası’nı bir şekilde canlı tut-
maya devam ediyorlar. Bu anlamda bir vakıf kurmuşlar ve 
aile geleneklerini yaşatıyorlar. Ovit Yaylası’nda yaz ve kış 
önemli şenlik organizasyonları yapıyorlar. Ovit Yaylası’nda 
cami, Kuran Kursu, otel kuran Ekşioğulları yöre mimarisine 
uygun evlerin de bölgede çoğalmasını sağlamıştır.”

Kayak Merkezi hayalden gerçeğe dönüyor 

Bölgenin ihtiyaçları ve sahip olduğu potansiyeli doğru ana-
liz ederek, bölgeyi kalkındıracak yatırımlar gerçekleştiren 
Ekşioğlu Ailesi, kayak merkezi için tünelin açılmasını bekli-
yor. Tünelin açılması, bugüne kadar gerçekleştirdikleri pek 
çok etkinlik ve organizasyon ile bölgenin önemli bir turizm 
merkezi olmasını sağlayan Ekşioğlu Ailesi’nin bölgede ger-
çekleştirmeyi hedeflediği kayak merkezi hayalini de gerçeğe 
dönüştürecek. 

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Vali Erdoğan Bek-
taş “Ekşioğlu ailesinin Ovit Yaylası’nda bir de hayalleri var. 
O da Kayak Merkezi. Ovit Yaylası ‘Kış Turizm Merkezi’ ilan 
edilmiş ama henüz ortaya bir şey çıkmamış. Ovit Tüneli’nin 
tamamlanmasından sonra o da mümkün hale geliyor. İkinci 
planda kayak merkezi olması gereken yerlerden biri” şek-

linde konuştu. Vali Bektaş, “Bu bölge şehirlerden bunalmış 
ve şehirlerde yığılmış insanların gelip nefesleneceği, dinle-
neceği ve ihtiyacı olan enerjiyi biriktirebileceği yerler. Uma-
rız bu hedef gerçekleşme şansı bulur. İnsanımız buraların 
tadını çıkarır ve bu güzellikleri yaşar” diye konuştu. 

“Rize’yi turizmde hak ettiği noktaya taşımalıyız”

14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 4’üncü uzun 
çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nin bu yıl sonunda 
ulaşıma açılması planlanıyor. Tünelin ulaşıma açılmasıyla 
bölgedeki turizmi çeşitlendirecek yatırımlara da devam edi-
lecek. Ekşioğulları tarafından açılacak kayak merkezi de bu 
çeşitliliği renk katacak.

Rize’nin ve İkizdere’nin doğal güzelliklerinin, tarihi eserleri, 
kültürel varlıkları, florası, faunasının yanı sıra termal turizm 
değerleri ile rafting, kano, kayak, trekking sporlarına uygun 
parkurlarıyla geniş bir turizm yelpazesine sahip olduğunu 
ifade eden Vali Erdoğan Bektaş “Bu değerlerin her biri bi-
zim birer ürünümüz. Bizlere düşen görev, bu değerlerimizin 
tanıtımını ve pazarlamasını iyi yapıp, Rize’yi turizm sektö-
ründe hak ettiği noktaya taşımak olmalıdır” ifadelerini kul-
landı.

Rize-Artvin Havalimanı ve Yeşil Yol Projesi’nin tamam-
lanmasıyla birlikte bölgeye olan talebin artacağına dikkat 
çeken Vali Bektaş “Biz idare olarak Rize’de kış turizmini 
canlandırmak ve sezonu 12 aya yaymak için projeler geliş-
tiriyoruz” dedi.

Ovit Yaylası’nda yaz ve kış önemli şenlik 
organizasyonları yapıyorlar. Ovit Yaylası’nda cami, 

Kuran Kursu, otel kuran Ekşioğulları yöre mimarisine 
uygun evlerin de bölgede çoğalmasını sağlamıştır.
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Tesislerin İsmi: Süleyman Ekşi-Hakkı / Tulumpınar

Yönetim Binası: Ali Ekşi (Eski Yön. Kur. Baş.)-Ruşen / Dereköy

Sosyal Tesis: Kemal Ekşi-Hasan / Demirkapı

Camii: Miktat-Mustafa Ekşi-Mustafa / Dereköy

Halı Saha: Mustafa Ekşi-İzzet / Çamçavuş

Kreş: İslam Ekşi-Sadık / Demirkapı

İdare Binası: Aydın Ekşi-Servet / Demirkapı

İdare Binası(depo): Aydın Ekşi-Servet / Demirkapı

Alışveriş Birimi (A1):  Sebahattin Ekşi-Kasım / Bayırköy

Alışveriş Birimi (A2):  Hızır Ekşi-Yakup / Bayırköy

Alışveriş Birimi (A3): İlyas Ekşi-Ahmet / Bayırköy

Çeşme (Ç1): Süleyman Ekşi-Hakkı / Tulumpınar

Çeşme (Ç2): Süleyman Ekşi-Hakkı / Tulumpınar

Çeşme (Ç3): Süleyman Ekşi-Hakkı / Tulumpınar

Çeşme (Ç4): Burhan Ekşi-Yakup / Bayırköy

Çeşme (Ç5): Burhan Ekşi-Yakup / Bayırköy

Çeşme (Ç6): Burhan Ekşi-Yakup / Bayırköy

Çeşme (Ç7): Cemal Ekşioğlu-Hızır / Güney Mahallesi

Çeşme (Ç8): Galipcan Ekşioğlu-Cemal  / Güney Mahallesi

Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri’ne katkı 
sağlayacak hayırseverler:

Ekşioğlu Vakfı 
Hakkı Ekşi

Tesisleri Vaziyet 
Planı
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Ekşioğlu Vakfı, hayalini kurduğu sosyal tesisi hayata geçiriyor… Çekmeköy’de 
kiralanan 54 dönüm mesire alanına kurulacak eksiksiz dev tesiste Ekşioğlu 

Aile üyeleri tüm etkinliklerde 7’den 70’e bir araya gelecek, güçlü aile bağlarını 
koruyacak.

Ekşioğlu Vakfı dev bir sosyal 
tesis kuruyor

Ekşioğlu ailesinin birlik ve beraberliğini korumak, yardıma 
ihtiyacı olanların yanında olmak, İkizdere başta olmak üzere 
bütün Karadeniz’in hakettiği değere ulaşabilmesi için ta-
nıtım yapmak gibi daha onlarca sorumluluğu üstlenen ve 
çalışmalarını yıllardır başarıyla sürdüren Ekşioğlu Vakfı, ku-
racağı yeni tesis için aradığı alanı buldu ve anlaşmaya va-
rıldı.  Ekşioğlu Vakfı’na tahsis edilmesi  düşünülen Alemdağ 
Orman İşletme Şeftliği’ne bağlı  54 dönüm Taşlıtepe C Tipi 
Mesire yerinin sözleşmesi Vakıf Başkanı Aydın Ekşi, Başkan 
Vekili Süleyman Ekşi  ve Yönetim Kurulu Üyesi  Mücahid 
Hamza Ekşi tarafından 19 Temmuz 2017’de Kanlıca Orman 
İşletme Müdürlüğü’nde imzalandı. Yıllardır planlanan sosyal 
tesisin hayata geçirilmesi için ilk ve en büyük adım da atıl-
mış oldu.  

İşletmeye  “Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri” ismi verildi

Mesire yerinin kiralanmasıyla tesisin adına da kısa sürede 
karar verildi… Ülkemizin değişik bölgelerinde ve Rize’nin İkiz-
dere ilçesindeki hastane ve lojmanları halkımızın hizmetine 
sunan Hakkı Ekşi’nin adı Vakıf Meclisi’nin kararı ile tesise 
verildi. Vakfın yeni yeri “Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri” 
adıyla işletmeye açılacak. Kiralanan mesire yerinde hem 
çok fazla kişiye iş imkânı sunulacak hem Ekşioğlu ailesinin 
her yaş grubundaki üyelerine hitap edecek bir tesis kuru-
lacak. 

Tesis de “yok” yok! 

Tesisin içerisinde anaokulundan futbol sahasına, tenis kor-
tundan restorana, oyun parkurlarından restorana, düğün 

alanından taziye evine kadar tüm sosyal aktivitelerin yapı-
labileceği dev bir tesis kurulması planlanıyor. Ekşioğlu Ailesi 
artık tüm etkinliklerini, programlarını, düğünlerini, cenaze 
merasimlerini aynı mekanda yapabilecek. Tüm aile en küçü-
ğünden en büyüğüne kadar bir mekanda bir araya gelecek, 
küçükler, gençler ve yaşlılar arasındaki aile bağları aynı şe-
kilde korunabilecek. 

Emeğe geçen herkese teşekkürler

Ekşioğlu Vakfı’nın kurmak istediği tesisi uygun yerin bulun-
masında pek çok kişinin emeği geçti. Bu yerin tahsisi ile il- 
gilenerek, Orman ve Su işleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’na; 
Başbakanlık nezdinde yoğun çalışmalar yapan, vakıf meclis 
başkan vekili Tulumpınar Köyü’nden İbrahim Ekşi’ye, ara- 
zinin bulunmasında destek veren Eski Vakıf Başkanı, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Dereköy’den Ali Ekşi’ye; Meclis Başkanı Ba-
yırköy’den  Mahmut Ekşi’ye, Yönetim Kurulu  Başkanı Aydın 
Ekşi ile yönetim kurulu üyeleri ve destek veren meclis üyele-
rine vakıf adına teşekkür edildi.

Süleyman EKŞİ

Aydın EKŞİ
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Büyük Ekşioğlu Ailesi’nin birlik ve beraberliğine katkı sağla-
yacak Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri’nin kiralama işlem-
lerinin kısa sürede tamamlanmasının ardından Vakfın önde 
gelen isimleri kiralanan mesire alanında keşif gezisi gerçek-
leştirdi. Oldukça keyifli geçen ve pek çok yeni fikrin istişare 
edildiği Taşdelen Ekşioğlu Vakfı  Hakkı Ekşi Tesisleri’ndeki ke-
şif gezisine Meclis Başkan Vekili İbrahim Ekşi, Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Ekşi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman 
Ekşi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Ekşi, Yönetim 
Kurulu Üyesi Galipcan Ekşioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bur-
han Ekşi, Meclis Üyesi Sabahattin Ekşi, Eski Yönetim Kurulu 
Üyeleri Miktat ve Mustafa Ekşi katıldı. Gezi sırasında vakfın 
büyük heyecan duyduğu tesiste yapılacak çalışmalar vazi-

Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Tesisleri için tüm hazırlıklar tamamlandı, planlar 
yapıldı, tesis içindeki mekanları yapacak hayırseverler belirlendi. Şimdi sıra 

kolları sıvayıp, hızla çalışmaya başlamakta...

Ekşioğlu Vakfı
Hakkı Ekşi Tesisleri 

hayırseverlerin katkısıyla 
2018’de açılıyor...

yet planı üstünden yerinde incelendi. Ekşioğlu Vakfı Alem-
dağ temsilciliğinde yapılan toplantı sonucu büyük Ekşioğlu 
Ailesini tüm etkinliklerde bir çatı altında toplayacak tesisteki 
binaların hangi hayırseverler akrabalar tarafından yapıla-
cağı belirlendi.

Hazırlıklara başlandı

2018 yılında hizmete açılacak Ekşioğlu Vakfı Hakkı Ekşi Te-
sisleri, şehrin merkezinde ama gürültüden ve stresten uzak 
Tüm Ekşioğlu Aile bireylerinin aileleriyle birlikte, yeşille iç içe, 
rahat, güvenli, huzurlu gün geçirebilmeleri için inşa edilecek. 
Toplam 54 dönümlük alanda piknik alanları, spor tesisleri, 
kafeleri, kır bahçeleri, restoranları, mescidi, anaokulu, taziye 

evi, nişan, düğün, doğum günü gibi organizasyonlar için açık 
alanları, parkları, konferans salonları, otoparkı, küçük hay-
vanat bahçesi vs. ile yapılacak  olan ve  bütün eş dost ak-
rabaya açık bir  tesis olarak düzenlenecek tesis  hem vakfın 
hem de Ekşioğlu ailesinin gurur kaynağı olacak.

Tesiste herkesi renkli bir hayat bekliyor

Tesisin keşif gezisine katılan Meclis Başkan Vekili İbrahim 
Ekşi tesis için “Ailemizin eksikliğini çektiği birlik beraberliği 
bu tesislerimizde kapatacağız, çünkü tesisimiz küçük bü-
yük herkese hitap edecektir. Böyle bir tesisi  halkımızın ve 
ailemizim  hizmetine açacağımız için mutluyum” ifadelerini 
kullandı.Ekşioğlu Vakıf Başkanı Aydın Ekşi ise “Ekşioğlu Vakfı 
Hakkı Ekşi Tesisleri tüm eş dost akrabalarımız  için tam an-
lamıyla bir sosyal yaşam merkezi olacak, Herkes çoluk çocuk 
ailece  buraya spor yapmaya, piknik yapmaya ve dinlenme-
ye gelecek. Doğal ortamı bozmadan insanların çam ağaç-
ları altında çay içebileceği spor, düğün, nişan, kına gecesi 
yapabileceği, konferans verebileceği oyun oynayabileceği 
kısaca rahat zaman ve  vakit geçirebileceği bir dinlenme  
tesisi yapacağız 54 dönümlük arazide kapalı ve açık  alan-
ları olacak bu tesiste halkımız, akrabalarımız aradıkları her 
şeyi burada bulabilecekler. Kaliteli ve  uygun fiyatlarla hiz-
met vereceğiz. Tesis projemize güvenerek bize destek veren 
akrabalarımıza sonsuz teşekkür ederim. Açıldığında herkesi 
tesisimize bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Keşif gezisine katılan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz  Sü-
leyman Ekşi  de “Vakfımız aile birlik beraberliği eğitim, öğre-

tim ve yardımlar hariç  kültürel  sosyal etkinliklere de gerekli 
önemi vermektedir. Çekmeköy Taşlıtepe’deki Ekşioğlu Vakfı 
Hakkı Ekşi Tesisleri’nde herkesi  renkli bir yaşam beklemek-
tedir. Tesisler tüm halkımıza  açıktır. Destek veren akraba-
larımıza teşekkür ediyor. Tüm akrabalarımıza hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.
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Günümüz dünyasında insanlar için eğitim, var olmanın ve 
yarına kalabilmenin olmazsa olmaz ön koşuludur. Çağdaş 
eğitim, çağın gereklerine uygun olarak bireyin yetenekle-
rinin, ilgisini de göz önünde bulundurarak toplumun insan 
gücü gereksinmesini karşılayacak biçimde geliştirilmesi de-
mektir. Böylece birey daha üretken konuma gelerek, hem 
kendisini mutlu edecek hem de toplumunun mutluluğu-
na katkıda bulunacaktır. İşte bu gerçekler ışığında her an 
önemli bir değişim ve dönüşüm yaşamakta olan günümüz 
dünyasında çocukların ne zaman okula başlayacakları, na-
sıl bir eğitim ortamı içinde hayata hazırlanacakları hemen 
hemen her ülke için önemli bir sorundur.

İlköğretimden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğ-
retime geçişin nasıl olması gerektiğine ilişkin her ülkenin 
kendine göre çözümler ürettiği görülmektedir. Dünyadaki 
ülkelerin büyük çoğunluğunun, uzun süreli zorunlu eğitimi 
tercih ettiği gözlemlenmekte,  197 ülkenin 60’ında zorunlu 
eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler içerirken, 130’unda 
12 yıla kadar zorunlu eğitim uygulanmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca yapılan çalışmaya göre, dünya genelinde 197 
ülkenin 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az sü-
reler içerirken, 130’unda 9-12 yıl arası ve 7’sinde ise 13-14 
yıllık eğitim verilmektedir. Zorunlu eğitime başlama yaşı ise 
3-7 arasında değişiklik göstermektedir. Ülkelerin çoğunlu-
ğunda zorunlu eğitime başlama yaşı 6 iken, 38 ülkede ise 

zorunlu eğitime 6 yaştan önce başlanmaktadır. Ülkelerde, 
eğitim süresinin üniversite öncesi yıllar itibarıyla yapılandı-
rılmasında, 3 basamaktan oluşan bir yapılanma var. Birçok 
gelişmiş ülke bu sistemlerini, birbirinden farklı eğitim yön-
temleriyle harmanlayarak başarıyı yakalamak için uygula-
maktadır. Söz gelimi, Finlandiya’da Fin öğrencilerinin başa-
rılarının temel nedenlerinden biri olarak gösterilen eğitimde 
fırsat eşitliği, okul ve program çeşitliliğine gidilmeksizin tüm 
bireylere aynı eğitim olanaklarını sunmayı ifade etmektedir. 
Singapur eğitim sistemi, öğrencilere bütüncül ve geniş ta-
banlı bir eğitim sunmayı amaçlar. Çift dilli eğitim sayesin-
de tüm öğrenciler, dünyada kabul gören İngilizce’yi öğrenir. 
Öğrenciler ayrıca kendi kültürlerini, kimliklerini, geleneklerini, 
değerlerini koruma adına anadillerini de öğrenebilirler. Gü-
nümüzün en iyi eğitim sistemine sahip olduğu kabul edilen 
ülkelerinden Güney Kore’de sosyoekonomik merdivenin ba-
samaklarını başarıyla tırmanmanın ve güvenli bir iş bulma-
nın tek yolu bir sınavdan çıkıp diğerine girmektir. Bu sınavlar 
bizdeki TEOG, YGS, KPSS… vb. sınavlardan çok ağır olarak 
son derece yorucu, yıpratıcı ve örseleyicidir. 

Tüm bu sistemlerin içinde çalışmalarını yürüten Türk eğitim 
sistemi, 12 yıllık zorunlu eğitim, 4+4+4 şeklinde üç kademeye 
ayrılmıştır. Ülkemizin eğitim sistemine baktığımızda, rekabet 
ortamı, iş bulmak için sınavlardan başarılı olma zorunluluğu, 
gelecek kaygısı, aile ve toplum baskısı gibi sebeplerden do-
layı öğrencilerin okulu çok sevmediği gözlemlenmiştir. Özel 
Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları, Türk eğitim sistemi 
içinde, anasınıfından ortaokula kadar en önemli kademe-
lerde içinde öğrencilerinin mutlu olduğu kurumlar inşa et-
meyi en ön planda tutmuştur. Bu hedefle birlikte eğitimin 
iki önemli soy ağacını oluşturmak için öncelikle, ülkemizin 
millî kültürünü ve kalıcı değerlerini nesilden nesile aktara-
rak milletin sürekliliğini amaçlamış; öğrencilerinin bilgi, dav-
ranış ve kabiliyetlerini geliştirerek toplumun ilerlemesini ve 
çağdaşlaşmasını sağlamayı ilke edinmiştir. Öğrencilerinin, 
öğretmen baskısı altında kalmadan ders işleyebilmesini ve 
bireysel başarısını her şeyin üstünde tutan Özel Ferah Bü-
yük Çamlıca Eğitim Kurumları’nda yaparak ve yaşayarak 
öğrenmenin önemi bilinmekte ve bu doğrultuda oluşturulan 
atölyeler ile öğrencilerin eğlenceli bir şekilde eğitim alma-
ları ve okulu sevmeleri sağlanmaktadır. Onların kendisiyle 
barışık ve özgüven sahibi, liderlik özellikleri ile donatılmış, 
estetik beğenileri gelişmiş, idealist ve üretken, mutlu ve öz-
gür bireyler olmaları hedeflenmektedir. Özel Ferah Büyük 
Çamlıca Eğitim Kurumları, 2005 yılından bu yana “Bir ÇO-
CUK yetişir; DÜNYA değişir.” sloganını her geçen gün hayata 
geçirerek, “Gelenekten geleceğe açılan kapı” olma iddiasının 
ne kadar yerinde olduğunu da kanıtlamaktadır.

Tüm Eğitim Sistemi İçinde Bir 
Eğitim Kurumu: Ferah Büyük 

Çamlıca Koleji
”

”

Ferah Büyük Çamlıca Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel EKŞİ

118
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Rize’nin önde gelen ailesi Ekşioğlu’nun kurduğu Ekşioğlu Vakfı, hizmette sınır 
tanımıyor. Ekşioğlu Vakfı’nın 7 gün boyunca 3000 kişiye verdiği iftar büyük 

alkış topladı.

3000 kişiye 7 gün iftar...

Ekşioğlu Vakfı’ndan Bir İlk Daha

Ekşioğlu Vakfı, Ramazan ayında yine bir ilke imza attı. Rize 
sahil dolgu alanında bulunan Kültür Park’ta 3000 kişiye 7 
gün süre ile iftar yemeği düzenledi. Büyük ilgi gören iftar 
yemeğine AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, Rize 
Belediye Başkanı Reşat Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı 
Saffet Kopuz, İkizdere Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İkiz-
dere Emniyet Amiri Ali Ayvaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Ensar Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Ekşioğlu Vakfı 
Başkan Vekili Süleyman Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu 
üyesi Kasım Ekşi, Aile bireylerinden İhsan Ekşi de katıldı. 

Dev organizasyona tam puan

Duaların ardından 3000 kişi hep birlikte oruç açtı. Büyük bir 
ziyafeti aratmayan organizasyona katılanlar, Ekşioğlu Vak-
fı’na teşekkürü borç bildiklerini söyledi. İftar yemeğinin ar-
dından Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, bir konuşma yaptı. 

Kardeşlik bağlarımız güçleniyor  

Ramazan ayının tüm halkı bir araya getiren kutsal değer-
lerden biri olduğunu hatırlattı. Bu tip organizasyonların kar-
deşlik bağını daha da güçlendirdiğini söyleyen Aydın Ekşi, 
“Ekşioğlu Vakfı olarak her zaman yanınızdayız” dedi. Vakıf 
Başkan Vekili Süleyman Ekşi ise, “Bütün Rizelilerin ve mille-
timizin Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyor, daha nice Rama-
zanlara ve bayramlara huzurla, mutlulukla kavuşmalarını 
yüce Allahtan temenni ediyorum” diye konuştu.

İftar’dan kareler
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15 gün sürdü  

Ekşioğlu Vakfı’nın büyük titizlikle organize ettiği iftar yeme-
ğine ilgi büyüktü. 7’sinden 70’ine kadar tüm İkizderelilerin 
adeta akın ettiği iftar yemekleri görülmeye değerdi. Hoş 
sohbetlerin yapıldığı iftar yemeklerinde akrabalık ilişkileri bir 
kez daha tazelendi.

Gençlerimiz için en iyi örnek   

İftar yemeğine katılanlar, organizasyondan büyük mem-
nuniyet duyduklarını belirtti. Bu organizasyonu düzenleyen 
Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi’ye teşekkür eden İkizdere-
liler, duygularını şu cümlelerle dile getirdi: 

“Bütün eş, dost ve akrabalarımızla 15 gün boyunca bir ara-
da iftar yapma imkanı bulduk. İftar yemekleri hem İkizde-
re halkının  birbirlerini görüp kaynaşmasında ve hem de 
gençlerin birbirlerini yakından tanıyıp dostluk kurmalarını 
sağlıyor. Ayrıca Ramazan ayının manevi huzurunu birlikte 
yaşamak ayrı bir güzellik. İftar yemeğine katılan herkes bu 
manevi huzuru tattığı için çok mutlu.”

Ekşioğlu Vakfı, İkizdereliler için düzenlediği iftar yemeği programını bu yıl da unutmadı. 15 gün boyunca tüm akrabalar
hep bir arada iftar açtı. İkizdereli Ekşioğlu Ailesi’ne akraba olanlar tarafından yaptırılan Rize İkizdere Aslan Ekşioğlu–Ali Ekşi
Öğretmen Evi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemekleri büyük ilgi gördü.

Yaptıkları bağışlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren 
Ekşioğlu Vakfı, yine İkizderelileri unutmadı. Vakıf, İkizdereliler için 15 gün 

boyunca iftar düzenledi

Ekşioğlu akrabaları iftarda 
buluştu

Çağımız bilişim çağı, teknoloji baş döndüren bir hızla ilerli- 
yor. İnternet ve son olarak akılı telefonların hayatımızı gir-
mesiyle birlikte dünyanın her yerinden her yerini izlemek, 
haberdar olmak mümkün… Çağın gerekliliği olan teknolojinin 
gelişimine uyum sağlayan Ekşioğlu Vakfı, web sitesi üzerin-
den izlenebilecek Ekşioğlu Web Tv projesini hayata geçirdi. 

Artık Ekşioğlu Vakfı web sitesinde yer alan Ekşioğlu Web 
Tv’yi tıklayarak hem daha önceki yıllarda hem de 2017 yılın-
da yapılan etkinliklerin videolarını izleyebilir, bölgeye ait ha-
berleri takip edebilir, memleketimi özledim derseniz İkizdere 
tanıtım videoları ile hasret giderebilirsiniz. Web Tv’de ayrıca 
Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi’nin mesajının yayınladığı 
video ile Ekşioğlu ailesinin tanıtım videoları da yer alıyor. 

Ekşioğlu Vakfı tarafından yapılan etkinlikler, şenlikler, bölgeye ait haberler artık 
Ekşioğlu Web Tv’de... Videoları izlemek için Ekşioğlu Vakfı Web sitesine girip, 

Web Tv’yi tıklamanız yeterli.

Ekşioğlu Web TV açıldı!

Katılamadım diye üzülmeyin! 

Ekşioğlu Vakfı tarafından İkizdere’de ya da yaşadığınız şe-
hirlerde organize edilen etkinliklere, şenliklere katılamadıy-
sanız da üzülmeyin. Ekşioğlu Web Tv’den videolarını izleyin. 
Şenliklere katıldım ama tadı damağımda kaldı diyorsanız 
çözümü yine Ekşioğlu Web Tv’de… Şenliğin videolarını web 
Tv’den defalarca izleyebilirsiniz.

Ekşioğlu Web Sitesi GİRİŞ LİNKİ

eksioglu.vakfi.online
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Ekşioğlu Ailesi, Ekşioğlu Vakfı’nın Adana Park Restoranda 
düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Çok sayıda aile üyesi-
nin katıldığı iftar yemeği adeta düşman çatlattı. Vakıf yöne-
ticilerinin de katıldığı iftar yemeği hoş sohbetlerle gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar sürdü. 

Bağlarımız güçleniyor

Bunun gibi organizasyonların Ekşioğlu Ailesi’nin arasındaki 
bağı daha da güçlendirdiğini belirten Vakfın Başkan Vekili 
Süleyman Ekşi, “Biz bir aileyiz. Ailemiz Allah’ın izniyle daha 
uzun yıllar hep birlikte olacak. Birlik ve beraberliğimiz her 
zaman daim olsun. ” dedi.

Sohbet koyu

İftar yemeğine katılan Ekşioğlu Ailesi üyeleri ve Vakıf yöne- 
ticilerinin keyfine diyecek yoktu. Hoş sohbetlerin yapıldığı 
ve anıların tazelendiği iftar yemeği, renkli görüntülere de 
sahne oldu. İftar yemeğine katılan Ekşioğlu Ailesi üyeleri ise 
başta Vakfın Başkanı Aydın Ekşi olmak üzere tüm yönetim 
kurulu üyeleri ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gece toplu 
halde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Türkiye’nin ‘en büyük ailesi’ olan Ekşioğlu Ailesi, birlik ve beraberlik mesajı 
verdi. Ramazan ayı boyunca aile iftarları düzenleyen vakıf bu kez aile üyelerini 

İstanbul’da topladı 

Ekşioğlu Ailesi bir arada

İftar’dan kareler
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Kurulduğu 1991 yılından bu yana her yıl Ramazan ayın-
da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Ekşioğlu Vakfı, bu 
yıl da kurallarından taviz vermedi. Vakfın ihtiyaç sahiple- 
rine dağıtılmak üzere hazırladığı yardım paketleri İstanbul 
çevresindeki temsilciliklerine gönderildi. Ekşioğlu Vakfı’nın 
yardım konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığını belir-
ten vakfın Başkan Vekili Süleyman Ekşi,  Ramazan ayında 
her sene olduğu gibi bu senede Ekşioğlu Vakfı  tarafından 
ihtiyaç sahibi kişilere kuru gıda yardımında bulunduklarını 
söyledi.  

Binlerce aileye ulaştı

Binlerce aileye yardımda bulunduklarını hatırlatan Ekşi, 
“Vakfımızın  imkânları ve Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Üye-
lerimizin katkı ve destekleri ile oluşturmuş olduğumuz koli- 
lerimizi İstanbul çevresindeki tüm temsilciliklerimize, ihtiyaç 
sahibi ailelere dağıtılması adına  ulaştırdık” dedi. Ekşioğlu 
Vakfı olarak rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’da ihtiyaç 
sahiplerinin, ihtiyacına merhem olmaya çalıştıklarını belir-
ten Süleyman Ekşi, “Bu duygu ve düşüncelerle inşallah her 
geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu destek-
lerimizi ve yardımlarımızı devam ettirmeye çalışacağız. Bu 
kolilerin hazırlanmasında bize destek olan Yönetim Kurulu 
üyelerimize canı gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.

Vakıf olma özelliğini tam anlamıyla yerine getiren Ekşioğlu Vakfı, tedbiri elden 
bırakmıyor. Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yardım 

paketleri vakfın temsilciliklerine ulaştı ve binlerce ailenin yüzü güldü

Ramazan yardımlarına
start verildi
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Türkiye’de vakıf anlayışına ivme kazandıran Ekşioğlu Vakfı, 
mazlumları yine unutmadı. Vakıf, Suriye’deki yardıma muh-
taç insanlara 1 TIR dolusu gıda yardımı gönderdi. Suriye’de 
savaşın başladığı dönemden beri mağdur halka yardım eli 
uzatmaya çalışan Ekşioğlu Vakfı ve Ekşioğlu Ailesi bireyle-
ri, Suriyelilere umut olmaya devam ediyor. Ekşioğlu Vakfı, 
Ramazan ayında da da mazlum Suriye halkını yalnız bırak-
mayarak Suriye’de yaşayan  ihtiyaç sahibi ailelere mutfak 
malzemesi ve gıda kolisi dağıttı. Vakıf Başkanı Aydın Ekşi’nin 
yardım talebini duyurmasıyla hayırseverler kolları sıvadı. 
Gıda kolileri birkaç gün içinde hızla hazırlandı. 

1 TIR dolusu yardım

Ekşioğlu Vakfı tarafından hazırlanan gıda kolilerinde bir ai-
leye bir ay yetebilecek kadar sıvı yağ, bakliyat, makarna ve 
salça gibi temel gıda malzemeleri yer aldı. Vakıf çalışanları-
nın Suriye’ye giderek tek tek dağıttığı gıda kolileri mazlum-
ların yüzünü güldürdü. Yardım kolilerini alan Suriyeli ihtiyaç 
sahipleri, Ekşioğlu Vakfı’na ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yaptığı yardımlar Türkiye ile sınırlı kalmayan Ekşioğlu Vakfı, bu kez de yardım 
elini Suriye’ye uzattı. Vakıf,  1 TIR dolusu gıda malzemesini Suriye’deki ihtiyaç 

sahiplerine dağıttı 

Ekşioğlu Vakfı’ndan
mazlumlara destek

Ecdadımızın bize yüklediği bir misyon

Ramazan ayında Suriye’deki yetim ve ihtiyaç sahiplerini de 
unutmadıklarını belirten Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, 
“Suriye’de 6 yılda 400 binden fazla insan hayatını kaybetti. 
Ülkenin bir çok bölgesine yaşayan insanlara yardım ulaştı-
rılamıyor. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar açlıktan do-
layı ölüm riski ile hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Bizler, 
dünya üzerinde nerede bir mazlum varsa, bir muhtaç varsa, 
onun yanında olmuş, ihtiyacını gidermiş, bir ekmeği varsa 
yarısını paylaşmış bir ecdadın torunlarıyız. Bizler tarihimi-
zin ve ecdadımızın bize yüklediği misyonun gereği olarak bu 
yardımları yapmak, mazlumlara el uzatmak durumundayız” 
dedi.

Emeği geçenlere teşekkür 

Yardım kolilerinin hazırlanmasından ulaştırılmasına kadar 
emeği geçen yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Ekşi, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

“Nasıl ki; Çanakkale’de sadece İstanbul’dan, Erzurum’dan, 
Adana’dan değil, Şam’dan, Musul’dan, Bağdat’tan, Filis-
tin’den de şehitler var. Onlar bu vatanımızı müdafaa için 
bize yardıma gelip şehit oldular. Biz de onların evlatlarına 
hiç olmazsa vefa borcu olarak da yardım etmek durumun-
dayız.’’
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Her zaman vatanı için gözlerini kırpmadan canlarını veren 
şehitlerimizin yakınlarını koruyup gözeten Ekşioğlu Vakfı, 
geleneğini bu yıl da bozmadı. Vakıf 100 şehit yakını aileye 
yardım elini uzattı. Ramazan ayı için hazırlanan yardım pa-
ketlerinin ihtiyaç sahibi şehit yakınlarına ulaşması için kol-
ları sıvayan Ekşioğlu Vakfı; Şehit Aileleri Derneği ile irtibata 
geçti. Dernek Başkanı Mehmet Güner, ihtiyaç sahibi 100 aile 
belirledi. Ekşioğlu Vakfı yönetim kurulu üyeleri, kısa sürede 
100 aile için gıda kolisi hazırladı.  

Onlar bizim emanetimiz

Ekşioğlu Vakıf Müdürü Hülya Ekşi Yılmaz ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyeleri İstanbul’da 100 şehit yakını aileye 
gıda kolilerini tek tek teslim etti. Şehit yakınlarının hiçbir za-
man unutulmaması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Onlar 
bize emanettir. Onlar bu vatan için evlat yetiştiren ve ev-
ladını kaybedenlerdir. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Ne 
kadar yanlarında olsak da evlatlarının yada babalarının 
yerini dolduramayız ve dolduramayacağız. Onlar vatan için 
isimlerinden vazgeçen yiğitlerin aileleridir. Bu yüzden şehit 
ailelerimize Ekşioğlu Vakfı olarak elimizden gelen yardımı 
yapacağız” dedi.

Vakıf bizi hiç unutmadı

Başta Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi olmak üzere tüm 
vakıf üyelerine teşekkür eden Şehit Aileleri Derneği Başkanı 
Mehmet Güner, “Ekşioğlu Vakfı sadece Ramazan’da değil 
her zaman şehit ailelerini unutmaz. Her zaman yardım elini 
uzatır.  Bizler şehitlerimize ne yapsak onlara olan borcumu-
zu ödeyemeyiz” diye konuştu. 

Ekşioğlu Vakfı, şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarını yine el uzattı. Vakıf, 
Ramazan’da İstanbul’da bulunan 100 şehit ailesine yardım etti

Büyük Vefa
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50’den fazla torun...

Çocuklarının hepsini evlendirip dünya gözüyle mürüvvetlerini 
gören Hacı Hakkı Ekşi’nin elliden fazla torunu bulunuyor. Hakkı 
Ekşi çocuklarından sonra şimdi de torunlarının büyümesine ta-
nıklıyor ediyor. Torunun evlattan bile daha tatlı olduğunu söyle-
yen Hacı Hakkı Ekşi’nin tek dileği torunlarının vatana, millete ve 
Ekşioğlu Ailesi’ne hayırlı evlatlar olması…

Ekşioğlu Vakfı Dergisi’nin röportaj konuğu olarak yer alan Hakkı 
Ekşi Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kurucusu ve Başkanı Hacı Hak-
kı Ekşi, hem hayatı hem de yaptığı hayır işleriyle gönüllerde taht 
kuruyor. Hacı Hakkı Ekşi, 1936 yılında Rize’nin İkizdere ilçesi, Tu-
lumpınar Köyü’nde doğdu. Merhum Hacı İbrahim ve Helime Ekşi 
çiftinin sekizinci çocuğu olarak dünyaya gelen Hacı Hakkı Ekşi, 
daha 17 yaşında iken merhum Hacı İdris ve Asiye Kahraman çif-
tinin kızı merhume Hacı Emine Ekşi ile evlendi. Mutlu bir evlilik 
süren çiftin, Hatice, İbrahim, Meliha, İmdat, Süleyman, Yüksel ve 
İsmail Hakkı Ekşi isimlerini verdikleri yedi çocukları oldu.
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Çocuk yaşta usta...

Çalışkanlıklarıyla bilinen Karadeniz insanı gibi Hacı Hakkı 
Ekşi de çocukluk çağında çalışmaya başladı. Hakkı Ekşi’nin 
kendisine seçtiği ilk meslek terzilik… Kısa sürede usta bir terzi 
olan Hacı Hakkı Ekşi, memleketi İkizdere’de ilk ekmek kapısını 
açtı. Diktiği elbiselerle adından söz ettiren Hacı Hakkı Ekşi, 
dükkanını bölgede yeterli iş olmaması nedeniyle kapatmak 
zorunda kaldı. Ekmek teknesine kilit vuran Hacı Hakkı Ekşi, 
daha sonra vatan borcunu ödemek için askere gitti. Askerli-
ğini İstanbul’da Topçu Çavuş olarak yapan Ekşi, terhisini alır 
almaz Erzurum’a, inşaatlarda çalışmak üzere gurbete gitti.

Dürüstlük ve çalışmanın sonucu

Erzurum’daki inşaatlarda amelelikle inşaat sektörüne adım 
atan Hacı Hakkı Ekşi, daha sonra usta olarak çalışmaya 
başladı. Yaptığı inşaatlarda ustalığını gösteren Ekşi, ilk ta-
ahhüt işini 1958 yılında aldı. İnşaatlarında kaliteden ödün 
vermeyen Ekşi, 1984 yılında oğulları ile birlikte Hektaş Şir-
ketler Grubu’nu kurdu. 1984 yılından bu yana oğulları ile bir-
likte Hektaş Şirketler Grubu çatısı altında Edirne’den Kars’a 
kadar yüzlerce projeyi alnının akıyla bitiren Hacı Hakkı Ekşi, 
inşaat sektörünün aranan isimlerinden biri haline geldi. Yıl-
lardır çalışmanın verdiği yorgunlukla artık bayrağı oğulları-
na devretme kararı alan Hacı Hakkı Ekşi, 1999 yılında şir-
ketler gurubunun Onursal Başkanı oldu. 

Yardımda sınır tanımıyor

Yıllar boyunca inşaat yaptığı bölgelerde mutlaka bir hayır işi 
de yapan Hacı Hakkı Ekşi, bu misyonuyla hem gönülleri fet-
hetti, hem büyük alkış topladı. Yaptığı hayır işlerini daha dü-
zenli yapabilmek ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek 
isteyen Hacı Hakkı Ekşi, oğullarıyla birlikte Hakkı Ekşi Eğitim, 
Kültür ve Sağlık Vakfı’nı kurdu. Vakıf ile Türk toplumunun milli 
ve kültürel varlığını koruyup geliştirmek, muhtaç durumda 
olanlara yardım etmek, ihtiyaç olan yerlere sağlık, eğitim, 
dini tesisler yapmak ve güzel insanların yetişmesi için Diya-
net İşleri Başkanlığı’yla birlikte hizmet verdiği Kur’an Kurs-
ları inşa etmek gibi yüzlerce hayır işi yapan Hacı Hakkı Ekşi, 

öğrencilere de düzenli olarak her yıl burs veriyor. Okumanın 
bir erdem olduğuna inanan Hacı Hakkı Ekşi, bu konuda tüm 
imkanlarını seferber ediyor. Hacı Hakkı Ekşi, Yüce Kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’de “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe 
asla hayrın kemaline eremezsiniz (ve Cenab-ı Hakk’a yakla-
şamazsınız)” (Al-İ İmran,92) ayetini hayatına şiar edinerek 
yardımsever bir vakıf insanı olmaya çalışıyor.

Tüm hayırlar Allah rızası için

Peki Hacı Hakkı Ekşi neden vakıf insanı olmak istiyor? Çünkü 
Ekşi’ye göre vakıf İnsanı yaşadığı toplumun pek çok yarasını 
şefkatle sarar ve Allah’ın ihsan ettiği nimetleri, yine Allah’ın 
emrine uyarak muhtaçlarla paylaşır, ihtiyaç sahibi olanlara 
infak eder. Vakıf insanının gönlü herkesin sığınabileceği bir 
barınak olmalıdır. Hacı Hakkı Ekşi de hayatı boyunca kendi-
sinden yardım isteyen herkese yardım etmeye çalışmış, im-
kanı olmadığı dönemlerde ise güler yüzü ile onlara infakta 
bulunmuştur. Çünkü dinimizde güler yüz de bir infaktır. Vakıf 
İnsanı öyle bir hizmet ehlidir ki, onun hali uzun yıllar boyunca 
bütün canlılara, insana, hayvana, ağaca, güle hayat vere-
rek giden bir ırmağa benzer. Bu ırmağın varacağı menzil de 
Yüce Yaratıcı’nın ebedi vuslat deryasıdır.

Rehber insan Hacı Hakkı Ekşi

Her şeyin bir karşılık ve çıkar beklentisi ile yapıldığı günü-
müzde, Hacı Hakkı Ekşi yaptığı tüm hayırları hiçbir karşılık 
beklemeden yapmıştır. Bu da, İslam’a imanının gereği ve 
sonucu olarak dünya hayatında “Allah’a kulluk sınavında ol-
duğumuzu bilinciyle olmaktadır. Bu sınavın sadece bir bilgi 
sınavı değil, amel ve uygulama sınavı, hayat sınavı olduğu 
bilinciyle… Bireysel anlamda erginlik-ölüm arası yaşanan bu 
sürekli kulluk sınavında sorumluluk, Allah’a nasıl kulluk ede-
ceğimizin öğretilmesine bağlı.  Hacı Hakkı Ekşi, Rabbimizin, 
kendinden sonraki nesillere başarılı kulluğu gösterebilmesi 
için görevlendirdiği kılavuz ve rehber insanlardan biri ola-
rak hayırlarına devam ediyor. Hacı Hakkı Ekşi, amel defterini 
açık tutacak, anılmaya değer eserler bırakıyor. 

Birbirlerine tutkunluklarıyla bilinen Ekşioğlu Ailesi’nin üyelerinden Hacı Hakkı 
Ekşi’nin hayatı, gençlere ders olarak okutabilecek nitelikte. Ekmeğini taştan 

çıkaran Hacı Hakkı Ekşi, inşaatlarda amelelikle başladığı iş hayatında, başarı 
basamaklarını ağır ağır ama sağlam adımlarla çıktı. Edirne’den Kars’a 
kadar  yüzlerce inşaat projesinde imzası bulunan Hacı Hakkı Ekşi, gittiği 

her yerde hayırlar yaptı. Yüzlerce ailenin yüzünü güldüren Hacı Hakkı Ekşi, 
hayırseverliğiyle tanındı. İş dünyasındaki bayrağını oğullarına devreden Hacı 

Hakkı Ekşi, artık sadece hayır işleri için çalışıyor

Hayırseverliğin ‘Hakkı’nı 
veriyor... 
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Ekşioğlu Vaktı 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi 
sırasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için

Mevlid Programı düzenledi. 

15 Temmuz ve Tüm
Şehitlerimiz

Her bir üyesi vatanına aşık Ekşioğlu Vakfı, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişi-
minin seneyi devriyesinde ülkesi için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi unutmadı. Ekşioğlu Ailesin-
den Kemal Ekşi’nin de şehit düştüğü, kanları donduran 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hayatını kaybeden 
tüm şehitlerimiz için mevlidi şerif okutuldu. 

14 Temmuz Cuma akşamı Ümraniye’de Hacı Hakkı Ekşi Camii’nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında yapılan 
mevlid programına ilgi oldukça yoğun oldu. Vakfın üyelerinin yanı sıra camiye namaz kılmaya gelenlerin de katıl-
dığı mevlid de aziz şehitlerimiz için Kuranlar okundu, dualar edildi. Geçtiğimiz yılların hainlerin saldırısına uğrayan 
devletimiz için de hep bir ağızdan duâlar edildi. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine kasteden hain terör örgü-
tü Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da 
gerçekleştirdiği, darbe girişiminin birinci yılı, dosta gü-
ven düşmana korku saldı. Tüm Türkiye’de milyonlarca kişi 
meydanları tıka basa doldurdu. 250 vatandaşımızın şehit 
olduğu binlercesinin de gazi olduğu darbe girişiminin bi-
rinci yıldönümünde hain saldırıyı gerçekleştiren FETÖ üye-
lerine lanet yağdırıldı. Ekşioğlu Vakfı, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı, 
darbe gecesi en büyük çatışmanın yaşandığı İstanbul’daki 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenlerine gurur-
la ve onurla yer aldı. Ekşioğlu Ailesi ve Ekşioğlu Vakfı üyele-
rinin tam kadro katıldığı törende, tüm gün ve gece boyunca 
binlerce Türk bayrağı dalgalandı, nöbetler tutuldu. Ekşioğlu 
Vakfı üyeleri de gece boyunca devam eden nöbetlere Türk 
bayraklarıyla eşlik etti. Vatan sevgisini her şeyin üstünde 
tutan Ekşioğlu Vakfı üyeleri, anma törenlerinde bu ilkelerin-
den asla vazgeçmeyeceklerini bir kez daha gösterdi. 

Erdoğan Türk milletine teşekkür etti

Tüm gün selaların okunduğu ve İstanbul’un adeta kırmı-
zı beyaza büründüğü 15 Temmuz’da, köprünün üzerindeki 
anma töreninde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua-
lar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan, anma törenine katılmak için Nakkaşte-
pe’den yürüyerek alana geldi. Milyonlarca kişinin de eş-
lik ettiği yürüyüş, Türk milletinin asla parçalanamayaca-
ğını bir kez daha kanıtladı. Şehitler Anıtı’nın açılışını yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre alkışlardan konuşma-
sına başlayamadı. Erdoğan konuşmasına, “Şehitlerimizin 
emaneti kıymetli kardeşlerim, değerli gazi kardeşlerim, şeh-
rimizin dört bir yanından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
gelerek buradaki programa katılan sevgili İstanbullular, 
15 Temmuz ihanet girişiminin birinci yıl dönümünde Türki-
ye’nin her köşesinde bir kez daha meydanları dolduran de-

ğerli vatandaşlarım, aziz kardeşlerim, hepinizi en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum” 
diyerek başladı.

 “Hainlerin kafasını kopartacağız”

15 Temmuz günü yaşananları anlatan Erdoğan, Türk mille-
tinin o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarına karşı 
durduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Tekbirle tankın 
üzerine giden milleti kim esir edebilir? Sırtındaki tişörtünü 
tankın egzoz borusunun içine tıkamak suretiyle, onu ça-
lışamaz hale getiren imandır, iman. Önünde, arkasında, 
sağında, solunda onlarca kişi vurulup düştüğü halde geri 
dönüp gitmeyi bir an bile aklından geçirmeyen, tam tersi-
ne bulduğu ilk fırsatta yeniden hainlerin üzerine yürüyen bu 
milleti kim durdurabilir? Hemen 3-4 metre ilerisine düşen 
kurşunlara aldırış etmeden yürüyen ve kendisine ‘geri dön, 
yoksa öleceksin’ diyenlere, şu cevaba bak; ‘Bugün ölme- 
yeceksek ne zaman ölmeyeceğiz’ diyen bir millete kim zincir 
vurabilir. Ah şu köprünün dili olsa da o gece burada yaşa-
nan kahramanlıkları bir anlatsa. Ah o gece şehit kanlarıyla 
sulanan her karış toprağın, her taşın, her santim asfaltın dili 
olsa da yiğitlik nasıl olurmuş tüm dünyaya anlatsa. Çünkü 
bizim dilimiz bunları kelimelere dökmekte kifayetsiz kalıyor.”

Ödediğimiz bedel ağır... 

“Ödediğimiz bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, kar-
deşlerin, evlatların göz yaşlarına, yürek yangınlarına değer 
biçmek asla mümkün değildir ama bu fedakarlıkların karşı-
lığında elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimize de değer 
biçemeyiz” diyen Erdoğan, konuşmasını şu sözlere bitirdi:

“15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ’nün, 
PKK’nın, DEAŞ’ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. 
Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız.”

Vatan ve devlet sevgisini kendilerine ilke edinen Ekşioğlu Vakfı üyeleri, hain 
darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma 

törenine tam kadro katıldı. Ekşioğlu Vakfı üyelerinin tüm gün ellerinde ay yıldızlı 
bayrak, dillerinde ise dua vardı...

Ekşioğlu Vakfı, 15 Temmuz’un 
yıldönümünde 

Şehitler Köprüsü’ndeydi…
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Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rize’nin bir turizm şehri olması için 
yapılan yatırımları, yeni projeleri, sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. Ekşioğlu 
Vakfı’nın belediyeye desteğinden ve İkizdere’nın tanıtımına katkılarından dolayı 

vakfın tüm üyelerine teşekkür etti. 

“Ekşioğlu Ailesi her zaman 
Rize’nin yanında”

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Reşat KASAP
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Rize Belediyesi, kentin estetik görüntüsünün değişimi için 
çalışmalar yürütüyor. Belediye, Doğu Park, Mavi Şehir, Batı 
Park, Meydan Projesi ve Isırlık Tabiat Parkı gibi şehrin turiz-
minin gelişimi için planlanan projeleri birer birer hayata ge-
çiriyor. Ekşioğlu Vakfı Dergisi’nde söyleşi konuğu olan Rize 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap bir taraftan bele-
diyenin turizmi geliştirmek için yaptığı projeleri anlatırken 
bir taraftan da şehrin önemli ailelerinden Ekşioğlu Ailesi’nin 
şehre katkısında bahsetti. Röportaj sırasında Ekşioğlu Aile-
si’nin Rize’ye yaptığı katkılardan memnuniyetini dile getiren 
Prof. Dr. Reşat Kasap, Ekşioğlu Vakfı bireylerinin Rize’nin ye-
tiştirdiği ve memleketlerine dönüşü olan ailelerden biri ol-
duğunu, aile bireylerinin doğup büyüdükleri kente her daim 
sahip çıktıklarını söyledi.

Ekşioğlu Ailesi her zaman yanımızda

Ovit Şenlikleri ve İkizdere Bölgesi’ndeki turizm ve kamu 
yatırımları ile doğup büyüdükleri yöreye gerçek anlamda 
önemli katkılar sağladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Reşat 
Kasap, Ekşioğlu ailesinin bireylerinin belediyeye de önemli 
destekleri olduğunu belirtti. “Benim dönemimde son dört 
Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz günlük 2 bin 500 kişilik 
iftar yemeğine de Ekşioğlu Vakfı’nın katkıları oldu” diyen Ka-
sap şöyle devam etti

“Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz ve çok teşekkür edi-
yoruz. Bu doğrultuda hak hukuk çerçevesinde ve adaletli 
bir yaklaşımla ortaya koyacağımız her türlü projeye be-
lediye olarak katkı koyduğumuz gibi Ekşioğlu Ailesi’nin de 
her zaman bizim yanımızda olduğunu belirtmek istiyorum.  
Ekşioğlu Vakfı her yıl düzenlediği şenliklerle Ovit Yayla-
sı, İkizdere ve Rize’nin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Bu 
katkılarından dolayı aile bireylerine ve Vakıf yöneticilerine 
teşekkür ediyorum.”  

Doğu Karadeniz Turizmi, bölgesel ele alınıyor

Söyleşi sırasında Türkiye’nin turizm açısından dünyanın 
önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kasap, 
turizmin gelişimi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
önemli çalışmalar içerisinde olduğunu gözlemlediklerini 
söyledi. Rize’nin turizm kenti olma yolunda kapılarının açık 
olduğunu dile getiren Kasap, kentin estetiğinin değiştirilme-
si için yaptıkları uygulamaları anlattı. 

Son yıllarda bölgesel destinasyonlar oluşturulduğunu kay-
deden Kasap, turizmin il bazından daha çok, bölge bazında 
ele alındığını, Doğu Karadeniz turizminin de bölgesel olarak 
yürütülen çalışmalarla desteklendiğini belirtti. “Kültür ve 
Turizm Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir top-
lantıda vurgulanan en önemli konu ülke genelindeki turizm 
politikalarının her bölge için geçerli olamayacağıydı” diyen 
Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize için yapılan plan-
lamayı şöyle ifade etti:  “Her bölge kendi coğrafi ve içeri-
sinde bulundurduğu destinasyona göre planlanıyor. Böl-
gemiz doğal güzelliklerini ön plana çıkarırken tarihi ile de 
farklı seçenekler sunuyor. Devlet artık Rize bazında değil 
Trabzon’dan Artvin’e Bayburt’tan Gümüşhane’ye turizm 
planlaması yaparak konuyu ele alıyor. Bizde planlarımızı 
bu şekilde oluşturmalıyız. Bundan sonra turizm de verim-
li faaliyeti amaçlıyorsak makro düşünmeliyiz. Trabzon’a 
Uzungöl’e gelen turist, Rize’de Ayder Yaylası’nı da görecek, 
buradan Artvin Karagöl’e de gidecek. Organizasyonlar bu 
bazda yapılıyor ve yapılacak.”

Eşsiz doğa güzelliklerimiz, turizm kenti olmanın kapısını açı-
yor

Çizilen bu çerçeve kapsamında kendilerinin de belediye ola-
rak yerel turizm hazırlıklarını yapmaları gerektiğini vurgula-
yan Kasap “Bu öncelikle Turizm İl Müdürlüğünün görevidir. 
Valilik kanalıyla planlamasını, teknik alt yapısını,  çalışmala-
rını bu şekilde sürdürüyor ve sürdürecektir.  Ama bizlerde 
yerel yöneticiler olarak yaşadığımız bölgelerdeki bu faali-
yetlerden kendimizi soyutlayamayız” dedi.

“Rize özelinde bakıldığında çaydan sonra turizmde ile de ön 
plana çıkmak için elimizden geleni yapmalıyız” diyen Rize 
Belediye Başkanı Reşat Kasap açıklamalarını şöyle sürdür-
dü: 

“Orta sanayiye yönelik olarak çeşitli şeyler denendi. Alter-
natif tarım ürünlerine yönelik olarak değişik gelir getirici 
yan gelir faaliyetleri denendi. Ama temel anlamda il bazın-
da bunların her birinin etkin olamayacağı görüldü. O açı-
dan turizmin varlığı, doğal güzelliklerin eşsiz oluşu, bize bir 
turizm kenti olmanın kapısını ardına kadar açıyor. Artık bu 
mekanizmanın yapılacak olan yatırımlarla işler hale geti-
rilmesine az bir zamanımız kalmıştır. Havalimanı, yükselen 
beş yıldızlı oteller, Ovit Tüneli turizmi tetikleyecek başlıca 
unsurlar olacaktır. Bize ise bu noktada alt yapımızı hazırla-
mak ve deneyimli personellerin yetiştirilmesi kalıyor.”  

Ayder tıkanma noktasında, İkizdere’de seçenekler sunul-
malı

Açıklamalarından turizm istatistiklerine de değinen Reşat 
Kasap Rize’de Çamlıhemşin ve İkizdere Vadileri’nin ön plana 
çıktığını vurguladı. İstatistikleri değerlendiren Kasap “Ayder 
bölgemizde doğanın bozulmasını engellemek açısından 
gerekli adımlar atılmalıdır. Ayder’in turizmde daha etkin bir 
şekilde kullanılmasının yolları aranmalıdır. Bu bölge ner-
deyse tıkanma noktasına gelmiştir. Bir gelen turist bir daha 
aynı yeri görmeyi tercih etmiyor” ifadelerini kullandı. 

Kasap son olarak sunduğu çözüm önerisini şu sözlerle dile 
getirdi:

“İkizdere Vadisi’nde farklı seçenekler sunacağımız alanların 
sayısı çoğaltılmalıdır. Son yıllarda özellikle Ortadoğu’dan 
gelen turistlerin ilgisi görülmektedir. İki vadimizde de var 
olan termal turizm önemli bir turizm değeridir. Gelen mi-
safirleri profesyonelce bir bakış açısıyla karşılayıp öyle 
uğurlamalıyız. Beş yıldızlı otellerin tamamlanması ile bera-
ber bölgemizde kaliteli hizmet standardının yükseleceğini 
düşünüyorum.”
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İkizdere, sahip olduğu coğrafi zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlere, nehir 
kenarında yürüyüşten kuşları izlemeye, kış turizminden arı safarisine kadar pek 
çok alternatif sunuyor. Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Ekşioğlu 
Vakfı’nın, her yıl düzenlediği Ovit Şenlikleri ile bölgenin tanıtımına büyük katkı 

sağladığını ve bölgeye olan ilgiyi arttırdığına ifade etti.  

“Ekşioğlu Vakfı, İkizdere’nin 
tanıtım elçisi”

Rize Kültür ve Turizm Müdürü
İsmail HOCAOĞLU
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Rize’nin İkizdere ilçesi, Ekşioğlu Vakfı tarafından her yıl ger-
çekleştirilen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla gittikçe ün-
leniyor, tanınıyor… Bu etkinliklerin başında binlerce kişinin 
katıldığı Ovit Şenlikleri geliyor.  Rizeliler için ayrı bir değere 
sahip olan İkizdere artık hemşehrilerinin yanı sıra, yurt için-
den ve yurt dışından Karadenizli olmayan pek kişi tarafın-
dan da ziyaret ediliyor. 

Ekşioğlu Vakfı Dergisi’nin söyleşi konuğu olan Rize Kültür ve 
Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Ekşioğlu Vakfı’nın düzen-
lediği şenliklerle bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını 
ifade etti. İkizdere’nin önemli turizm merkezlerinden biri ol-
duğunu ifade eden Hocaoğlu “Rizemizin önemli vadisi olan 
İkizdere içerisinde Ovit, Anzer ve Petran gibi önemli yayla-
lar bulunuyor. Ekşioğlu Vakfı uzunca bir süredir bu bölge- 
nin tanıtımını yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu mana-
da geleneksel festivallerle yaz-kış etkinlikler düzenleyerek 
bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor” dedi

İkizdere’de yeni bir turizm alanı gelişti: “Arı safarisi”

Doğal güzellikleri ile bölgenin göz bebeği olan Ovit Yay-
lası’nın en önemli cazibe merkezi olduğunu belirten 
Hocaoğlu, Ovit Tüneli’nin açılması ile bölgenin çok daha 
farklı bir ivme kazanacağına dikkat çekti. Hocaoğlu şöyle 
devam etti: 

“İkizdere, vadi olarak bir yandan Ovit, Sivrikaya, Petran, 
Anzer diğer yandan Demirkapı, Vaşa ve Çağrankaya gibi 
çok önemli yaylaları bünyesinde bulunduruyor. Dolayısıy-
la Rize’ye gelen yerli ve yabancı turistler Yeşil Yol üzerin-
den bu yaylaları ziyaret ederek doğal güzellikleri görebili- 
yor. Dünyanın sayılı markalarından olan Anzer Balı ile son 
zamanlarda arı safari dediğimiz bir turizm alanını gelişti. 
Bölgeye turlar düzenleyen ziyaretçiler arıcılığın nasıl yapıl-
dığını öğreniyor ve arıcılık faaliyetlerini gözlemleyebiliyor. 
Yine arı safarisi için gelen ziyaretçiler endemik bitki türlerini 
incelerken arıcılığın nasıl yapıldığını da öğreniyor.”   

İkizdere’de her zevke uygun etkinlik bulmak mümkün

İkizdere’nin şelaleleri, Ovit ve Anzer bölgesindeki gölleri ile 
önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Hocaoğlu, 
bölgenin sahip olduğu coğrafi zenginlik dolayısıyla gelen 
ziyaretçinin yapabileceği birçok aktivite olduğunu söyledi. 
Yaylalarda yürümek, şelaleleri, nehirleri dolaşmak, ende-
mik bitki ve hayvan türlerini gözlemleyebilmek bunlardan 
sadece bir kaçı… Herkesin ilgi alanına göre farklı zaman ge-
çirebileceği İkizdere Vadisi kuş geçit aksının üzerinde yer alı-
yor. İkizdere Vadisi Ovit Yaylası’na kadar bir kuş geçit alanı. 
“Göç dönemlerinde buradan çok önemli kuş türleri görmek 
mümkün” diyen Hocaoğlu “İkizdere Vadisi kuş 

severlerin belli dönemlerde Dağ Horuzu dışında diğer kuş 
türlerinin gözlemlendiği ve fotoğraflarının çekilebildiği bir 
yer. Bu kadar farklı potansiyeli ve zenginliği barındırması 
bakımından önemli bir vadi” şeklinde konuştu. 

Ekşioğlu Vakfı, bölgeye ilgiyi arttırıyor

Bu kadar zenginliğe sahip bir bölgenin, turizm açısında hak-
kettiği noktaya ulaşabilmesinde yapılan tanıtım çalışmaları 
büyük önem taşıyor. Ekşioğlu Vakfı tarafından yapılan tanı-
tımlara değinen Hocaoğlu “Ekşioğlu Vakfı’nın bu güzellikleri, 
bu doğal değerleri genel anlamda tanıtması ve bir şenlikle 
taçlandırması, bölgeye olan ilginin yükselmesi bakımından 
önemli ve çok kıymetli” dedi. Ovit Tüneli’nin açılması ile yine 
hemen vadinin başında lojistik alan ve OSB’nin devreye gir-
mesiyle bölge önemli bir cazibe merkezi olacağına dikkat 
çeken Hocaoğlu şöyle devam etti:

“Rize Havalimanı’nın da tamamlanmasıyla bölge ekstra bir 
güç kazanacaktır. Bu bölgedeki yatırımlar daha da arta-
caktır. Bölgemizin zenginlikleri çok sayıda... Turistlere doğa 
ile baş başa çok alternatif sunuyor. Ziyaretçiler bu doğal 
güzellikleri ve doğal yapıları gezerek, dolaşarak bu güzel-
liklerden istifade ederek tatillerini gerçekleştirebiliyorlar. 
Doğa ile tatil, doğada bütün aktiviteleri yapmayı sağlıyor. 
En basit yürüyüşten en zor yürüyüşlere kadar bu faaliyet-
leri gerçekleştirebiliyoruz. Bölgenin önemli bir kış turizm 
potansiyeli de var. Yaklaşık 6-7 ay olmak üzere bazen 8 ayı 
bulan kar imkanı söz konusu. Mayıs ayında bile bu bölgede 
kayak yapma imkanı mevcut. Dolayısıyla 12 ay turizme ce-
vap verebilecek potansiyele sahip bir bölgemiz var.”

İkizdere vadi olarak bir yandan Ovit, Sivrikaya, Petran, 
Anzer diğer yandan Demirkapı, Vaşa ve Çağrankaya 
gibi çok önemli yaylaları bünyesinde bulunduruyor.
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Türkiye’de büyük bir ailenin kurduğu ve yaptıklarıyla tüm 
alkışları toplayan Ekşioğlu Vakfı, Anneler Günü’nde ailenin 
temel taşlarından olan annelerimizi unutmadı. Aile olma-
nın önemiyle hareket eden Ekşioğlu Vakfı, ailenin temel di-
reklerinden annelerimiz için takdire şayan bir organizasyon 
gerçekleştirdi. Vakıf, Anneler Günü dolayısıyla İstanbul’da 
yaşayan Ekşioğlu aile üyelerini  kahvaltıda bir araya getirdi. 
Çekmeköy Adana Park Restoran’da düzenlenen kahvaltıya 
ilgi büyüktü. Annelerin kapıda özel olarak karşılandığı orga-
nizasyon görülmeye değerdi. Anneler Günü için düzenlenen 
kahvaltılı organizasyona AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın 
Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi, Meclis Başkanı Mahmut 
Ekşi, Eski Vakıf Başkanı Ali Ekşi, Kadın Kolları Başkanı Hülya 
Ekşi, Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Ekşi ve Ekşioğlu Vakfı Yö-
netim Kurulu üyeleri katıldı.

İnsanı en çok annesi sever 

Vakıf Başkanı Aydın Ekşi tarafından plaket takdim edilen 
Erol Kaya, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Anne-
lerimizin baş tacı olduğunu vurgulayan Kaya, “Annelerimi-
zin değerini her zaman bilmeliyiz. Onlar bizim için tüm zor-
luklara göğüs gerer. Bir insanı en çok annesi sever. Bunu 
gençlerimizin hiç bir zaman unutmamasını diliyorum. Zaten 
Ekşioğlu Ailesi’ndeki tüm gençlerin bu zihniyette yetiştiğine 
eminim” dedi.

Haklarını ödeyemeyiz 

Vakfın Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekşi ise annelerin hak-
kının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyledi. Hülya Ekşi, 
“Bizim için annelerimiz dünyadaki en büyük değerlerimiz-
dendir. Bizler bu değerlerimize sahip çıkmalı ve onları el üs-
tünde tutmalıyız. Çünkü cennet bile anaların ayakları altın-
da. Annelerimiz sağ iken onların kıymetini bilmeliyiz. Vefat 
etmiş tüm annelerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara 
sağlıklı sıhhatli mutlu bir ömür dilerim” diye konuştu.

Yılın annesi Hayriye Ekşi 

Keyifli ve bol neşeli anların yaşandığı kahvaltıda Ekşioğlu 
Ailesi tarafından belirlenen yılın anneleri de ödülleri verildi. 
Yılın annesi olarak 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi’nin annesi 
Hayriye Ekşi seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol 
Kaya, şehit annesi Umre görevinde olduğu için plaketini kızı-
na teslim etti.  Annesinin yerine plaketi alan kızı ise gözyaş-
larına hakim olamadı.

Koruyucu melekler

Çeşitli nedenlerle anne ve babaları tarafından terk edilen 
ve devlet koruması altına alınan 2 çocuğa  ‘Koruyucu Aile’ 
olan Songül Ekşi ve Leyla Ekşi Kuzu da ‘yılın Annesi’ ödülünü 
almaya hak kazandılar. Songül Ekşi plaketini Meclis Başkanı 
Mahmut Ekşi’nin elinden aldı. Plaketini mutluluk gözyaşla-
rı içerisinde alan Songül Ekşi, “Bizlere bu duyguyu yaşatan 
Ekşioğlu Vakfı yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu va-
tanın tüm evlatları bizim evladımızdır. ‘Bir çocuk değişir, Tür-
kiye değişir’ sözü benim için çok anlamlı. Yuvada kalan her 
çocuğa yardım elini uzatmak isterim. Sizden ricam sizin de 
imkanınız var ise bu güzel duyguyu siz de hissedin” diyerek 
duygularını dile getirdi. Leyla Ekşi Kuzu’ya ise plaketini Eski 
Vakıf Başkanı Ali Ekşi takdim etti. Tüm Ekşioğlu Vakfı yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Leyla 
Ekşi Kuzu’da, plaketin kendisi için en anlamlı hediye olduğu-
nu belirtti. Ayrıca özel bir çocuğa sahip olan ayrıca bakıma 
muhtaç yatalak teyzesine de evinde bakan Hanife Akyol’a 
ise ‘Yılın Annesi’ plaketini Vakıf Başkan Vekili Süleyman Ekşi 
takdim etti. Duygulandığı gözlerden kaçmayan Hanife Akyol 
ise, “Aslında benim yaptığım bir görev değil. Ben seve seve 
teyzeme bakıyorum. Bu plaketi bana layık gören herkese 
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.  

Ekşioğlu Vakfı, cennetin bile ayaklarının altına serildiği annelerimizi unutmadı. 
Anneler Günü için organize edilen kahvaltıda yılın annelerine ödülleri verildi. 
‘Yılın Anneleri’ seçilen 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi’nin annesi Hayriye Ekşi,  

Songül Ekşi, Leyla Ekşi Kuzu ve Hanife Akyol’a plaket verildi.

Anneler Günü’nde
annelerimizi unutmadık... 

Anneler Günü’nden kareler
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Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları’ndan alkışlanacak bir davranış... 
Kadın Kolları yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
yaşlı insanların kendilerini yalnız hissetmemeleri için kolları 
sıvadı. Kadınlar, yaşlı çınarları evlerinde tek tek ziyaret etti. 

Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekşioğlu, yaşlı-
larımızı, ‘dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü 
ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, tecrübesi 
ile bizlere yol gösteren en değerli hayat rehberimizdir’ diye 
tanımladı

Köprüler sağlam olmalı 

Demir Kapı Köyü’nden 96 yaşındaki Havva Teyzeyi ve Hati-
ce Hanım’ı Yakacık’taki evlerinde ziyaret eden Ekşioğlu, “Bir 

milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağ-
lam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur” dedi. Ekşioğlu 
Vakfı Kadın Kolları olarak yaşlılar ile gençler arasındaki köp-
rünün sağlam olmasında en büyük görevin annelere düştü-
ğünün altını çizen Hülya Ekşioğlu, “Biz anneler evlatlarımızı 
büyüklerine saygılı yetiştirmeliyiz ki, bu bağ hep korunsun” 
diye konuştu. 

Ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyen 96 yaşındaki 
Havva Teyze ise tüm vakıf yöneticilerine teşekkür ederek, 
“Ekşioğlu Vakfı yıllardır her derdimize derman oldu. Allah 
onlardan razı olsun” dedi. 

Büyüklere saygı konusunda titiz davranan Ekşioğlu Vakfı yöneticileri, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde ailenin çınarlarını unutmadı. Ekşioğlu Vakfı Kadın 

Kolları, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Kadın dayanışması 
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Ekşioğlu Vakfı, dün ile bugün arasında köprü olarak gördü-
ğü ailenin yaşlı fertlerini yine yalnız bırakmadı. Vakfın Kadın 
Kolları Başkanı Hülya Ekşi ve yönetim kurulu üyeleri, 18–24 
Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası’nın hakkını 
tam anlamıyla verdi. Kadın Kolları üyeleri ailenin tüm yaşlı 
fertlerinin kapılarını tek tek çaldı. Çiçeklerle karşılaşan yaşlı-
ların sevinci görülmeye değerdi.

Minnet borcumuz 

Yaşlılığın her insan için farklı anlamları olduğunu belirten 
Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekşi, “Yaşlıları-
mız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve 

değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli 
varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu 
aynı zamanda bir minnet borcudur” dedi. Yaşlı bireylerin 
toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı 
kılınmaları gerektiğinin altını çizen Ekşi, “Biz de kadın kolları 
olarak bugün akrabalarımızdan büyüklerimizi ziyaret ede-
rek onlarla zaman geçirdik” diye konuştu. Aldıkları çiçeklerle 
mutlu olan yaşlılar ise ziyaretten çok memnun olduklarını 
vurgulayarak, “Ekşioğlu Vakfı bizi hiçbir zaman unutmadı ve 
unutmayacak. Onların bize gösterdiği özen herkese örnek 
olmalı” dediler.

Aile büyükleri ve yaşlılara gösterdiği özenle adından sıkça söz ettiren Ekşioğlu 
Vakfı, yaşlıları yine unutmadı. Yaşlılar Haftası’nda, ailenin yaşlılarını ziyaret 

ederek, büyük alkış topladı. 

Ekşioğlu Ailesi’nde kimse
yalnız değildir

Yaşlılara verdiği önemi herkes tarafından bilinen Ekşioğlu 
Vakfı, yine geleneğini bozmadı. Vakıf, Yaşlılar Haftası için 
birçok etkinlik organize etti. Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu ve 
Karkon Engelliler Meclisi ortak müthiş bir sosyal sorumlu-
luk projesine imza attı. İki kurum, İstanbul Sarıyer’deki Yaşar 
Kemal Kültür Merkezi’nde  ‘Zeki Müren’i Anma ve Belkıs Öze-
ner Şarkıları Gecesi’ düzenledi.

Şarkılar hep bir ağızdan  

‘Zeki Müren’i Anma ve Belkıs Özener Şarkıları Gecesi’nin 
konukları ise yaşlılardı. Koro Şefi Fulya Soyata eşliğinde 

düzenlenen gecede Zeki Müren ve Belkıs Özener şarkıları 
çalındı. Şarkılara eşlik eden yaşlıların keyfine diyecek yok-
tu. Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekşi, gecenin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, 
“Yaşlılarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onlar bizim geç-
mişiz olduğu kadar aynı zamanda geleceğimiz de. Onları bir 
gecede olsa mutlu edebildiysek bu bizim için büyük bir gu-
rur kaynağı” dedi. Gecede şarkılara eşlik eden yaşılar ise “Bu 
etkinlik hepimizi gençlik yıllarımıza götürdü. Düzenleyen ve 
emeği geçen herkes teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yaşlılar Haftası için mükemmel bir organizasyon hazırlayan Ekşioğlu Vakfı, tam 
not aldı. Türk Sanat Müziği konserine giden yaşlıların mutluluğu gözlerinden 

okunuyordu.

Sanat dolu bir gece
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KH Ekşioğlu İnşaat, bundan 20 yıl önce Kemal Ekşi ve Ha-
san Ekşi kardeşlerin inşaat sektörüne girmeye karar verme-
siyle Adapazarı Karasu’da kuruldu. 20 yıldır Karasu’nun her 
bölgesinde farklı projelere imza atan KH Ekşioğlu İnşaat, 
12 binin üzerinde konutun inşaatını başarıyla tamamladı 
ve sahiplerine teslim etti. Toplamda 60’ın üzerinde projeyle 
Karasu İlçesi’nin tanıtımına uzun yıllardır hizmet eden Ekşi-
oğlu İnşaat, Karasu ekonomisinin gelişimine de yıllardır katkı 
sağlıyor. 

Ekşioğlu İnşaat yıllar içinde ülkemizde güven, kalite ve hu-
zurun simgesi haine geldi. Karasu, Kocaali, Ankara, İzmit, 
Düzce, Adapazarı, Sapanca, Tekirdağ gibi il ve ilçelerimizde 
de konut üretiminde öncü firmalarından olan Ekşioğlu İnşa-
at, lüks şehir projeleriyle adlarından oldukça söz ettirmeye 
başladı... Özellikle Adapazarı’nın Karasu İlçesi’nde özel ko-
nut üretimi ile Karasu İlçesi’ni bütün Türkiye’ye tanıtma yo-
lunda uzun bir yol katetmiş olan Ekşioğlu İnşaat ilkelerinden 
ödün vermeden çalışmalarına devam ediyor. 

Ekşioğlu İnşaat firma sahipleri Kemal ve Hasan Ekşi Kar-
deşler, Karasu’da doğmuş büyümüş iş adamları olarak Ka-
rasu’ya yatırım yapmaya devam etmenin yanı sıra ilçenin 
gelişimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz Kara-
su için yaptıkları çalışmalar sonucunda Karasu’nun en bü-
yük inşaat firması ünvanını kazanmışlardır ve bu ünvanlarını 
yıllardır sürdürmektedirler. 

Ana faaliyet konusu hep inşaat olan Kemal ve Hasan Ekşi 
Kardeşler aynı zamanda turizm ve otelcilik sektöründe de 
yer edinmeye başladılar. Antalya Finike’de bulunan Carpe 
Diem Gold Otel ve Sakarya Karasu’da bulunan Carpe Diem 
Diamond Otel bütün yıl boyunca misafirlerine başarıyla hiz-
met veriyor. Ekşi Kardeşler yine inşaat sektörünün yanı sıra 
ülkenin önde gelen markalarından Ülker’in İzmit Bölge Da-
ğıtımını da K&A Gıda isimli firmayla sürdürüyorlar. 

Kemal ve Hasan Ekşi Kardeşler, yıllardır yaptıkları inşaat 
yatırımının ötesinde Karasu’ya daha fazla ziyaretçi çekebil-
mek amacıyla Marmara Bölgesi’nin en büyük aqua parkı-
nı da Karasu’ya inşa ettiler. Ekşioğlu Aqua City adı altında 
işlettikleri bu aqua parkın yıllık ziyaretçi sayısı 10.000’lerin 
üzerindedir. 

Ekşioğlu Ailesi’nin ismini ve saygınlığını kendilerinde ve fir-
malarında taşıyan ve sürdüren Kemal ve Hasan Ekşi Kar-
deşler, bölgede söz sahibi firmaların başında geliyor. Halen 
bölgeye yaptıkları gerek inşaat gerekse farklı sektörlerdeki 
yatırımlarla bu liderliklerini uzun yıllar sürdürmeyi hedefli-
yorlar.

Kemal EKŞİ

KH Ekşioğlu İnşaat,

20 yıldır Karasu’da...”
”

KH Ekşioğlu İnşaat

Son yıllarda turist akınına uğrayan Rize, havalimanına ka-
vuşuyor. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından atılan ve deniz doldurularak yapılan Türkiye’deki 
ikinci, dünyada üçüncü havalimanı olan Rize-Artvin Havali-
manı, 29 Ekim 2020’de hizmet vermeye başlayacak. 1 mil-
yar 350 milyon liraya mal olacak havalimanı yılda 3 milyon 
yolcuya hizmet verecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Rize-Artvin Havalimanı’nda  25 
bin metrekare kapalı alana sahip olan bir terminal yapıla-
cağını söyledi.  

Devasa bir piste sahip olacak  

Rize-Artvin Havalimanı’nı bölgesel hava taşımacılığı açı-
sından çok önemsediklerini belirten Bakan Arslan, “Havali-
manı, dünyanın denizde yapılmış en büyük üçüncü ve Tür-
kiye’nin ikinci havalimanı olacak. 25 metre derinliğinde ve 
85 milyon ton taş dolgu yapacağız. Havalimanın önemini 
vurgulaması adına çok önemli. Konvansiyonel boyut dedi-
ğimiz 3 bin metreye 45 metrelik bir pist olacak. Dünyanın 
her yerine uçabilecek uçakların gelebileceği ve inebileceği 
pistten bahsediyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı faktörü 1 yıl kazandırdı   

Havalimanının yılda 3 milyon yolcuya hizmet edebileceğini 
belirten Bakan Ahmet Arslan, sözleşmeye göre havalima-
nının bitiş tarihinin 2021 olduğunu ancak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 29 Ekim 2020’de hiz-
mete açılacağını söyledi. Havalimanının bölge ekonomisine 

canlılık getireceğini vurgulayan Arslan, “Yeter ki amacınız 
iş yapmak ve eser üretmek olsun. Bu bölge taşa da doğal 
güzelliklere de sahip. Biz taşı bulacağız ve bu havalimanını 
yapıp gerçekleştireceğiz. Bundan da Rizeliler ve Artvinliler 
mutlu olacak. Rize-Artvin Havalimanı hem bölgeye bölge 
insanına ve bu kadar değerli turizm merkezi olan bir yere 
misafirlerimizi ağırlayacak bir havalimanı kazandırmış ola-
cağız” diye konuştu.

25 yılda 30 havalimanı   

Rize-Artvin Havalimanı’nın Türkiye’de havacılık sektörünün 
geldiği noktayı gösterdiğini kaydeden Bakan Arslan, 2002 
yılında 25 havalimanı varken bugün 55 aktif havalimanı 
bulunduğunu söyledi. Yılda yaklaşık 35 milyon yolcuya iç ve 
dış hat olarak hizmet veriyorken bugün yılda 180 milyonun 
üzerinde yolcuya hizmet edildiğini anımsatan Ahmet Ars-
lan, “Daha da önemlisi dünyanın en büyük ve en fazla yolcu-
ya hizmet edecek havalimanını İstanbul’a yapıyoruz. Bu da 
yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Ülkemizi dünyanın 
havacılık merkezi haline getirecek bir havalimanı” değerlen-
dirmesinde bulundu. Arslan, bununla da yetinmediklerini 
belirterek, sözlerini yeni havalimanı projelerini anlatarak 
bitirdi: “Şu an aktif olarak 6 havalimanının yapılması ile il-
gili süreçleri devam ettiriyoruz. İstanbul, Rize-Artvin, Çu-
kurova Bölgesel Havalimanı, Yozgat, Karaman, Gümüşha-
ne-Bayburt arasına hizmet edebilecek bir havalimanı, İzmir 
Çeşme’de de yeni bir havalimanı...”

Karadeniz’in incisi Rize, dünyanın denizde yapılmış en büyük üçüncü ve 
Türkiye’nin ikinci havalimanına sahip olacak. Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 

2020 yılında bitirilecek.

Rize-Artvin Havalimanı
29 Ekim 2020’de bitiyor
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Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,  engelli 
vatandaşlara verdiği desteklerden dolayı Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Aydın Ekşi’ye teşekkür plaketi verdi.

Ekşioğlu Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı 

Aydın Ekşi’ye Anlamlı Plaket

Engelleri Aşanlardan Anlamlı Plaket

Sosyal Sorumluluk projelerine insanlık görevi bilinciyle yak-
laşan Ekşioğlu Vakfı, Türkiye’nin pek çok şehrinde yaşayan 
engellilere,  ihtiyaçları doğrultusunda yaşamlarını kolay-
laştıracak yardımlarda bulunuyor. Giresun Anadolu Engel-
liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaşamlarındaki 
zorlukları aşabilmeleri için engellilere yardım elini Ekşioğlu 
Vakfı adına dernek başkanı Aydın Ekşi’yi makamında ziyaret 
ederek, bir teşekkür plaketi verdi.  

“Görevimiz engellileri evden çıkarmak, topluma kazandır-
mak.”

Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından takdim edilen plaketi kabul eden Ekşi-

oğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ekşi “Bu gün en-
gelli olarak tabir ettiğimiz kardeşlerimiz sporda, sanatta, 
bilimde, teknolojide çok önemli başarılara imza atmıştır. 
Engelli olarak hem kendileri için hem de ülkemiz için neler 
yapabildiklerini en güzel şekilde bizlere göstermiştir” dedi. 
Başkan Aydın Ekşi “Bizlere düşen görev engelli vatandaşla-
rımızın evden çıkmalarını sağlayarak topluma kazandırmak 
ve destek olmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için böyle 
dernekler ve vakıflar kurarak katkı sunmamıza vesile olan 
dernek başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür 
ederim” şeklinde konuştu.

Ekşioğlu Vakfı tarafından 15 Haziran 2017’de hayata geçiri-
len “Bir Merhem, Bir Sprey ve Bir Sargı Bezi Benim İçin Alır 
mısın?” kampanyası kelebek Çocukların yaralarına merhem 
oldu, acılarını azaltmak için gönülden elini uzattı. 

Kelebek Çocuklar maalesef kelebekler kadar hassaslar… 
Onlara dokunmak, hatta anne babaların sarılması bile ne-
redeyse imkansız. Kelebek Çocuk Hastalığı olarak bilinen 
epidermoliz bülloza nadir görülen genetik bir hastalık. He-
nüz tamamıyla tedavi edilemeyen bu hastalığa sahip ço-
cukların en ufak bir temasta ya da hareketlilikte ciltlerinde 
büyük yaralar oluşuyor.

Kelebek Çocukların yaralarına sargı, yüzlerine tebessüm  

Bu yaralarla yaşamak zorunda kalan Kelebek Çocuklara 
yardım etmek amacıyla başlatılan “Bir Merhem, Bir Sprey 
ve Bir Sargı Bezi Benim İçin Alır mısın?” kampanyasına des-
tek veren Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri de Kelebek Çocuklara yardımda bulundu. Sargı 
bezi, Mouth Care Sprey ve Coraderm cilt koruyucu krem 
vakıf adına Kelebek Çocuklar için kurulan ve onların hayat-
larını daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışan “Hayaller 
Gerçek Olsa Derneği”ne teslim edildi.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Kelebek Çocukların acılarını azaltmak için başlatılan 

“Bir Merhem, Bir Sprey ve Bir Sargı Bezi Benim İçin Alır mısın?”
kampanyasına destek verdi… 

Kelebek Çocukların yaralarına 
merhem oldular…

Kelebek Çocukların hayat konforunu artırmak, acılarını azaltmak, sınırlanan hayatlarına 
sınırsız heyecanlar katmak için sizlerin de desteklerini bekliyoruz.

Coroderm Cilt Koruyucu Merhem + Mouthcare Sprey + Bandaj = 230 TL

EKşioğlu vakfı

Türkiye Finans Katilim Bankası TR96 0020 6002 6902 6134 6600 01 
İrtibat :0216 410 78 00  Hülya Ekşi Yılmaz :05325808423
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Ekşioğlu Vakfı geleceğin yetişkinleri çocuklara yardımsever-
lik duygusunu aşılamak için önemli bir kampanya başlattı. 
İlhami Ertem İlköğretim Okulu’nda başlatılan kampanya da 
çocuklar kullanmadıkları eşyalarını ihtiyaç sahibi insanlara 
bağışlanması için vakfa getiriyor. Çocuklar ayrıca başkala-
rından da kullanmadıkları eşyaları topluyor. 

Çocuklara yardım etmenin güzelliklerini anlatmak, öğret-
mek ve bu duyguyu yaşamalarını sağlamak amacıyla baş-
latılan kampanyada, yüzlerce kişi, kullanmadığı ve ihtiyaç 
duymadığı evindeki, işyerindeki kullanılabilir durumda olan 
yeni ve eski eşyalarını, yetişkin ve çocuk giysilerini, kitapları-
nı, oyuncaklarını vs. Ekşioğlu Vakfı’nda getiriyor. Vakıfta tek 
tek kontrol edilen ve denetimi yapılan bağışlar ihtiyaç sa-
hiplerine veriliyor. 

Çocuklar yardımseverliğin tadına varıyor

Ana teması “İnsanlar arasındaki üstünlük ne makamda, ne 
statüde, ne güzellikte, ne ırkta, ne cinsiyette, ne de diplo-
madadır. Asıl üstünlük iyi huydadır, iyi karakterdedir; asıl 
zenginlik gönül zenginliğidir ve buna bağlı olarak paylaşımcı, 
merhametli yardımsever olmaktır” şeklinde özetlenebilecek 
kampanyaya katılan çocuklar hem yardımseverliği öğreni-
yor hem de hayatlarında hiç unutamayacakları tecrübeler 
yaşıyor.

İlhami Ertem İlköğretim Okulu’nda başlatılan kampanya ile çocuklara 
yardımsever olmayı sadece sözlü değil uygulamalı olarak da anlatan Ekşioğlu 

Vakfı, geleceğin yardımseverlerinin yetişmesini sağlıyor. 

Sözde değil özde
yardımseverler yetişiyor…
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Halen Karadeniz’i, yeşil ile mavinin aşkla birbirini sarmaladı 
bu bölgeyi görmediniz mi?

Rize’yi de görmediniz mi? Dört adet 3 bin 500m rakım üze-
rindeki zirveleri olan… Kaçkarların boynunda inci kolye ma-
salı dizili, yüzlerce buzul ve krater göllerini görmediniz mi?

Sıfır rakımdan 4 bin metreye 40 km mesafede ulaşılan coğ-
rafyada parelerinde 70 km. olan ve yedi devasa su havza-
sını görmediniz mi?

Endemik flora çeşitliğiyle, zengin faunasıyla bu cennet ili 
halen görmediniz mi?

Yoksa siz İkizdere’yi de görmediniz mi?

Dünyaca ünlü balı ile zirvesinde gölleri olan Kaçkar Sıra-
dağları’nın güney ucuna sırtını dayayan Anzer Yaylası’nı 
görmediniz mi?

Yazı bir başka kışı bambaşka güzel, 400 yıllık geleneğin ha-
len yaşatıldığı üzme tahtası snowboard’un ata yurdu, en-
demik florasıyla her mevsim insani büyüleyen Petran Yay-
lası’nı görmediniz mi?

Kabahor’u, Eskice’yi, patatesiyle ünlü Mahura Yaylası’nı 
görmediniz mi?

Dünya starı, pop müzik sanatçısı Tarkan’ın köyü Rüzgârlı’yı, 
Mize Yaylası’nı görmediniz mi?

Dört mevsim zirvesinden kar eksik olmaya Ovit Dağı’nı, 
eteklerinde onlarca yaylayı ve onlarca endemik kuş türü ve 
flora zenginliğini barındıran bu heybetli güzelliği görmediniz 
mi?

Sıralı ahşap evleriyle bir yanı Ovit Vadisi diğer yani Cimil 

Vadisi olan hakim zirvede kurulu Vaşa Yaylası’nı görmediniz 
mi?

Yaz kış sürekli yanan kuzinenin başında ikram edilen bir bar-
dak sıcak çayı içerken, siz Homeze Yaylası’nı seyretmediniz 
mi?

Yoksa siz Çağrankaya yaylalarını da mı görmediniz?

Serin yaylada insanı ısıtan sıcak ve kocaman yürekli insan-
ların yaylalarını, Aşağı Yayla’yı, Büyük Yayla’yı, Yedi Çukur, 
Kevut ve Ehzer’i, Arniç, Tahpur yaylalarını görmediniz mi?

Cimil Yaylası’nı da mı görmediniz? Geniş otlaklarında özgür-
ce dolaşan ineklerini papatya bahçelerini de mi görmedi-
niz?

Anzer’in balını Cimil’in yağıyla karıştırıp, kara fırında pişen 
sıcak ekmeğin üzerine sürüp, Meteliksizler Kahvesi’nden 
ince belli bir bardakta sunulan orta demli Rize Çayı’yla kah-
valtıda mı yapmadınız?

Bu cennet köşesini gezerken var olan mutlu yorgunluğu at-
mak için Ridos Termal Tesisleri’nde Ilıca’da da mı dinlenme-
diniz?

O zaman size bir tavsiyem var!

Cenneti dünya gözüyle görmek isteyenler, hele bir de öldük-
ten sonra göremem tedirginliği olanlar, bu fırsatı kendinize 
yaratın, henüz sağ iken cenneti dünya gözüyle görün, İkiz-
dere’yi görün…

Doğa Fotoğrafçısı
Emin KANBUR

Görmediniz mi?” ”
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İhtiyaç sahiplerine yardım etmek konusunda oldukça cö-
mert olan Ekşioğlu Vakfı’na gelen yardım taleplerinden 
birinde Mert Çınar bebeğin yürüyebilmesi için Kafo Ortezi 
Ayakkabısı alınması gerektiği ancak ailenin maddi yeter-
sizliği nedeniyle ayakkabıyı alamadıkları yazıyordu. Aile son 
çare olarak yardımseverliği ile bilinen Ekşioğlu Vakfı’na baş-
vurmuştu.  Bu ayakkabının alınmaması Mert Çınar’ın yürü-
yememesi anlamına geliyordu.

Mert bebeğe ilk adım desteği

Dilekçenin vakfa ulaşmasının ardından hemen Ekşioğlu 
Vakfı Kadınlar  Kolu Başkanı Hülya Ekşi,  Vakıf Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Kemal Ekşi ve Muhasıp Üye Galipcan 
Ekşioğlu hemen harekete geçti.

Mert Çınar için uygun olacak Kafo Ortezi Ayakkabısı alınarak 
doktoru tarafından giydirildi. Ekşioğlu Vakfı tarafından Mert 
bebeğin yürüyebilmesi, ilk adımlarını atabilmesi için önemli 
bir yardımda bulunuldu.

Ekşioğlu Vakfı’na gelen dilekçeler arasında yer alan Mert Çınar’a yardım 
talebi kısa sürede karşılandı. Kafo Ortezi Ayakkabısı temin edilen ve doktor 

tarafından giydirilen Mert Çınar, artık ilk adımlarını atabilecek.

Mert Çınar Bebek Ekşioğlu 
Vakfı ile Adım Attı

Ekşioğlu Vakfı,  engelli vatandaşlara engellerini aşmalarını 
sağlayacak, onları topluma kazandıracak yardımlar yap-
mayı sürdürüyor. Engelli bireylere yardım etmenin toplu-
ma yatırım yapmak olduğu bilinciyle hareket eden Ekşioğlu 
Vakfı pek çok vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye etti. 
Tekerlekli sandalye hediye edilen vatandaşlarımız artık çok 
daha kolay dışarı çıkabilecek, tek başına istediği yere gide-
bilecek, sosyalleşebilecek…

Engellilere toplumla eşit şartlar sunulmalı 

Ekşioğlu Vakfı için engellilere yapılan yardımlar sosyal so-
rumluluk projesi olmanın  çok ötesinde kendilerine düşen 

bir görevi niteliği taşıyor. Her insanın bir engelli adayı ol-
duğu fikrinin hakim olduğu kampanyalarda toplumumuzun 
bir parçası olan engellilerin, herhangi bir engeli olmayan 
vatandaşlarla eşit şartlarda yaşayabilir hale getirilmesi 
amaçlanıyor. 

Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Bşk Aydın Ekşi ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen kampanya ile 
engelli vatandaşlarımız hayallerindeki tekerlekli sandalyeyi 
kavuştu. Yardım etmeyi bir görev bilerek hareket eden Ekşi-
oğlu Vakfı engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmaya 
devam edecek.

Ekşioğlu Vakfı, tekerlekli sandalye kampanyası ile pek çok engelli 
vatandaşımızın engellerini kaldırdı, özgürleşmelerinin, sosyalleşmelerinin 

yolunu açtı

Engellilere yardım, topluma 
yatırım demektir
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İçimizde en çok yardıma ihtiyacı olanlar şüphesiz çocuklar… 
Özellikle annesi babası olmayan çocuklar içim hayat biraz 
daha zor. Hayatlarını kolaylaştıracak maddi yardımların 
yanı sıra en çok da ilgiye sevgiye ihtiyaçları var.   

Kendi çocuklarının yanı sıra yetim çocukların da ilgilenilmesi 
gereken Allah’ın emanetleri olduğu bilinciyle hareket eden, 
Ekşioğlu Vakfı Ramazan ayında çocukları unutmadı. Ekşioğ-
lu Vakfı Muhasıp Üyesi Galip Can Ekşioğlu, vakıftan görevli-
lerle birlikte Göztepe Semiha Şakir  Çocuk Yuvası’nı ziyaret 
etti.

En büyük sevinç çocukların

Ziyaret öncesinde 0-6 yaş arasındaki çocukların bulunduğu 
Semiha Şakir Çocuk Yuvası’ndan ihtiyaç listesi talep edildi. 
Hazırlıklar tamamlandı ve alınan hediyelerle birlikte Galip 
Can Ekşioğlu öncülüğünde çocuklara ziyarete gidildi. Ço-
cukların eksiklerini gidermek için çalışan yöneticiler durum-
dan memnuniyet duydularsa da asıl büyük sevinç çocukla-

rın oldu.Ziyaret için sevgiye, okşanmaya, kucaklanmaya en 
çok ihtiyaç duyan 0-6 yaş grubu çocuklar özellikle seçildi. 

Ziyaret sırasında yuva müdürü çocuk yuvası, uyguladıkla-
rı sistem, sosyal aktiviteler hakkında bilgi verdi, çocukların 
yaşam alanlarını gezdirdi. 0-6 yaş grubundaki çocuklarla 
sohbet edilip, oyunlar oynandıktan sonra hediyeleri veril-
di. Ziyaret edilmekten, sevilmekten, hediye almaktan mutlu 
olan çocuklarla bir sonraki ziyarete kadar veda edildi.

Ekşioğlu Vakfı Muhasıp Üyesi Galip Can Ekşioğlu ve vakıf görevlileri Ramazan 
ayında Göztepe Semiha Şakir Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. 0-6 yaş arası 

miniklere ihtiyaç duydukları şeylerin hediye edildiği ziyarette asıl büyük hediye, 
sevgi ve hediyelerden duydukları sevinç oldu. 

Ekşioğlu Vakfı Ramazan’da 
kimsesiz çocukları sevindirdi
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Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları, gerek çocuklar gerek yetişkinler 
için bugüne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesini hayat 
geçirdi, ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Vakfın hayata ge-
çirdiği ve sürekliliği olan projelerden biri de Türkiye’nin dört 
bir yanındaki okullara kitap ve kırtasiye yardımı yapmak… 
Vakfın kadın kolları tarafından büyük bir özen ve istekle de-
vem den bu projede bugüne kadar onlarca okulda binlerce 
çocuğa ulaşıldı.

“Çocuklar Bizim Geleceğimizdir.”

Proje ile yakından ilgilenen Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları Baş-
kanı Hülya Ekşi “Bir ülkede okuma yazma oranı ne kadar 
düşük ise bilinçlenme, farkındalık, gelişme oranı da o kadar 
düşük olacaktır. Ülkemizin okuma oranının gelişmiş ve birçok 

gelişmekte olan ülkenin çok gerisinde olduğunu açık bir şe-
kilde görüyoruz. Teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte insan-
larımızın okuma alışkanlığı da tükenme noktasına geldiği or-
tada ansiklopediler yerini arama motorlarına bıraktı” dedi. 

Hülya Ekşi şöyle devam etti:

 “Toplumda birçok sorunun temelinde kültür eksikliği, kültür 
eksikliğinin de temelinde yeterince okumamak yatıyor. Bu 
sorunun uzun vadede en temel çözümü çocuk ve gençlere 
kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasıdır. Bunun da ger-
çekleşmesi için çocukların kitaplarla birlikte eğlenmesi, on-
ları okumayı  sevmesi gerekiyor. Kimimiz imkanımız olduğu 
halde okumuyoruz, kimi ise imkansızlıktan bir kitap alıp oku-
yamıyor. Bizler de maddi gücü yetersiz çocuklarımız için test 

Eşkioğlu Vakfı Kadın Kolları, ihtiyacı olan okullara bulundukları şehirlere 
bakmaksızın kitap ve kırtasiye yardımı yapmaya devam ediyor. Bugüne 

kadar onlarca okulda, binlerce çocuğa ulaşıldı. Ama bu yeterli değil… Kitapları 
dağıtmaya okuma sevgisini çoğaltmaya, çocukların ayağına gidip onları mutlu 

etmeye devam…

Ekşioğlu Vakfı’ndan 
Türkiye’nin dört bir yanına

kitap yardımı

kitapları,hikaye kitapları, çantalar, defterler, boya kalemle-
ri, vs kırtasiye malzemelerini temin edip küçük hediyelerle 
gönüllerini almaya  çalışıyoruz.Unutmayın! Çocuklar Bizim 
Geleceğimizdir.”

Kitap ve kırtasiye malzemesi götürülen okullar

       Kanuni Ortaokulu  -  Giresun/Merkez  

       Atatürk İlköğretim Okulu  - Rize/İkizdere

       Göktaşı Ortaokulu - Muş

       Eralanı Ortaokulu  - Muş/Merkez

       Ağrı Ergençli İlk ve Ortaokulu -  Ağrı

       Hasanali Yücel İlköğretim Okulu  - Trabzon

       Ali Kuşçu İlköğretim  - İstanbul/Taşdelen

       M.Akif İlköğretim -  İstanbul/Çekmeköy

       Van Sırımlı İlkokulu - Van 

Sizler de Ekşioğlu 
Vakfı tarafından 

yürütülen kampanyaya 
destek verebilirsiniz. 

Okuduğunuz bir kitabı 
atıl bir durumda 
bekletmektense 

ihtiyacı olan insanların 
da okuması ve 

faydalanması gerektiğini 
düşünüyorsanız 

Ekşioğlu Vakfı’na getirin. 
Kitaplığınızın raflarında 

bekleyen kitaplar, bir 
çocuğa yepyeni dünyanın 

kapılarını açsın…

Ekşioğlu Vakfı
Kozyatağı Bayar Cd. Gülbahar Sok.

Ege Yıldız Blokları A Blok Kat:2 Daire 8
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Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların okuyan, sor-
gulayan, üreten, tartışan, kendi bilgilerini keşfedebilen 
ama başkalarının ürettiklerine de saygı gösterebilen birey-
ler olabilmesi için Ekşioğlu Vakfı “Okuyan Çocuklar” projesi 
başlattı.

Okuyan Çocuklar Projesi, eğitime ve geleceğimiz olan genç-
lere büyük önem veren, bu alanda pek çok sosyal sorumlu-
luk projesine imza Ekşioğlu Vakfı Kadınlar Kolu tarafından 
hayata geçirildi. Kitap okuma alışkanlığının gittikçe azaldığı, 
Tv, bilgisayar, tablet, telefon gibi teknolojik aletlerle kuşatı-

lan çocuklara başka bir dünya olduğunu göstermek, çocuk-
ların dikkatimi kitaplara yöneltmek için başlatılan kampan-
yada binlerce çocuğa ulaşıldı. 

Proje ile  Ekşioğlu Mahallesi’nde bulunan  Mehmet .Akif İl-
köğretim Okulu’nda okuyan, 978 öğrenciye, Taşdelen’de 
bulunan Ali Kuşçu İlköğretim Okulu’nda Bulunan 436 öğ-
renciye sevecekleri hikaye,roman ve masal kitapları hediye 
edildi. Etkinlik aynı zamanda Dünya Kitap Günü olarak da 
kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
yapıldı.

Eşkioğlu Vakfı tarafından başlatılan “Okuyan Çocuklar” projesi kapsamında, 
“Dünya Kitap Günü” olarak da kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda yüzlerce çocuğa hikaye, roman ve masal kitapları hediye edildi. 

Geleceğimiz 
“Okuyan Çocuklara” 

emanet

Özellikler çocukların ve gençlerin eğitimleri konusunda ayrı 
bir hassasiyet taşıyan Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları Türki-
ye’nin pek çok ilindeki çocuklara kitap ve kırtasiye malzeme-
si yardımı yapıyor. Ekşioğlu Vakfı, kadın kolları aracılığıyla bu 
kez Kırkmağara, Şanlıurfa İlköğretim Okulu’na kadar yardım 
elini uzattı, yüzlerce çocuğa yaşlarına uygun sevebilecekleri, 
onlara yararlı olabilecek kitaplar ve ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecekleri kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

“Çocuklar okuma alışkanlığı kazansın istedik”

Gerçekleştirdikleri kitap hediye kampanyalarıyla çocuklara 
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyleyen 

Ekşioğlu Vakfı Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekşi “Çocukların 
okuması çok önemli. Eğitim konusunda farkındalık yarat-
mak ve okumanın önemini vurgulamak adına Kırkmağara, 
Şanlıurfa İlköğretim Okuluna kitap ve kırtasiye malzemeleri 
yardımında bulunduk’ dedi. 

Ziyaret sonrası öğretmenleriyle birlikte küçük bir teşekkür 
videosu çeken öğrenciler, sevinçlerini teşekkürlerini, mutlu-
luklarını vakfın kadın kollarına gönderdi…

Ekşiğolu Vakfı Kadınlar Kolu’nun yardım eli Kırkmağara, Şanlıurfa İlköğretim 
Okulu’na kadar uzandı. Kitap ve kırtasiye malzemesi hediye edilen çocuklar, 

kendi çektikleri kısa bir video ile vakfa teşekkür etti, sevinçlerini gönderdi.

Şanlıurfa’da çocuklar
Ekşioğlu ile sevindi
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Ekşioğlu Vakfı Meclis Üyesi Yüksel Ekşi’ye ait Büyük Çamlıca Koleji’ndeki 
çocuklar ihtiyaç sahibi yaşıtlarını unutmadı, çocuklara dağıtılmak üzere 10 
bin kitap topladı. Kitaplar Türkiye’nin dört bir yanındaki alım gücü olmayan 

öğrencilere mutluluk kaynağı olacak.

Büyük Çamlıca Koleji
öğrencileri 10 bin kitap 

bağışladı

Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen kitap kampanyasına 
bu kez vakfın meclis üyelerinden Yüksel Ekşi’nin sahibi ol-
duğu Büyük Çamlıca Koleji’nden destek geldi.  İhtiyaç sahibi 
çocuklar için kitap toplama kampanyası başlatan çocuk-
lar, kitap kumbaralarında 10 bin kitap topladı. Kampanya 
başladığı andan itibaren gönülden destek veren, ellerinden 
gelenin en güzeli yapan Büyük Çamlıca Koleji öğrencileri 
topladıkları kitapları Ekşioğlu Vakfı’na getirdi. Kitapların ko-
lilenmesine de yardım eden bugünün küçüğü yarının büyü-
ğü çocuklar, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ço-
cukları mutlu edecek önemli bir sosyal sorumluluk projesine 
anlamlı bir yardımda bulundu.

Bir Çocuk Yetişir, Dünya Değişir 

Çocukların kampanyaya desteklerinden doldukça memnun 
olan Büyük Çamlıca Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yüksel 
Ekşi “Bir Çocuk Yetişir, Dünya Değişir” sloganıyla çıktıkları 
yolda hedeflerini şöyle özetledi:

“Bir ülke, bir toplum  kalkınmak ve kendini geliştirmek isti-
yorsa her şeyden önce bireylerine kaliteli ve sağlıklı eğitim 
vermek zorundadır. Biz okulumuzda buna çok dikkat ediyo-
ruz. Okullar ticarethane değil, eğitim yeridir, diyerek biz de 
bu yolda ilerliyoruz. Bugünün küçüğü yarının büyüğü ola-
cak çocuklarımız için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.”

‘‘Küçüklerden BÜYÜK yardım’’

REKLAM
GELECEK

111
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Yaylaları, dağları, dereleri, şelaleleri, buzul gölleri ve mağaraları ile tam bir 
doğa harikası olan İkizdere, yapılacak yatırımlarla 12 ay turizm merkezi olmaya 

aday. Bölgedeki yatırımların büyük bölümünü yapan Ekşioğlu ailelerine 
teşekkür eden İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Ekşioğlu ailesi ile 

birlikte turizmcileri de bölgede yeni yatırımlar yapmaya davet etti.

“Ekşioğlu Ailesi’nin
yatırımları İkizdere’nin

çehresini değiştirdi“

İkizdere Belediye Başkanı
Hasan KÖSOĞLU

RÖPORTAJ | 101

TEMMUZ 2017

Rize’nin turizm potansiyeli açısından en verimli yerlerinden 
biri İkizdere… Büyük bölümü Ekşioğlu aileleri tarafından ya-
pılan yatırımlar ve yine Ekşioğulları’nın gerçekleştirdiği et-
kinlikler ve organizasyonlarla, her yıl binlerce turisti ağırla-
yan İkizdere’de, hala yapılacak çok şey var.  Ekşioğlu Vakfı 
Dergisi’nin söyleşi konuğu olan İkizdere Belediye Başkanı 
Hasan Kösoğlu İkizdere’nin turizm potansiyeli açısından çok 
büyük değere sahip olduğuna ancak bu potansiyelin bugü-
ne kadar bir türlü harekete geçirilemediğine dikkat çekiyor. 
Son yıllarda İkizdere’nin hak ettiği noktaya taşınmasına 
yardımcı olacak çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Bu ça-
lışmalar içinde en büyük yatırımlardan biri de Ovit Tüneli’nin 
açılması…  

Ekşioğlu Camiasına özellikle teşekkür ediyorum

136 yıllık hayal olan Ovit Tüneli’nin açılması ile İkizdere ve 
Rize’nin değeri ve öneminin bir kat daha artacağına dikkat 
çeken Hasan Kösoğlu, “Ovit Dağı’nda özellikle kış sporları 
için bir çalışma var. Yaylaları, dağları, dereleri ile İkizdere 
her tarafı ayrı bir güzellik. Bu bölge için özellikle turizm ya-
tırımcılarını bekliyoruz. Ekşioğlu Vakfı’ndan Ovit Yaylası’na 
kış sporları için yatırım yapmalarını bekliyorum. İkizdere’de 
ne varsa zenginlerimizden var. Sağ olsunlar yatırım yapan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Turizm alanında hem İkizdere’de hem başka yerlerde yatı-
rım yapan Ekşioğlu Vakfı üyeleri olduğunu belirten Hasan 
Kösoğlu şöyle devam etti:  

“Onları bu bölgeye özellikle davet ediyoruz. Bu bölgede 
turizmin lokomotifi olurlar. İkizdere’de ne varsa İkizdereli-
lerden var. Ekşioğlu Camiası’na özellikle teşekkür ediyorum. 
Gerçekten yatırımların büyük bir bölümünü Ekşioğlu aile-
si yaptı. Daha da yapacaklarına inanıyorum ve istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

İkizdere’deki 12 ay turizm mümkün

İkizdere, sahip olduğu coğrafi çeşitlilik deneniyle yılın pek 
çok ayında canlı kalabiliyor. Henüz 12 ay boyunca tam ka-
pasite turizm yapılamıyorsa da sahip olunan zenginlik doğ-
ru değerlendirildiğinde, İkizdere’de yılın tüm aylarında tu-
rizm yapmak mümkün. İkizdere’nin turizm açısından zengin 
bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkat çeken Hasan Kösoğlu, 
bölge hakkında da bilgi verdi. İkizdere’nin zengin coğrafya-
sını anlatan Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçenin doğal oluşumundan dolayı bünyesinde birçok şela-
le, buzul gölleri ve mağaraları var. Çağrankaya Yaylası’nda 

aşınma sonucu oluşan Şapkasız Peri Bacaları bulunuyor. 
Şelaleler konusunda zengin olan ilçenin en önemli şelale-
leri başta Manle olmak üzere, Hostaval, Cimil ve Gürdere 
şelaleleri… Göller konusunda da zengin olan ilçede Aksu, Ci-
mil ve İkizdere ile İspir sınırlarında yer alan Yedi Göller bu-
lunmaktadır. Aksu Gölü yaklaşık 35 mt derinliği ile Kaçkar 
Dağları’nın en derin göllerindendir. İlçede ayrıca doğal ola-
rak oluşan Varda Mağarası ve Çataltepe Köyü’nde Hayali 
Mağarası bulunuyor.”

Ovit Yaylası bölgede ayrı bir güzellik

Saydığı doğal güzelliklerin dışında Ovit Yaylası’nın başlı ba-
şına ayrı bir değer ve güzelliğe sahip olduğunu ifade eden 
Köseoğlu “İkizdere, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1991 yılında 
Turizm Merkezi 2006 yılında ise Kültür ve Turizm Gelişim 
Bölgesi, 2008 yılında ise 2640 metre rakımlı Ovit Dağı, Kış 
Turizm Merkezi ilan edildi. Turizm açısından zengin çeşitli-
liğe sahip İkizdere’de; sağlık ve termal, kış, doğa sporları, 
botanik, doğal oluşumlar, kültür, kuş gözlemciliği, yayla tu-
rizmi yapılıyor” dedi.

İkizdere Bakanlar Kurulu Kararı ile 1991 yılında Turizm 
Merkezi, 2006 yılında ise Kültür ve Turizm Gelişim 
Bölgesi, 2008 yılında ise 2640 metre rakımlı Ovit 

Dağı, Kış Turizm Merkezi ilan edildi.
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Yaklaşık 17 yıldır Ekşioğlu Vakfı Alemdağ Temsilciliğini yapan Hızır Ekşi, 
ilkokuldan sonra Kars’ta başlayan İstanbul, Almanya ile devam eden gurbet 

yıllarında hem mesleğini hem hayatı öğrendi.

Hızır Ekşi’nin hayatının özeti: 
“Önce gurbet, sonra hizmet”
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Ekşioğlu Vakfı Dergisi’nde söyleşi konuğu olan Hızır Ekşi rö-
portaj sırasında hayatını, inşaat sektöründe geçirdiği yılları 
anlatmayı tercih etti. Hızır Ekşi’nin hayatı Ekşioğlu Ailesinin 
belli bir yaşında üzerindeki hemen tüm üyeleri gibi Rize’nin 
İkizdere ilçesinde başlıyor.
 Yıl 1954... Hızır Ekşi, İkizdere ilçesi, Tulumpınar Köyü’nde, 
Fazlı ve Fadime Ekşi’nin 10 çocuğundan ilki olarak dünyaya 
geliyor. Önceleri ailede tek çocuk olmanın verdiği bir özgür-
lük hissi olsa da artan kardeş sayısıyla birlikte, bu his kendini 
daha kalabalık ama daha sıcak bir aile ortamına bırakıyor.  

İlkokuldan sonra iş hayatı başlıyor

Hızır Ekşi çocukluk yıllarını İkizdere’de geçiriyor, ilköğretimini 
Köy Okulu’nda tamamlıyor. Ama ilkokul bittiğinde Ekşi için 
işe başlama zamanı geliyor. Ekşioğlu Ailesinin pek çok üyesi 
gibi Hızır Ekşi’de iş hayatına uzun yıllar emek vereceği inşa-
at sektöründe başlıyor. İş hayatıyla birlikte Ekşi için gurbet 
günleri de başlıyor... 1966 yılında daha 12 yaşında iken Ekşi 
kendini Kars’ta buluyor.  

Hızır Ekşi, 1967 yılında babasıyla birlikte, Hakkı Ekşi’ye ait 
Şenkaya Erzurum Hektaş firmasında çeşitli eğitim kurum-
ları ve belediye hizmet binasında çalışıyor, tecrübe kazanı-
yor.1967 yılı sonunda ise gurbet için yeni bir şehre gitmeye 
karar veriyor. Bu kez rota İstanbul’u gösteriyor…

İstanbul yılları...

Hızır Ekşi’nin gurbet günleri İstanbul ile devam ediyor. 
Kars’ta bir yıl geçiren Ekşi, 60’ların sonlarında, o yıllarda 
henüz bu kadar büyümüş olmasa da Türkiye’nin mega şehri 
İstanbul’a geliyor. “Taşı toprağı altın” denilen yıllarda İstan-
bul’da çalışmaya başlıyor. Daha sonraki yıllarda 9 kardeşini 
zaman içerisinde İstanbul’a getiriyor.

İstanbul’da çalışmaya, inşaat sektöründe tecrübe kazan-
maya devam eden Ekşi için 70’li yılların başı artık askerlik 
zamanı. Hızır Ekşi, 1974 yılında 20 yaşında iken askerlik gö-
revini tamamlıyor ve işinin başına dönüyor.

Almanya dönüşü meslek değiştiriyor

Askerlik dönüşü inşaat sektöründe çalışmaya devam eden 
Ekşi yaklaşık 3 yıl sonra yurtdışına gitmeye karar veriyor ve 
1977 yılında Almanya’ya gidiyor. Hızır Ekşi’nin 10 yıl sürecek 
Almanya macerası da böylece başlamış oluyor. İlk yurtdı-
şı tecrübesinin yaşayan Ekşi, zamanının büyük bölümünü 
gezerek, seyahat ederek ve sürekli yeni şeyler keşfederek 
geçiriyor. Almanya’da yeni bir vizyona sahip olan Ekşi, 10 
yıl sonra İstanbul’a döndüğünde mesleğini değiştiriyor ve 
inşaat sektöründen uzaklaşıyor...

Farklı sektörler, farklı deneyimler

Almanya macerasını tamamlayıp 1984 yılında Türkiye’ye 
dönen Hızır Ekşi ilk olarak İstanbul’da gıda sektöründe çalış-
maya başlıyor. Bir süre sonra Bodrum’da turizm sektörün-
de peyzaj ve harfiyat işleri yapmaya başlıyor ve uzun yıllar 
da bu hizmeti vermeyi sürdürüyor. Halasının oğlu ile birlikte 
Balıkesir İvrildi İmam Hatip Lisesi ile Savaştepe Hükümet 
Konağı ve lojman binalarının yapımında çalışıyor.

17 Yıldır Ekşioğlu Vakfı için hizmet veriyor 

Mesleki yaşamında uzun yıllar geçiren Hızır Ekşi, 2000 yı-
lında Ekşioğlu Vakfı Alemdağ temsilciliğini alıyor. Alemdağ 
temsilciliğine hala devam eden Ekşi, 17 yıl içinde temsilcilikte 
3 farklı adres değiştiriyor. Temsilcilik aynı zamanda Karade-
nizliler Derneği adı altında da hizmet veriyor. Hızır Ekşi’nin 
sorumluluğunu üstlendiği temsilcilik 2017 yılında yeniden 
tasarlanarak birçok yeni etkinlik alanı ile tekrar hizmet ver-
meye sunuluyor.

Oğlu Fazlı Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Gençlik Kolları Başkanı  

Ekşioğlu Vakfı temsilciliğini yürüten Ekşi, şuan işleri dolayı-
sıyla Konya, Rize, Balıkesir ve İstanbul arasında mekik doku-
yor. Yaşamını İstanbul’da sürdüren Hızır Ekşi, evli ve 4 çocuk 
babası. Özlem, Reyhan, Elif ve Fazlı isimlerini taşıyan çocuk-
ları bulunan Ekşi’nin oğlu Fazlı Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Gençlik 
Kolları Başkanlığı görevini yürütüyor.

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun olan Fazlı Ekşi, yüksek lisansına da aynı üniversitede 
devam ediyor. Fazlı Ekşi, aynı zamanda AHES firmasında 
Sakarya Yeni Stadı İnşaatı’nda şantiye şefi olarak çalışma-
ya devam ediyor.

Mesleki yaşamında uzun yıllar geçiren Hızır Ekşi, 2000 
yılında Ekşioğlu Vakfı Alemdağ temsilciliğini alıyor. 

Alemdağ temsilciliğine hala devam eden Ekşi, 17 yıl 
içinde temsilcilikte 3 adres değiştiriyor.

İş Adamı
Hızır EKŞİ
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Her yıl Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen ve bütün yıl heyecanla beklenen 
Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı. 

19- 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek muhteşem şenlik, binlerce 
Karadeniz sevdalısının buluştuğu, birbirinden ünlü sanatçıların müzikleriyle 

coştukları görkemli bir şölene dönüşecek. 

Görkemli Ovit Yayla Şenlikleri 
başlıyor!
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Rizelilerin, Karadeniz sevdalılarının heyecanla beklediği Ek-
şioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri’ne sayılı gün 
kaldı. Rize’nin tanıtımı için yapılan pek çalışmanın altında 
imzası olan Ekşioğlu Vakfı tarafından her yıl düzenlenen 
görkemli şenlik, bu yıl 19-20 Ağustos tarihleri arasında ya-
pılacak. 

Binlerce kişinin biraraya geldiği, Karadeniz ezgileriyle coş-
tukları, halaylar çektikleri, 2 gün boyunca birbirinden lez-
zetli Karadeniz yemekleri yedikleri şenlik, Ovit Yaylası’nın ve 
Rize’nin uluslararası tanıtımında da büyük rol oynuyor. Yerli 
turistlerin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden gelen ya-
bancı turistleri Karadeniz kültürüne hayran bırakan şenlik 
Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19. kez düzenleniyor. 

Ovit’de Karadeniz Esintisi Yükselecek

Karadenizlinin, Rize’nin sesi olan Ekşioğlu Vakfı’nın organize 
ettiği Ovit Yayla Şenliği, Rize Valiliği ve İkizdere Kaymakam-
lığı’nın himayesinde Çaykur’un desteğiyle gerçekleştirilecek. 
Rize merkezden yaklaşık 52 km uzakta 2640 metre rakımlı 
Ovit Yaylası’nın ev sahipliğinde yapılacak şenlik pek çok ye-
rel ve ulusal medya kuruluşu tarafından takip edilecek ve 
Çay TV’den canlı olarak yayınlanacak. Başlamasına sayılı 
günle kala heyecanın doruğa çıktığı şenliğin bu yılkı progra-
mı da oldukça ilgi çekici… Şenliğin sunumunu her yıl olduğu 
gibi şovlarıyla festival konuklarını eğlendirip coşturan Ne-
cati Selvitop yapacak.  Şenliğin ilk günü, Karadeniz müzi-
ğinin en iyi grubu ünvanına sahip Grup Koliva sahne ala-
cak. Şenliğin birinci gününde Grup Koliva’nın dışında Volkan 
Arslan, Onay Şahin, Aslıhan Çiçek, İbrahim Ekşi şarkılarıyla 
katılanları coşturacak. 

Şenliğin 2. gününde de coşku aynı şekilde devam edecek. 
Karadeniz’in ünlü ismi Selçuk Balcı şenliğe katılanları tür-
küleriyle bir coşturacak, bir hüzünlendirecek… Bizim Gönül, 
Erol Şahin, Gülay ve Orkestra Hamza Albayrak Ekibi türkü 
ve şarkıları ile şenlikte olacak. 

19 Ağustos Cumartesi

20 Ağustos Pazar

Orkestra

Grup Koliva
Volkan Arslan
Onay Şahin

Aslıhan Çiçek
İbrahim Ekşi

Selçuk Balcı
Bizim Gönül
Erol Şahin

Gülay
Necati Selvitop (Sunucu)

Hamza Albayrak & Ekibi

‘‘Ekşioğlu Vakfı 
Uluslararası Ovit Yayla 

Şenlikleri Programı’’
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Rize’nin İkizdere ilçesinde her yıl yapılan İkizdere Dağ Horo-
zu Şenliği, bu yıl 13. kez gerçekleştirildi. Kafkasya Bölgesi’nin 
endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sade-
ce Rize’nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü çevresinde görülen 
dağ horozunu görebilmek için, yurdun dört bir yanından kuş 
gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler şen-
liğe geldi. 

Sabahın ilk ışıkları ile dağ horozunu görebilmek için 2 bin 
280 metre rakımdaki Sivrikaya köyü yaylasına çıkıldı. El-
ler deklanşörde heyecanlı bekleyiş yaklaşık 2 saat sürdü. 
Özel Harekat polislerinin de güvenlik önlemi aldığı bölge-
de, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayan grup, 
dağ horozu aradı. Ancak dağ horozunu fotoğraflamak için 
bekleyen kalabalık bu yıl amacına ulaşamadı. Yaylanın fark-
lı noktalarına dağılan ve iki saat süren gözlem sonucunda 
dağ horozunun izine rastlanılmadı. Kuluçkaya yattığı tahmin 

edilen dağ horozu kendi için düzenlenen İkizdere Dağ Horo-
zu Şenliği’nde kendini göstermedi. Sivrikaya köyü yaylasına 
çıkan doğaseverler dağ horozu göremeden geri dönmek 
zorunda kaldı. Grup, foto safari için yayla turuna çıktı.

13.kez yapılan bir başka kuş şenliği dünyada yoktur

İkizdere ilçesinde yapılan 13. İkizdere Dağ Horozu Şenli-
ği, Vali Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, 
Jandarma Komutanı Albay Semih Coşkun, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Mimar ve Mühendisler Gru-
bu Genel Başkan Yardımcısı İşadamı Kadem Ekşi, Orman İl 
Müdürü Abdi Ekşi, TÜBİTAK’ta görevli Prof. Dr. Abdullah Ka-
raman, Ömer Halis Demir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş birçok doğa-
sever, fotoğrafçı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.

Sivrikaya Yaylası şenlik alanına sabahın erken saatlerinde 

Türkiye’de sadece Rize’nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü çevresinde görülen 
dağ horozunu görebilmek ve fotoğraf çekmek için yurdun dört bir yanından 
yüzlerce kişi 13. İkizdere Dağ Horozu Şenliği’ne geldi. Ancak kuluçkaya yattığı 

sanılan dağ horozu kendini göstermedi.

13. İkizdere Dağ Horozu
Şenliği bu yıl

“horozsuz” yapıldı

çıkan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, “Burada belki de dünya-
da ilk kez bir hayvan için yapılan şenliğe katıldık. 13.kez ya-
pılan bir başka kuş şenliği dünyada yoktur. İkizdere Vadisi 
Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri. 100’den fazla tür 
kuzeyden gelerek bu güzergahtan güneye iniyor, sonra da 
geri dönüyor. Bölgemizin doğal turizm varlıkları saymakla 
bitmeyecek kadar fazla. Bu yılki şenliğimizde ise kuşun ku-
luçkaya yattığı söyleniyor. Sanıyorum bu nedenle göreme-
dik.” dedi. 

Bektaş “Ülkemizin gündemindeki Ovit Tüneli az yakınımız-
dan geçiyor. Ulaştırma Bakanımızın da söylediği gibi 2018 
yılında kış mevsiminde de yol kapanmadan tünelden geçe-
ceğiz. Her kış kapanan Ovit Yolu tünelin hizmete girmesiyle 
açılmış olacak ve bölgeye ayrı bir ivme kazandıracaktır” şek-
linde konuştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş şöyle devam etti: “Dağ Horozu 
Şenliği yapılan Sivrikaya köyümüz Rize’de tespit ettiğimiz 
12 noktadan birisidir. Turizme katkı sağlaması bakımından 
altyapıyı Ayder’deki gibi duruma düşürmemek için Sivrikaya 
ile birlikte 12 tespit edilen noktada imar planı çalışması ya-
pıyoruz. İmar planları yapılması için ihalesi edildi. Altyapısız 
turizm olmaz. Dağ horozu şenliğimizde ve benzer faaliyet-
lerde daha sonra sıkıntı yaşamamak için planlarını önceden 
yapmak istiyoruz. Sivrikaya bölgemizin çalışmaları tamam-
landığında hem doğa bozulmayacak hem çevre korunarak 
Turizm yapılmış olacak.”

Köseoğlu “Dağ horozu dünyada yanlızca Rize’de kutlanan 
tek hayvan”

Şenlikle ilgili bilgiler veren İkizdere Belediye Başkanı Hasan 
Kösoğlu da, başka bir yerde horoz kutlamak için şenlik ya-
pılmadığını dile getirerek, “Sivrikaya” da 13. kez yaptığımız 
Dağ Horozu Şenliği bildiğim kadarıyla dünyada tek. Başka 
bir yerde horoz korumak için şenlik yapılmıyor. 2005 yılın-
da başlattığımız şenliğe her geçen gün daha çok katılım-
la devam ediyor. Türkiye’nin birçok yerinden Dağ Horozu 
görmek için ilçemize gelen misafirler oldu. Burada şenliği 
yaymayı planlayarak yalnız dağ horozunu göstermek değil 
doğal güzellikleri olan diğer yayla ve dağlara araçlarımızla 
tur imkanı sağladık. Gelen misafirlerin Anzer’i, Petran’ı, Ka-
bahor’u, Demirkapı ve Vaşa yaylasını, Ovit’i Çağrankaya’yı 
görmesi için 3 günlük bir program dahilinde hazırlıklar yap-
tık” ifadelerini kullandı.

İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu’da bu yıl etkinlik 
için geç kaldıklarını belirterek, dağ horozunu bu nedenle 
göremediklerini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail 
Hocaoğlu da bölgenin en önemli turizm aktivitelerinden biri 
olan dağ horozu gözlemciliğinin Rize turizminin önemli akti-
vitelerinden olduğunu söyledi.

Kadem Ekşi: “Doğaya sevgi ve merhametle yaklaşalım”

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı İşa-
damı Kadem Ekşi de şenliğe katılanlar arasındaydı. İkizdere 
için söylenen “Cenneti görmeden ölmeyin!” sloganını hatır-
latan Ekşi şöyle devam etti:

“Bu biyolojik çeşitlilik ve endemik türler, dağların her ye-
rindeki endemik türleri canlı ve diri tutuyor. İmar planlama 
süreçlerinin biran önce tamamlanması çok önemli. Yapılaş-
madan önce planlama, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi ortaya 
koyacaktır. Ovit Tüneli ve kış turizm merkezi bölgedeki insa-
nın iş ve aşına katkı sağlayacaktır. Yeşil yolla birlikte turizm 
destinasyonlarında çok güzel gelişmeler olacak. Dayatmacı 
bir anlayışla değil merhametle bu ekosisteme, doğal yapıya 
dokunduğunuzda bunun bereketini hep birlikte almış oluyo-
ruz. Kaçkar Dağları’nın bu yüzü besleyici ve doyurucu… Yeter 
ki sevgi ve merhametle yaklaşalım. Türkiye’nin değişik ille-
rinden gelen akademisyenler ve kuş gözlemcileri var. Böl-
gedeki yaylalara geziler düzenledik. Bu etkinliğin büyüyerek 
geliştiği zaman, tanığı ve şahitleri olarak buradayız.” 

Etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden katılan kuş gözlemci-
leri ve foto safari meraklıları, dağ horozunu görememenin 
üzüntüsünü yaşasalar da doğanın muhteşem olduğunu 
ifade ettiler.

Dağ
Horozu”

”Orta büyüklükte bir kuş olan ve 
Huş tavuğu olarak da bilinen dağ 

horozu, yükseklerde, dağlarda 
yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 
ila 3 bin metre yükseklikte ağaç 
sınırında ve çayırlıklar arasında 

yerleşik olarak yaşamını sürdürür. 
Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin 
yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, 

Ermenistan ve Türkiye’de 
görülüyor.
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Türk gayrimenkul sektörüne yön veren inşaat ve konut 
sektörü, 5. İnşaat ve Konut Konferansı’nda bir araya gel-
di. Eventuum’un organize ettiği İnşaat ve Konut Konferan-
sı Marriot Hotel Asia’da gerçekleşti. Etkinlikte gayrimenkul 
sektöründe yaşanan değişimler, şehirleşme ve çevrecilik, 
enerji verimliliği, kentsel dönüşüm projelerinin önemi, marka 
şehirler, pazardaki yeni eğilimler, zorlaşan rekabet koşulları 
ve çözüm önerileri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.
Konferansa Çevre ve Şehircilik eski Bakanlarından İdris Gül-
lüce ve Erdoğan Bayraktar, Mimar ve Mühendisler Grubu 
Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi’nin yanı sıra sektö-
rün önde gelen isimlerinden Babacan Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Babacan, Ağaoğlu Şirketler Grubu İş Ge-
liştirme Başkanı Burak Kutluğ, NEF İcra Kurulu Üyesi Bülent 
Kozlu, TUCSA Başkanı Yener Güneş, Ceylan İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dağ Mühendislik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, Yiğit IDK Group Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Enerji Yönetimi Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör katılırken, Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Özdil de konuşmacı olarak katıldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı 
Kadem Ekşi ise programda gerçekleştirdiği sunumda şöyle 
konuştu: “Dünyada hakim medeniyet kapitalizm ve bu bizi 

özellikle dizi, film, program ve reklamları ile belli bir şekilde 
yoğuruyor. Hassasiyetlerimiz, önceliklerimiz değişiyor. Bil-
giyi bize aktaranlar, konuyu bizim nasıl bilmemizi ve gör-
memizi istiyorlarsa o şekilde işleyip bize ulaştırıyorlar. Üze-
rimize yoğun bir şekilde gelen seküler, tüketici, gösterişçi, 
bireyci ve kapitalist propagandanın etkisi altındayız ve bu-
nun farkında olmalıyız, zira bu propaganda önce bizim fikir, 
düşünce ve yaşayışımızı sonra da şehirlerimizi etkiliyor’’. 
Söyleşisinde Saadettin Hoca,  ‘Bakmasını bilirsen Süley-
maniye, bilmezsen gökdelen inşa edersin’ demiş. Mesele 
aslında bakmasını bilip bilmemek değil, hangi göz ile baktı-
ğımızda… Yani kendi medeniyet gözümüzle bakarsak Süley-
maniye, kapitalizm gözüyle bakarsak gökdelen inşa ediyo-
ruz. Önce zihinlerde şehir dediğin böyle gelişmiş olur, böyle 
yoğun olur, böyle yapıları yolları olur, böyle kozmopolit olur 
vs. türünden bir tasavvur oluşturuluyor. Sonra bu tip şehir-
lerde daha emniyetli, güvenli ve prestijli yaşayabilmek için 
bir ihtiyaç listesi pazarlanıyor ve insanlar da gerçekte çok 
da ihtiyaçları olmadığı halde, ihtiyaç zannettikleri eşyalar ve 
konutlara sahip olmak için harcadıkları zamanı kendilerine, 
yakınlarına ve dostlarına ayırmıyorlar. Bu da insanları, ai-
leleri, toplumları bireyselleştiriyor, yoruyor, sonucunda da 
mutsuzlaştırıyor. Şehircilik ve yapı yapmak sadece arsa bü-
yüklüğü ile emsal değerini çarparak bulduğunuz alanı yapı 
olarak o arsaya yerleştirmek ve metrekare maliyeti ile satış 
fiyatı arasındaki farkı hesaplamak değildir, olmamalıdır. Şe-
hirlerin geleceğini belirleyecek esas soru; şehrin somut, ya-
şanılan bir mekan olarak kullanım değeri etrafında mı, yok-
sa soyut, alınıp satılan, ve rant elde edilen bir mekan olarak 
değişim değeri etrafında mı yapılanacağıdır. 

Şehirler Hesap Vermez

Mahalleyi ortadan kaldıran, kendi içinde bir dünyası olan, 
çevresinden izole adeta gettolaşan, isimlerinde Türkçe’nin 
kaybolduğu çok katlı korunaklı, havuzlu sitelerin; orta ve kü-
çük ölçekli esnafı ortadan kaldıran dev market ve alışveriş 
merkezlerinin; çocuk, yaşlı ve engellilerin şehir içindeki var-
lıklarını önemsemeyen, doğayla ve coğrafyayla mücadele 
eden bir yapılaşma gerçeğinin;bizleri ve toplumumuzu za-
manla nasıl dönüştürebileceğini bugünlerden hesap etme-
liyiz. 

Korunaklı bir sitede yaşayan, servisle sitenin içerisinden 
okuluna gidip gelen, oyun ihtiyacını evinde bilgisayarla veya 
site tesisinde tamamen kendi sosyal grubundaki çocuklar-
la karşılayan bir çocuk, sokakta karşılaşıp iletişim kurmadığı 
toplumun diğer kesimiyle nasıl bir ilişki kurup, derdiyle dert-
lenebilecektir. Aslında şehirler de insanlar gibi canlı orga-
nizmalara benzerler. Şehirlerin de insanlar gibi doğumu, 
büyümesi, gelişmesi, hastalığı ve hatta ölümü söz konusu 
olabilir. Ancak şehirler insanlardan farklı olarak öldükten 
sonra hesap vermezler ama o şehirlerde yaşayanlar, yöne-
tenler, yetkililer, aydınlar, müteahhitler, mimarlar, mühen-
disler o şehirlerin de hesabını verirler.

Kapitalizm, önce 
düşüncelerimizi sonra 

şehirlerimizi değiştiriyor.
”

”

Kadem EKŞİ
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Rize’de artık aşırı yağmurlar sonrası sel korkusu olmaya-
cak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yapımı devam eden 
Türkiye’nin ilk geçirgen “tersip bendi” özelliğini taşıyan “Mer-
kez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı Beşinci Kısım” 
projesiyüzde 80 oranında tamamlandı. Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı, Türkiye’de bir ilk olan çalışmayla ilgili yazılı bir 
açıklama yaptı. Açıklamada, taşkın zararlarının önüne geç-
mek için yoğun mesai harcandığı, Rize genelinde 25 taşkın 
koruma tesisinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

400 milyon liralık yatırım

25 projenin yatırım bedelinin yaklaşık 400 milyon lira oldu-
ğu vurgulanan açıklamada, projelerden 15’inin yapımının 
devam ettiği, 10’unun ise ihale programında yer aldığı, bu 
projeler tamamlanarak hizmete alındığında 61 meskun ma-
hal ve 4 bin 490 dekar arazinin taşkın zararlarından koru-
nacağı kaydedildi.Türkiye’nin en çok yağış alan illerinden biri 
olan Rize’de örnek proje uygulaması başlatıldığı vurgulanan 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin ilk geçirgen tersip bendi yüzde 80 aşamasına 
geldi. Güneysu’da yapımı süren Merkez ve Güneysu İlçeleri 
Taşlıdere Vadisi Islahı Beşinci Kısım projesi ile aşırı yağışlar 
sonucu yukarı havzadan gelen ağaç dal gibi malzemelerin 

aşağılara inmesi engellenerek, bu malzemelerin köprü ve 
menfezleri tıkamasının önüne geçilecek.”

Sel baskınları olmayacak 

Rize’nin bin 500 milimetre yağış ortalamasıyla Türkiye’nin 
en çok yağış alan şehirlerinden biri olduğunu belirtilen açık-
lamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu’nun, şu görüşlerine de yer verildi:

“Rize taşkınlar açısından riskli bir ilimiz. Burada taşkınları 
önlemek için bizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmete al-
dığımız projeler ile bu taşkınları engellemeye çalışıyoruz. 
2017 yılında da bu açıdan 25 taşkın önleme projesinde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Topoğrafya, jeoloji, iklim şartları 
ve yanlış arazi kullanımı sonucu meydana gelen kütle ha-
reketleri ve taşkınlar sebebiyle bölgede geçmişten bugüne 
kadar büyük can ve mal kayıpları yaşandı. Bu gibi durumları 
en aza indirmek maksadıyla Rize’de pilot bir uygulama olan 
‘Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım’ projesini hayata geçirdik. 
Örnek bir proje olan geçirgen tersip bendi projesiyle yağış 
esnasında iri kayalar, ağaç, dal, kök ve yüzücü maddeler bu 
tersip bendinde tutulacak, köprü ve menfezleri tıkaması en-
gellenecek ve böylelikle yerleşim yerleri taşkınlardan korun-
muş olacak.”

Rize’de sel ve su taşkınları artık tarih olacak. İlk geçirgen tersip bendi özelliğini 
taşıyan “Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı Beşinci Kısım” 

projesinde sona gelindi.

Türkiye’nin ilk geçirgen
“tersip bendi” bitmek üzere
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1880 yılında Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer alan Ovit 
Tüneli’nin açılışı için geri sayım başladı. Türkiye’nin en uzun ikinci tüneli, 

dünyanın ise en uzun üçüncü tüneli olan Ovit Tüneli, bu yılın sonunda açılacak

137 yıllık hayal gerçek oluyor

Ovit Tüneli bu yıl sonu açılıyor

Türkiye’nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak koridor-
lardan biri olan ve Türkiye’nin en uzun ikinci tüneli özelliğini 
taşıyan Ovit Tüneli’nde sona yaklaşıldı. 

Çalışmaların devam ettiği ve yüzde 88’inin tamamlandı-
ğı Ovit Tüneli’nin yıl sonunda açılacağı müjdelendi. Tünelin 
giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tü-
nel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Bu-
güne kadar 3,7 milyon metreküp kazı yapılan tünelde, 211 
bin metreküp püskürtme beton, 3 bin 500 ton profil demir 
kullanıldı.

1 milyar liralık proje

Rize’nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit 
Dağı’nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli’nin havalandırması 
içinse yüzde 15 eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım 
tüneli çalışması devam ediyor. Çift tüp şeklinde inşa edilen 
tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanıyor. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Ovit Tüneli’ndeki çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, 
“Tüneli, 2018’e kalmadan yıl sonunda hizmete açacağız” 
diyerek müjdeyi verdi.  Arslan, Ovit Tüneli’nin stratejik öne-
mine işaret ederek, “Ülkemizin kuzeyiyle güneyini birbirine 
bağlayacak 18 koridordan biri olan tünelde çalışmalar hız-
landı” diye konuştu.

Kuzey ile güney birbirine bağlanacak 

Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak Ovit’in 14 bin 200 met-
relik güzergahı ve devamında Kop Tüneli ile Erzincan’a ula-
şımı kolaylaştıracağını anlatan Arslan, tünelin Erzurum’un 
İspir ilçesi üzerindeki tünellerle Erzurum’a, Gümüşhane üze-
rinden Trabzon’a ve Erzincan’a bağlanacağını bildirdi. Ars-
lan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayacak tünellerden birinin 
de Zigana olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Ziga-
na Tüneli de Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Erzincan ve 
Bayburt’a, oradan da Erzurum’a bağlayacak. Bu tünelin 
devamındaki Kop Tüneli ile ikinci güzergahı ve koridoru ta-
mamlamış olacağız.”

Bölgeye katma değer sağlayacak 

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karameh-
metoğlu ise Ovit Tüneli’nin bölgeye önemli katma değer 
sağlayacağını belirtti. Tünelin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde 16 ilin çıkış kapısı noktasında olacağını hatırla-
tan Karamehmetoğlu, “Tünel, Doğu’daki vilayetlerin en kes-
tirme yoldan Karadeniz’e ve dünya pazarlarına açılmasını 

sağlayacak.  Bundan sonra bu tünellerin olmazsa olmazı 
Lojistik Merkez’dir. Onun da proje ihalesi yapıldı. Tüneller lo-
jistik üssün tamamlayıcı en büyük unsuru olacak” dedi. 

Makyol İnşaat tarafından 
yapılan Ovit Tüneli’nin 

tamamlanmasıyla Rize - 
Erzurum arasında ulaşım 4.4 
kilometre kısalacak ve 12 ay 

boyunca kesintisiz sağlanacak. 
Kış şartları nedeniyle ulaşımın 
aksadığı Ovit Dağı geçidinde, 
tünel sayesinde Karadeniz ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri en kısa güzergahtan 

birbirine bağlanacak.
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ÇAYKUR’dan tarihi rekor... İkinci sürgünde kota, dönüm başına ÇAYKUR 
tarihinin en yüksek kotası 500 kilogram olarak belirlendi

ÇAYKUR’dan rekor kota

Türk halkının vazgeçilmezlerinden biri olan çayda, tarih ya-
zıldı!  Yılın birinci yaş çay kampanyasında dönüm başına 
400 kilogram kota uygulayan ÇAYKUR, ikinci sürgünde ko-
tayı dönüm başına 500 kilograma çıkarttı. Bu ÇAYKUR ta-
rihinin en yüksek kotası olarak tarihe geçti. ÇAYKUR Genel 
Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde 
basın toplantısı düzenledi. Yılın birinci yaş çay kampanya-
sında dönüm başına 400 kilogram kota uygulandığını hatır-
latan Sütlüoğlu, bu dönem içinde 172 bin 430 ton çay alımı 
gerçekleştirildiğini söyledi.

Herkes kazanıyor

Birinci sürgünde Ramazan ayı öncesinde kısa süre özel sek-
törün taban fiyatın altında çay aldığını belirten Sütlüoğlu, 
“Üreticilere ‘acele etmeyin’ uyarımızın ardından fiyatlar yük-
seldi. Özel sektörde çay ilk kez 2 lira 30 kuruşu gördü. Taban 
fiyatın üzerinden çay alındı. Vatandaşın mutlu olduğu bir 
dönemi geride bıraktık.” diye konuştu.

Özel sektör çaya aç! 

Sütlüoğlu, ikinci ve üçüncü sürgünde de aynı duruşun gös-
terilmesini isteyerek, “Özel sektörün çaya açlığı bitmiş de-
ğil. Özel sektörün elindeki çay stoku bitti. Burada herkes 
kazanıyor. Başta çay müstahsili, sanayicisi kazanıyor. ‘Ka-
zanamayacağız’ şeklindeki yersiz psikolojiyi de özel sektör 
yenmiş oldu” açıklamasını yaptı. İkinci sürgün alımlarına 3 
Temmuz’da başladıklarını ve bu süre içinde 68 ton alım ger-
çekleştirdiklerini aktaran Sütlüoğlu, yaş çay üretiminin belli 
sebeplerle azaldığını söyledi.

Hava şartları etkiledi 

Birinci yaş çay kampanyasında ÇAYKUR ve özel sektörün 
geçen sene 400 bin ton, bu yıl ise 350 bin ton çay aldığını 
belirten Sütlüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yüzde 11,5 oranında düşüş var. Hava şartları etkili oldu. 
Çay, 15 derecenin üzerinde yetişiyor. Soğuk günler uzun za-
man devam edince de çay gelişemedi. Bu hava şartlarında 
kimyasal gübrenin bitkiyi besleme kabiliyetini kaybetmesi, 
toprağın veriminin düşmesi ve çayın kötü toplanması gibi 
etkenler kalitenin düşüşün de etkili oldu. İkinci sürgünde de 
filiz göremiyoruz. Yeşil yaprak kalacak ki çay çıksın. Kuru dal-
dan filiz çıkmıyor. Belki bu gecikmeden dolayı iklim şartları-
na bağlı bir sürgün kaybedilebilir.”

Çayın tamamını alacağız 

Sütlüoğlu, çay üretiminde iyi havanın bozulmamasını arzu 
ettiklerini dile getirerek, “İkinci sürgünde kotamızı dönüm 
başına ÇAYKUR tarihinin en yüksek kotası 500 kilogram 
olarak belirledik. Bu kurumun tarihi rekorudur. Bir dönüm-
den 500 kilo çay alınacak. Çayın tamamını almayı taahhüt 
ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat 
Sütlüoğlu, Rize şekeri olarak 

adlandırılan Stevya için fabrika 
kurma çalışmalarının hızlandığını 
belirtti. Gelecek sezon fidanların 
dağıtılacağının müjdesini veren 
Sütlüoğlu, “Gelecek yıl, yeni bir 
ek gelir kaynağını, asrın ürünü 

olarak adlandırılan ‘Rize şekeri’ni 
bölgeye kazandıracağız. Çaya 

tatlı bir kardeş geldi” dedi.

Çaya tatlı kardeş” ”
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Dünyanın en lezzetli çayı olan Türk çayının yeni rotası kut-
sal topraklar... ÇAYKUR’un ‘Çayla’ adını verdiği çay odaklı 
konsept mağazanın ilk şubesinin Mekke’de Zemzem Tower 
bünyesinde açılacak. 

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize’de bir ba-
sın toplantısı düzenledi. ÇAYKUR’un ‘Çayla’ adını verdikleri 
dünyanın çay odaklı konsept mağazalarını devreye soktuk-
larını söyleyen Sütlüoğlu, “Tanıtıma büyük katkısı olan ‘Çay-
la’ konsepti ile şu anda 4 mağazanın başarılı şekilde Türki-
ye’de hizmete girdiğini aktaran Sütlüoğlu, “İnşallah bundan 
sonra şubelerimizi yurt içinde ve yurt dışında arttıracağız. 
İlk yurt dışı şubemizi de Mekke’de hemen Kabe’nin yanında 
Zemzem Tower bünyesinde inşallah açacağız. Bin metreka-
reye yakın bir yer kiraladık” dedi.

Kimyasal kullanmıyoruz

Türkiye’de dar bir alanda yetişen çayın yüzde 65’inin Ri-
ze’de, diğer bölümünün ise Trabzon, Artvin ve Giresun’da 
yetiştiğini ifade eden Sütlüoğlu, dünyanın kuzeyindeki iklim 
kuşağında, üzerine kar yağan tek çayın Türkiye’de olduğunu 
vurguladı. Bu durumun bir avantaj olduğunun altını çizen 
ÇAYKUR Genel Müdürü, “Bu çok önemli çünkü çay üreten 
diğer ülkeler tropik veya yarı tropik sıcak iklim kuşakların-
da çay yetiştirdikleri ve ülkelerinde çok haşere olduğu için 
çaylarında da haşere var. Bu ülkeler 85 çeşit haşere ile 

mücadele etmek zorundalar. Allah’a şükür bizim çayımızda 
üzerine kar yağdığı için haşere yok, böyle bir sıkıntımız yok. 
Dolayısıyla da ‘haşere zehri’ dediğimiz kimyasalı kullanmı-
yoruz. Dünyanın en sağlıklı en leziz çayını üretmek gibi bir 
imkanımız var” diye konuştu. 

İmdat Sütlüoğlu, Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka’dan 
sonra dünyanın beşinci büyük çay üreticisinin Türkiye oldu-
ğunu belirterek, ülkedeki çay üretimini arttırmaya devam 
ettiklerini bildirdi.

Asrın ürünü: Rize şekeri 

Türkiye’de doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisinin de ye-
tiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Sütlüoğlu, şekerden 
400 kat daha tatlı olan kalori ve protein yönünden sıfır 
seviyesinde bulunan bu bitkinin, sağlıklı bir ürün olduğunu 
anlattı. Sütlüoğlu, “asrın ürünü” olarak nitelendirdiği stevia 
bitkisinin her geçen yıl dünyadaki pazarının bir kaç milyon 
dolar büyüdüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu anda stevia bitkisi için fabrika kuruyoruz. Yeteri kadar 
tarla ayağındaki denemelerimizi gördük. Sonuçlar gayet 
güzel. İnşallah bu sene fabrikayı deneme üretimine alaca-
ğız, gelecek sene Allah nasip ederse halkımıza fidan dağı-
tarak fiilen stevia üretimine, Rize şekeri üretimine başlaya-
cağız.”

Türk çayının kutsal topraklarda tanıtılma süreci resmen başladı. ÇAYKUR 
Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ‘Çayla’ adını verdikleri çay odaklı konsept 

mağazanın ilk şubesinin Mekke’de açılacağı müjdesini verdi

Kutsal topraklara Türk çayı 
gidecek...
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Dik yamaçları, dağlarında gür ormanları, büyüleyici güzel-
likteki yaylaları, nefes kesen buzul gölleri, coşkun akan de-
releri ile İkizdere; Karadeniz’in en gözde turizm merkezle-
rinden biri. Rize’nin yüzölçümü en geniş ilçesi olan İkizdere, 
yüksekliği 2000 metreyi bulan, sarp ve yüksek Rize Dağla-
rı’nın birleştiği derin bir vadide kurulmuş. Çamlık Deresi’nin 
Cimil Deresi ile birleştiği yerde kurulan “İkizdere” iki dere an-
lamına geliyor. 

Dağlarındaki gür ormanları nedeniyle oksijen açısından 
zengin olan İkizdere, yeşilin içinde huzur veren yaylala-
rı, ciğerleri bayram ettiren tertemiz havası, inanılmaz gü-
zellikteki buzul gölleri, yöresel ahşap evleri, Karadeniz köy 
kahvaltısıyla başlayan sabahları, tavşankanı çayları, zengin 
mutfağı ve güler yüzlü insanları ile gelenlere unutulmaz bir 
tatil vaat ediyor. 

Aklınızın bir köşesinde hep Karadeniz’e gitmek mi var? Durmayın gidin… Rize’yi 
görün, eşsiz doğal güzelliklere sahip İkizdere’yi keşfedin. İkizdere’de yaylara 

doğru çıkarken, rakım yükseldikçe derdi tasayı geride bırakın. Huzurun, yeşilin, 
eşsiz manzaraların, baktıkça gerçekliğine inanmakta güçlük çekeceğiniz 

göllerin, rengarenk çiçeklerin olduğu yeni bir dünyanın kapısını aralayın.  Masal 
mı, gerçek mi olduğunu ayırt etmekte güçlük çekeceğiniz bu yeni dünyada, 

Karadeniz lezzetlerini de tatmayı unutmayın!

Karadeniz’in incisi Rize…  
Rize’nin Gözbebeği İkizdere!
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İkizdere’de Yok yok... 

Dünyanın en önemli 200 vadisinden birisi olan İkizdere Va-
disi huzur arayanlara yaylarında huzur, sağlık arayanlara 
zengin minerallere sahip termal sularında şifa, adrenalin 
arayanlara hareketli nehir sularındaki rafting turları ile he-
yecan veriyor. Doğa tutkunları için cennet olan İkizdere, kuş 
gözlemcileri ve botanik tutkunlarının da vazgeçilmez yerle-
rinden biri. Her yıl düzenlenen “İkizdere Dağ Horozu Şenliği” 
yüzlerce doğa tutkununu, fotoğrafçıları ve akademisyenleri 
İkizdere’de buluşturuyor. 

Doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi uzun yıllara dayayan 
İkizdere’nin geçmişten bugüne koruduğu tarihi binalar, ca-
miler, köprüler ve yöresel ahşap evleri, turistleri cezbeden 
bu çekici turizm merkezini daha da değerli kılıyor. İkizdere’ye 
gelip hayal ettiğinin de ötesinde bir güzellikle karşılaşan tu-
ristler, tatilleri bittiğinde biraz daha tadını çıkarmak, daha 
fazla şey keşfetmek için İkizdere’ye geri gelmek üzere yaşa-
dıkları şehirlere dönüyor.

Doğanın insana armağanı İkizdere yaylaları…

Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan İkizdere’ye gelen, 
özellikle doğa turizmini tercih eden turistlerin öncelikli isteği 
yeşilin bin bir tonunu barındıran yaylaları görmek, yaylada 
konaklamak… İkizdere’de her biri kendine has özellikler taşı-
yan onlarca yayla bulunuyor. Ovit, Çiçekli, Varda, Gölyayla, 
Cimil, Anzer, Faso, Homeze, Cencebay, Tozköy, Diktaş, Ku-
ruyatak ve Arçevit İkizdere’deki yaylalar… Ancak bu yayların 
içinde İkizdere’ye geldiğinizde mutlaka görmeniz gerekenle-
ri var.  Anzer, Ovit ve Çağrankaya Yaylası’nı görmeden İkiz-
dere’den ayrılmayın!

Anzer Yaylası’nın yazı ayrı kışı ayrı güzel

Anzer Yaylası ile başlayalım… Rize’nin İkizdere ilçesinin 35 
km güney batısında kalan, Rize il merkezine 83 km mesa-
fedeki bu yaylanın diğer adı Ballıköy, Lazca adı ise Anzeri 
Gola. 

Karadeniz Bölgesi’ne has yemyeşil bir yayla olan Anzer, de-
niz seviyesinden 2300 m yüksekte bulunuyor.  Rize’nin İyi-
dere ilçesi İyidere Köprü mevkiinden yukarıya doğru devam 
eden Rize - Erzurum Karayolu’nun Dereköy (Yukarı Velkü) 
yol ayrımında bulunan sağlık ocağının önünden sağa doğ-
ru ilerleyen yoldan ulaşabiliyor. 1991 yılında bakanlar kurulu 
kararıyla turizm merkezi ilan edilen yaylada, 3 bin metreyi 
aşan doruklara ve 2 bin metreye kadar yükselen ormanlara 
sahip. Yaz aylarında yeşilin bin bir tonu ile ziyaretçileri adeta 
başka bir dünyaya geldikleri hissi yaşatan yayla, kış ayların-
da ise sarı ve kırmızı renkleriyle bir büyüleyici bir manzaraya 
sahip oluyor. Yaylada hem konaklamak hem de yemek iç-
mek için pek çok alternatif bulunuyor. 

Anzer Yaylası’nın aynı zamanda Ballıköy olarak bilinmesinin 
nedeni ise dünyaca ünlü Anzer Balı’nın üretildiği yer olma-
sı. Dünyada sadece bu bölgeden elde edilen Anzer Balı bin 
türlü çiçekten damıtılarak elde ediliyor. Anzer Balı’nın üre-
tildiği bölge olmasının yanı sıra çok sayıda endemik türde 
çiçeğe de ev sahipliği yapması nedeniyle çok sayıda yerli ve 
yabancı turisti cezbediyor. Kırklardağı’nın eteklerinde yer 
alan, Meles, Petran, Kabahor, Garzavan yaylalarıyla çevrili 
Anzer Yaylası bir taraftan Çoruh Nehri ve Bayburt’a diğer 
taraftan Trabzon Uzungöl Turizm Merkezi’ne başlanıyor. 

Anzer Yaylası’na gelmek, yaylada vakit geçirmek, manza-
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rayı seyretmek, doğa yürüyüşleri yapmak başlı başına bir 
keyif olsa da adrenalin dolu sporlara ilgi duyanlar için de 
alternatif turizm aktiviteleri bulunuyor. Trekking, yamaç 
paraşütü ve zirve tırmanışları sunulan alternatiflerden sa-
dece bir kaçı… Farklı bir deneyim yaşamak isteyenler, belli 
dönemlerde gerçekleştirilen “Arı safari”ye de katılabilirler. 
Son yıllarda düzenlenmeye başlayan arı safariye katılan 
ziyaretçiler arıcılığın nasıl yapıldığını öğreniyor, arıcılık faa-
liyetlerini gözlemleyebiliyor, bölgede zengin çeşitliliğe sahip 
endemik bitki türlerini inceleme fırsatı buluyor. Arıların po-
len topladıkları 500’e yakın farklı çiçek türünden, 80 tanesi, 
yalnızca Anzer Bölgesi’nde bulunuyor.

Doğa harikası Ovit Yaylası 

Şimdi sıra Ovit Yaylası’nda. İkizdere’nin en önemli turizm 
merkezlerinden biri… Özellikle her yıl, yaz aylarında yapılan 
Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Şenlikleri zamanında 
yerli ve yabancı binlerce turist,  Ovit Yaylası’na akın ediyor. 
Birkaç gün süren görkemli şenliklerde ünlü sanatçılar sahne 
alıyor. Kendini doğanın içinde bulan turistler yaylada konak-
lıyor, eğleniyor, Karadeniz yemekleri yiyor, bol oksijeni ciğer-
lerine çekip saatlerde horon tepiyor. 

Karadeniz’in en güzel yaylalarından biri olan Ovit Yaylası, 
şenlik zamanı dışında da Karadeniz’in en görülesi yerleri 
arasında ye alıyor. Ovit Yaylası’nın eşsiz manzara ile ruhunu 
dinlendiren tatilciler dağcılık ve trekking gibi aktivitelere de 
katılabiliyor. Ovit Yaylası’nın çevresinde de nefes kesen do-
ğal güzellikler yer alıyor. Örneğin; Ovit Yaylası’na çıkıp da Ye-
digöller’e gitmeden, buzul gölleri görmeden dönmek olmaz. 
Ancak Yedigöller’i görmek için yayladan daha yukarılara 
çıkmak gerekiyor. Yedigöller platosu denizden ortalama 3 
bin metre yükseklikte bulunuyor. Bir süre araçla yapılan yol-
culuktan sonra sarp ve kayalık bir yolu tırmanmak gerekiyor. 
Yüksekte olmanın etkisiyle soğuk hava ve bol oksijen ciğer-
leri biraz zorlasa da yolun bittiği 3 bin 172 metre yüksekteki 
noktada, bir anda nefes kesen bir manzara ortaya çıkıyor. 
Neredeyse tüm Yedigöller ayaklarınızın altına seriliyor. Artık 
durup manzaranın keyfini çıkarma vakti… 

Adalıgöl, Yedigöller’in en büyük gölü. Yedigöller’in batısın-
da Moryayla Gölleri, kuzeybatısında Aksu Gölleri, kuzeyinde 
İkizgöller ve İkizgöller’in de kuzeybatısında Sarpinovit gölleri 
bulunuyor. Yedigöller’de birkaç gün kamp yaparak 30’dan 
fazla göl, 3 bin 300 metreden yüksek 10’dan fazla doruk 
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gezmek mümkün. 

Bütün bu doğa güzellikleri ile yoğun turist ağırlayan Ovit 
Yaylası ve çevresi aynı zamanda ‘Kış Turizmi Merkezi’ ilan 
edildi. Yakın zamanda açılması planlanan Ovit Tüneli’nin ta-
mamlanmasıyla Ovit Yaylası’nın 12 ay boyunca ziyaretçileri 
olan bir turizm merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Çağrankaya Yaylası, sislerin altında büyüleyici 

İkizdere’de mutlaka görmeniz gereken bir diğer yayla ise 
Çağrankaya Yaylası… Yaylaya, Küçükçayır, Çayeli, Güneysu 
ve İkizdere’den ulaşmak mümkün. Büyüleyen güzelliği ve 
tertemiz havası ile gelenleri kendine aşık eden yayla, genel-
likle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Çağrankaya 
Yaylası özellikle sis çöktüğü anlarda insanın kendini bir ma-
sal içinde hissettiği anlatılmaz güzellikte bir manzara sunu-
yor. Kış aylarında çok fazla kar yağışı alan yayla genellikle 
bu mevsimde kullanılmıyor. Kış aylarında tatilciler Çağran-
kaya Yaylası’nın pek ziyaret etmese de macera tutkunları 
için bolca yağan karın bambaşka bir anlamı var. Her yıl dü-
zenlenen İkizdere Çağrankaya Yaylası Kar Yürüyüş Festivali 
katılımcılara “Bir Kış Masalı” hikayesi sunmaya devam edi-
yor. Doğa şartlarının oldukça zor ama bir o kadarda zevkli 
olduğu yürüyüşte katılımcılara tulum ile söylenen türküler 
eşlik ediyor, horonlar çekiliyor. Karların altındaki yaylalarda 
her bir katılımcı unutulmaz anılara sahip oluyor.
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Doğanın kucağında tarihin gölgesinde İkizdere

İkizdere sadece doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda köklü 
tarihi ile de insanı etkilemeyi başaran bir ilçe. İlçede dolaşırken 
karşınıza çıkan yöresel ahşap evler, kemerli köprüler, el işçiliği 
gerektiren ahşap oymaları ile her biri sanat eseri niteliğinde 
ahşap camiler İkizdere ziyaretine ayrı bir tat katıyor. Merkez 
Camisi, Şimşirli Köyü Camisi, Güneyce Hacı Şeyh Camisi, Gü-
neyce Köprüsü, Tozköy Köprüsü, Demirkapı (Papes) Köprüsü 
içlerinde en meşhur olanları…

El emeği göz nuru camiler

Geçmişte yapılan tüm binalarda ahşabın bolca kullanıldığı 
İkizdere’deki ahşap camiler, görenleri kendine hayran bıra-
kıyor. İnce el işçiliği ile yapılan ahşap oymalarla bezeli cami-
lerdeki tüm detaylar, ziyaretçilerin büyük ilgisini topluyor. Bu 
camilerin en güzel örneklerinden biri Şimşirli Köyü Camii…  

Yapımına 1853 yılında başlanan ve 1857 yılında tamamlanan 
cami Ahmet Usta tarafından inşa edilmiş. Karadeniz yöre-
sindeki ahşap camilerin en güzel örneklerinde biri olan cami 
bütünüyle kestane ağacından inşa edilmiş. Caminin inşaatı 
sırasında ahşap yığma tekniği kullanılmıştır. Kare planlı bir mi-
mariye sahip olan caminin alt katı kesme taştan, üst katı ise 
ahşaptan yapılmış. İçi insanı hayran bırakan ahşap süsleme-

lerle bezenmiş caminin yine ahşaptan yapılmış minberinin ay-
nalı ayak kısmında bitki motifleri yar alıyor. Ayaklarda ağırlıklı 
olarak lale motifleri kullanılmış. Minber kapısı ile minber korku-
luğunu birbirine bağlayan bölümler de ajur tekniği ile yapılmış 
Mühr-ü Süleyman motifleri yer alıyor. Şimşirli Köyü Camii’nin 
yakınında tarihe meraklı olanların ziyaret edebileceği, cami ile 
aynı yıl inşa edilmiş bir de medrese bulunuyor.

Oyma mihrap

İkizdere’yi gezerken mutlaka görülmesi gereken bir başka ta-
rihi yapı ise Güneyce Hacı Şeyh Camii…  Güneyce Beldesi’nde 
yer alan caminin minaresinde bulunan Türkçe kitabeye göre 
cami, Hacı Şeyh Osman Niyazi Efendi tarafından Hicri 1304 
(Miladi 1887) yılında yaptırılmış. Ahşap süsleme açısından 
oldukça zengin bir örnek olan caminin alt katı kesme taştan, 
üst kat ise ahşaptan yapılmış. Alaturka kiremitli çatı ile örtü-
len kare planlı caminin dikdörtgen formlu pencereleri ahşap 
korkuluklarla kapatılmış.  Minber, mihrap ve vaiz kürsüsü de 
tamamen ince el işçiliği ile ahşaptan yapılmış.  Güney cephe-
sinde dıştan görülen ve hayranlık uyandıran mihrap şaşırtıcı 
bir şekilde bütün bir kütüğün oyulması ile yapılmış. Minber ise 
giriş kapısına bitişik şekilde. Minberin alt kısmında ise Mühr-ü 
Süleyman ve ejderha motifi yer alıyor. 
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İkizdere’yi gezerken mutlaka görülmesi gereken 
bir başka tarihi yapı ise Güneyce Hacı Şeyh 

Camii.. Güneyce Beldesi’nde yer alan caminin 
minaresinde bulunan Türkçe kitabeye göre cami, 
Hacı Şeyh Osman Niyazi Efendi tarafından Hicri 

1304 (Miladi 1887) yılında yaptırılmış.
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Geçmişi günümüze taşıyan köprüler

Köklü tarihini yansıtan binaları, yeşilin her tonundaki doğası 
ile gören herkesin hayran kaldığı Karadeniz, coğrafi yapısı 
itibariyle derelerin, nehirlerin, şelalelerin bol olduğu bir böl-
ge… Tarih boyunca akarsularla birlikte yaşamış, suyun dilini 
çözmüş Karadenizliler böyle bir bölgede yaşamı kolaylaştır-
mak için gerekli yerlere köprüler, geçitler inşa etmiş. Kara-
deniz’in pek çok ilçesinde bulunan meşhur kemerli köprüle-
rin asırlık örnekleri İkizdere’de yer alıyor. 

İkizdere’ye gelen herkesin hayran olduğu Demirkapı (Pa-
pes) Köprüsü, Karadeniz’deki kemerli köprülerin en meşhur 
örneklerinden biri. İkizdere İlçesi Cimil deresi üzerinde doğu 
batı yönünde uzanan köprünün kemeri, düzgün kesme taş 
diğer kısımları ise moloz taştan yapılmış. 

İkizdere’nin Güneyce Köyü’nde bulunan Güneyce Köprü-
sü, asırlık tarihi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 
1903 yılında tamamlandığı tahmin edilen kemer taş köprü 
oldukça sağlam olarak ve hala yaya ulaşımında kullanılabi-
liyor. Tarihi taş kemer köprünün 0smanlı Devleti zamanında 
11.Abdülhamit’in özel izin ve yardımıyla 500 Osmanlı Lira-
sı’na yapıldığı söyleniyor. Basık kemerli ve tek gözlü yapıl-
mış köprünün kemer kısmı ve korkulukları kesme taş diğer 
kısımları ise moloz taştan inşa edilmiş. 1903 yılında yapılan 
köprü 1977 yılında sel sularından hasar görmüş ve 1978 yı-
lında onarılmış. 2000 yılında ise Karayolları Genel Müdürlü-
ğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edilmiş. 
Yılların yorgunluğuna karşın İkizdere’de geçmişi geleceğe 
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bağlamaya devam eden tarihi köprülerden bir diğeri ise 
Dereköy Köprüsü... İkizdere-İspir yolunun 9. kilometresinde 
yükselen köprü, 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşı-
yor. Bir zamanlar taşkın sularıyla akan Kabahor Deresi üze-
rinden büyük bir yerleşim yeri olan Dereköy’e geçebilmek 
için yapılmıştır. Yıllar içinde hasar gören köprü, 2000 yılında 
aslına uygun olarak onarılmış ve bugünkü halini almış. Yak-
laşık 36 metre uzunluk, 3 metre genişlik ve 9 metre yüksek-
liğe sahip olan köprü, kültür varlıkları listesinde yer alıyor.

Sesiyle görüntüsüyle huzur veren şelaleler

Tarihin izlerini taşıyan köprüleri bol, suya bu kadar aşina bir 
bölge olan İkizdere’nin meşhur şelaleleri doğanın insana 
sunduğu şaşırtıcı, heyecan verici, serin sürprizler… İkizde-
re’nin ünlü Manle ve Hostoval Şelaleri görenleri adeta bü-
yülüyor. 

İkizdere ilçe merkezine 500 metre mesafede Yeşilyurt ma-
hallesinde bulunan iki kademeli şelale yaklaşık 30 metreden 
aşağıya akıyor. Ormanlık bir alanda ağaçların arasından 
dökülen Manle Şelalesi şaşırtıcı derecede tertemiz ve ber-
rak. Hiç bozulmamış bir doğaya sahip şelaleden akan su-
yun sesi, izleyenlerin gözlerini alamadıkları görüntüsü İkiz-
dere’ye gelen turistlerin hafızasına unutulmaz bir anı olarak 
kaydediliyor. İkizdere ilçesindeki Ilıcaköy’de bulunan Eğvane 
(Hostaval) Şelalesi ise yaklaşık 25 metrelik su düşüşü ile ya-
zın olduğu gibi kar yağdığı zamanda muhteşem bir güzellik 
sergiliyor. Doğu Karadeniz’in en büyük şelaleleri listesinde 
ilk sırada yer alan Eğvane,  İkizdere – Cimil yolunun hemen  
kenarında, 1050 metrelik bir rakımda yer alıyor.
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İkizdere’de Nerede Kalınır?

Rize’nin 2 bin 640 rakımlı eşsiz güzellikteki Ovit Dağı’nda İşadamı Bülent Ekşi tarafından yaptırılan Ovit Otel, 18 oda ve 42 yatak 
kapasitesi, alkolsüz restoran bölümü ve yapım çalışmaları devam eden 12 adet bungalow evden oluşuyor. Karadeniz’in zirvesinde-
ki Ovit Dağı’nda yer alan Ovit Oteli, yılın 6 ayı karla kaplı kalan Ovit Yaylası’nda özellikle yaz aylarında yeşilin her tonunun arasında, 
huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi olmaya aday.  Tamamen doğal görünüme sahip şekilde dekore edilen Ovit Otel, res-
toranında organik süt, yağ peynir gibi Karadeniz’in yöresel tatlarının bulunduğu bir  olarak misafirlerine hizmet veriyor.

Ovit Otel

İkizdere’li hayırsever iş adamlarından merhum Aslan Ekşioğlu ve Ali Ekşi tarafından 2005 yılında yapılan İkizdere Aslan Ekşioğ-
lu-Ali Ekşi Öğretmenevi, 25 oda ve 54 yatak kapasiteli bir işletme olarak hizmet veriyor. Ayrıca tesiste restoran, lokal ve çeşitli 
sosyal aktiviteler için de salon bulunuyor. Şehir merkezine 53 km. şehirlerarası otobüs terminaline 53 km mesafede olan İkizdere 
Öğretmenevi, Trabzon Havaalanı’na 85 km, sahil yoluna 35 km uzaklıkta yer alıyor. 4’ü süit 25 Oda, yemek salonu, kahvaltı salonu, 
oturma salonu, kantin, kütüphane, otopark, lokal okuma salonu ile hizmet veren İkizdere Öğretmenevi, üye ve misafirlerine hizmet-
te kusur kabul etmeyen bir anlayışla, güler yüzlü, hoşgörülü, sevgi ve saygı temeline dayalı kaliteli hizmet sunmaktadır.
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İkizdere Aslan Ekşioğlu-Ali Ekşi Öğretmenevi



124 | GEZİ

EKŞİOĞLU VAKFI Aile Dergisi

Ridos Thermal Otel

Ridos Thermal Hotel & Spa tesisi Rize ilinin İkizdere ilçesinin Cennet Vadisi’nde 30 dönüm arazi  üzerinde kurulmuştur. Trabzon 
Havalimanı’na 95 km, Rize şehir merkezine 60 km, Karadeniz’e 40 km, Erzurum’a 200 km ve İkizdere ilçesine 6 km uzaklıkta olan 
otel, 800 metre rakımda Ilıca Köyü’nde orman içinde yer alıyor.Ridos Thermal Otel şehir gürültüsünden ve stresten uzak,  çam 
ormanlarının ortasında, doğa harikası bir konumla beraber, bol oksijenli havası, organik yiyecekleri, ıhlamur, kekik , çam kokuları, 
kuş cıvıltıları ve akan dere şırıltıları arasında  muhteşem bir tatil ve toplantı ortamı sunuyor. 148 odası ile Karadeniz Bölgesi’nin 
en büyük termal oteli olan Ridos Thermal Hotel & SPA, dünyada ortasından dere geçen tek oteli. Tam donanımlı  Cennet Vadisi 
manzaralı odalarında misafirlerinin dinlenmesi ve rahatı için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Otelin SPA Merkezinde dileyen misa-
firler sağlık kürlerini deneyebilir, çeşitli terapilerle ruhunu dinlendirebilir. Dileyenler ise masaj ünitelerinde, günün yorgunluğunu ve 
stresini atabilir. Sağlık Bakanlığı Kaplıcalar Yönetmeliği kapsamında belgeli olan Ridos Thermal Hotel & Spa tesislerinde bulunan 
260 metre derinlikteki termal kuyulardan çıkan 1 litre/4542 mineralizasyona sahip florürlü, termomineralli thermal su, pek çok 
hastalıkta tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılıyor. Fizyothermal therapi ve sağlıklı yaşam ünitesi yakın zamanda hizmete 
giren otelde misafirler, üç adet Türk hamamı, iki adet sauna ve  dört adet thermal havuzlardan, sabah 08.00 ile akşam 23.00 
saatleri arasında ücretsiz yararlanabiliyor.
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Çamlık Genesis Otel

Yemyeşil ormanlarla çevrili olan ve karlı dağlar arasında bulunan Çamlık Genesis Otel, müthiş bir doğaya sahip Rize şehir merke-
zine 65 kilometre mesafede bulunuyor. otel, şık tasarımıyla misafirlerine konforlu ve huzurlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ortak 
alanlarda ücretsiz wi-fi erişiminin olduğu otelde, isteyenler klimalı içinde Tv olan odalarda isteyenler ise bungalowlarda kalabiliyor. 
Bongalow evlerinin bazılarının içi ise ahşap olarak dizayn edilmiş. Her gün açık büfe kahvaltının sunulduğu tesisin restoranında 
Karadeniz’e özel lezzetler de ikram ediliyor. Tesisi çevreleyen ormanlar ve tesisin içindeki bahçe, doğa yürüyüşleri için oldukça ideal. 
Ayrıca bilardo gibi çeşitli salon oyunlarının oynanabildiği sosyal paylaşım alanlarının dışında tesiste misafirlerin dinlenip bir şeyler 
içebilecekleri mekanlar da bulunuyor.
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Son yıllarda büyüyen inşaat sektörü için umut verici açık-
lama geldi. Sektörün bu yıl geçen yıla oranla yüzde 5 daha 
fazla büyüyeceği belirtiliyor. Yapı-Endüstri Merkezi (YEM)’in 
22 yıldır aralıksız yayımladığı Türk Yapı Sektörü Raporu’nun 
2016 baskısı, YEM’de gerçekleşen toplantıda sektör profes-
yonellerine sunuldu. Türk Yapı Sektörü 2016 Analizleri ve 
2017 Öngörüleri” başlıklı toplantıya, Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Ba-
şaran, Fortune Türkiye Genel Yayın Direktörü Cüneyt Toros 
ve Ekonomist Mahfi Eğilmez konuşmacı olarak katıldılar. 
Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, 2016 raporunda yer alan 
veriler ışığında, Türk Yapı Sektörü’nün mevcut durumunu ve 
2017 öngörülerini paylaştı. 

Konut satışlarında rekor yılı

Gürlesel, inşaat sektörünün 2016 yılında yüzde 6 büyüdü-
ğünün öngörüldüğünü belirterek, sektörün milli gelir içindeki 
payının yüzde 8’in üzerine çıktığını ve istihdamın ise 2 mil-
yon seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Konut satışlarında 
yeni bir rekor yılı yaşandığını vurgulayan Can Fuat Gürlesel, 
“Konut fiyat artışları ise enflasyonun altında kalmıştır. Gay-
rimenkul sektörü ise 2016 yılını durağan geçirmiştir. Yeni 
yatırımlar ötelenmiş ve kiralamalar azalmıştır. Buna bağlı 
olarak ticari binalar için alınan yapı ruhsatları gerilemiştir. 
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde ise önemli bir gerileme 
yaşanmıştır. İnşaat sektöründe 2017 yılında yüzde 5 büyü-
me öngörülmektedir “ dedi.

Yapı malzemeleri sektörü için dalgalı bir yıl

Yapı malzemeleri sektörünün dalgalı bir yıl geçirdiğini, 2016 
yılında yapı malzemeleri iç pazarının yüzde 17,6 büyüyerek 
290,4 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Can Fuat Gürlesel, 
“Yapı malzemeleri pazarında sürükleyici, 2016 yılında da 
iç pazar olmuştur. İnşaat malzemeleri ihracatı yüzde 10,2 
gerileyerek 15,2 milyar dolara inmiştir. İthalat ise yüzde 1,9 
artarak 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç ve dış pa-
zardaki bu gelişmeler bağlı olarak inşaat malzemeleri sa-
nayi üretimi 2016 yılında sadece yüzde 0,4 büyümüştür” 
diye konuştu.

Ekonomist-Yazar Mahfi Eğilmez  ise yapısal reformların 
gerçekleştirilememesinin uzun vadede Türkiye ekonomisi 
kalkınması önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdi.

2016’da yaklaşık 2 milyon kişinin istihdam edildiği inşaat sektörünün 
2017’de devam eden projeler ile birlikte yüzde 5 büyüyeceği öngörülüyor. 

İnşaat malzemeleri ihracatının da yükselerek 16-16,5 milyar dolar arasında 
gerçekleşmesi bekleniyor.

İnşaat Sektörü 2017’de
Yüzde 5 Büyüyecek

TEMMUZ 2017

Türk Yapı Sektörü Raporu 2016 verilerine göre;

İnşaat malzemeleri ihracatında 2016 
yılında gerileme yaşandı. 2016 yılında in-
şaat malzemeleri ihracatı yüzde 10,2 ger-
ileyerek 15,2 milyar dolara inerken, ithalat 
yüzde 1,9 artarak 9,3 milyar dolara yük-
seldi. İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 2016 
yılında reel olarak yüzde 6,2 büyüyer-
ek 290 milyar TL büyüklüğe ulaştı. 2017 
yılında inşaat malzemeleri pazarının reel 
olarak yüzde 6,5-7 ve cari fiyatlarla yüzde 
15 büyüyerek 335 milyar TL hacme ulaşa-
cağı tahmin ediliyor. İnşaat malzemeleri 
sanayisi üretimi ise 2016 yılında yüzde 
0,3 artarak yine zayıf bir performans 
gösterdi. 2017 yılında inşaat malzemeleri 
ihracatına ilişkin olarak pazar koşullarının 
daha uygun olacağı öngörülüyor. İnşaat 
malzemeleri ihracatının 2017 yılında 16-
16,5 milyar dolar arasında gerçekleşeceği 
öngörülüyor.

2016’nın sektör üzerindeki olumsuz etkisi 
önlemlerle azaltıldı.Geçtiğimiz yılın ikinci 
yarısında yaşanan darbe girişimi ve ar-
tan jeopolitik risklerin sonucu olarak yapı 
sektöründeki performansın düştüğünün 
ifade edildiği raporda; inşaat sektörüne 
sağlanan geçici teşvikler, konut alanın-
daki kampanyalar ve finansman tarafın-
da sağlanan kolaylıkların olumsuz etkileri 
sınırlandırdığı vurgulanıyor. Konut talebi; 
özellikle son çeyrekte uygulanan satış, 
kredi ve faiz kampanyaları ile hızla yük-
seldi ve konut satışları yüzde 4,2 artışla 
1,34 milyon adede ulaştı. Konut talebini 
destekleyen konut kredilerindeki büyüme, 
2016 yılında yüzde 9,4 oldu ve konut 
kredileri stoku 157 milyar TL’ye ulaştı.

Konut talebindeki artışın sürmesine karşın 
yeni konut fiyatları 2016 yılında yüzde 9,4 
ile makul oranda ve enflasyona para-
lel bir artış gösterdi. Yabancıların Türki-
ye’den gayrimenkul alımları 2016 yılının 
ilk 11 ayında yüzde 0,9 gerileyerek 3,85 
milyar dolar oldu. Gerilemede, Türkiye’de 
yaşanan belirsizlikler kadar küresel mali 
dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin 
de belirleyici olduğu belirtiliyor.

2016 yılında kamunun devam eden büyük 
yatırım projeleri, inşaat ve inşaat malze-
meleri sektörü için önemli katkı sağladı. 
2016 yılı yatırım programında 101 milyar 
TL tutarında kamu sabit sermaye yatırımı 
planlanırken, yatırım programında yer 
alan 3.008 adet projeye 64,9 milyar TL 
ödenek tahsis edildi. Böylece ödenekle-
rde bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artış 
sağlandı. Kamu yatırımlarında eğitim, 
sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, sulama, 
bilim-teknoloji, bilişim ve başta demiryo-
lu, liman, lojistik merkezleri olmak üzere 
ulaştırma sektörlerine öncelik verildi.

İnşaat malzemeleri
ihracatı yükselişe geçecek

1.34 milyon konut
satışı

Konut fiyatlarında 
makul artış

Büyük kamu yatırım
projeleri sürüyor

” ”

” ”

” ”

” ”
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İnşaat sektörünün anayasası Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliği değişti. Haber Resmi Gazete’de yayınlandı. Mevcut 
yönetmelik 1 Ekim 2017’de yürürlüğe girecek. 30 Haziran’da 
sona eren kentsel dönüşümde 1.25 ek emsal hakkı da 1 
Ekim’e kadar uzatıldı.

İşte Gayrimenkulde Yaşanacak Değişim...

Stüdyo daireler tarihe karışacak

1+0 stüdyo daireler, artık imar projelerine dâhil edilmeye-
cek. Yeni tip konut projelerinde en küçük daire 1+1 ve mini-
mum net 28,50 metrekare olacak. Bu kapsamda yapılacak 
en küçük dairenin içinde 1 oturma odası (en az 12 metreka-
re), 1 yatak odası (en az 9 metrekare), 1 mutfak veya yemek 
pişirme yeri (en az 3,30 metrekare), 1 banyo veya yıkanma 
yeri (en az 3 metrekare) ve 1 tuvalet (en az 1,20 metrekare) 
bulunacak.

Hedef şehirlerde yatay yapılaşma

Şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesinin hedeflendiği yö-
netmelikle, silüet tartışmalarını sonlandıracak bir madde de 
eklendi. Avan Proje tanımı netleştirildi. Geçerli imar duru-
muna göre hazırlanan tüm ölçü ve kotların bulunduğu ge-
rekirse silüetin yer aldığı proje olarak tanımlandı.

Genişletici imar planı yapılmayacak

Yeni düzenleme kapsamında artık hiçbir idare, yönetme-
likte belirtilen alan kullanım tanımını genişletici imar planı 
yapamayacak. İdarelerin böylece inşaat alanlarında plan 
notları ile belirledikleri alan kullanımını fazlalaştırma hakkı 
kaldırılmış oldu. Belediyeler ve idareler yapacakları düzen-
lemeler ile mevcut bir parselde parselin toplam emsal ala-
nının yüzde 30’nu geçemeyecek şekilde emsal harici alan 
belirleyebilirler.

‘İnşaat sektörünün anayasası’ diye tabir edilen Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği değişti. Stüdyo daireler yasaklandı, projelere silüet ayarı geldi, kot 

farkı ve emsal rantının önüne geçildi

Gayrimenkulde her şey sil 
baştan...
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Önden 3 arkadan 8 kat bina yapılmayacak

Yeni düzenlemeyle kot farkından bağımsız bölüm kazanma 
devri sona erdi. Yol kotundan düşük ya da yüksek arazilerde, 
kademelendirmeye geçilecek. Bina ön cephelerinde olduğu 
gibi, arka cephesi yol kotundan 5 metreden fazla düşük 
veya yüksek yapılara, 6 metrede bir kademelendirme ge-
lecek. Böylece önden 3 kat, arkadan 8 kat bina yapılama-
yacak.

Dört katlı binalara asansör zorunlu

Binaların daha az katlı olması için taban alanına yönelik 
kurallar değişti. Eskiden TAKS yüzde 40 ile sınırlıyken şimdi 
yüzde 60’a kadar çıkarıldı.

Bina, arsada daha geniş taban alanına oturtulup yayılabi-
lecek. Eski Yönetmeliğe göre çekme mesafeleriyle parselde 
9 kat yapılması gereken örneğin 900 m2 inşaat, şimdi par-
sele yayılarak 6 kat olarak yapılabilecek.

Konutlarda kat yükseklikleri 3.60 metreye ticari ofislerde 4 
metreye çıkarıldı.

Bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca ve saçak onarımla-
rı basit tamir ve tadilat tanımına sokuldu. 4 katlı binalarda 
asansör zorunluluğu ve 3 katlı binalarda ise asansör yeri 
bırakma zorunluluğu getirildi.

Binaların çatılarına yapılan baz istasyonları, maliklerin ona-
yını almak, bina cephesine 3 metreden fazla yaklaşmamak 
ve yer seçim belgesi almak şartıyla ruhsata tabi olmadan 
yapılabilecek.

Yol boyu ticaretin olduğu konut alanlarında, zemin katlar-
da otopark yükünün karşılanması şartıyla gürültü ve kirlilik 
oluşturmayan ticari kullanımlara izin verildi.

Hafriyat için yapı ruhsatı beklenmeyecek. İksa ve hafriyat 
ruhsatları, yapı ruhsatından önce verilebilecek.

Belediyeler, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar 
arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek 
amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malze-
mesini ve rengini tayin edebilecek.

Net alan tanımı değişti

Eski yönetmelikte duvarlar arasında kalan alan net alan 
olarak tanımlanırken, yeni yönetmelikle içeriden bağlantı-
lı piyesleri ile birlikte bağımsız bölüm içerisindeki boşluklar 
hariç duvarlar arasında kalan temiz alan olarak tanımlan-
dı. Bağımsız brüt alan tanımı da değişti ve şaftlar, ışıklıklar, 
hava bacaları, galeri boşlukları hariç bağımsız bölümün dış 
konturlarının çevrelediği alan olarak geniş bir tanım yapıldı.

Mescit teşviki getirildi

Düzenlemeyle mescitler ilk defa konut alanlarında emsal 
dışı alana konu edildi. Mescitlerin ve müştemilatların ko-
nutlarda 100 metrekaresi, konut dışı alanlarda 200 met-
rekaresi emsal dışı bırakıldı. Yapılması zorunlu olan yangın 
merpenleri, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonlarında 
zorunlu olan boşluk alanlar, zorunlu otopark alanlarının 2 
katı, sığınak, asansör boşlukları, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, 
ısı ve tesisat merkezi, su deposu, enerji odası, kömürlükler, 
kapıcı daireleri, konutlarda bağımsız bölüm net alanın yüz-
de 10’u, ticari alanlarda bağımsız bölüm net alanın yüzde 
50’sini aşmayacak depo amaçlı eklentiler de emsal dışı alan 
olarak bırakıldı.

Bodrum kata ev izni

Yeni yönetmelikle bodrumlara konut yapılabilmesinin şart-
ları belirlendi. Oturmaya elverişli bodrum katı yapabilmek 
için; oturma odası ve en az 1 yatak odasının zemine gömülü 
olmaması, aydınlatma ve havalandırmasının pencere açıl-
mak suretiyle yapılabilir olması, sel, taşkın ve su baskınları-
na karşı tedbirlerinin alınmış olması gerekecek. Ticari alan-
larda zemine gömülü olma şartı yok. Suni havalandırma 
ve engellilerin dolaşımına uygun koşullar sağlanmış olması 
yeterli olacak.

Askeri alanlar azaldı

Yeni yönetmelikle “askeri alan” tanımlamasında da değişikli-
ğe gidildi ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na ait alanlar tanımdan çıkarıldı. Bu düzenle-
meyle iki kuruma ait arazilerin farklı amaçlar için yapılaş-
maya açılmasının önü açıldı.
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Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat, yeni teknolojiler ile 
değişiyor… Geleceğin teknolojileriyle üretilmiş inşaat malzemeleri ve yeni 

sistemler duyanları hayrete düşürüyor.

İnşaat sektöründe geleceğin 
teknolojileri!

İnşaat sektörü hem dünyada hem Türkiye’de büyümeye 
devam ediyor. İnşaat sektörünün büyümesine bir taraftan 
da teknoloji eşlik ediyor. Henüz alışmaya dahi fırsat bula-
madığımız akıllı binalar kavramı da gelecekte oldukça de-
ğişecek gibi görünüyor. Teknolojinin inşaat sektörünü daha 
“fütüristik, çevreci ve pratik” hale getireceği bir döneme gi-
riyoruz. Bir yandan gökdelen sayısının artacağı tahminleri 
yapılırken, bu binalardan bazılarının fütüristik mimari tasa-
rım sayesinde daha akıllı olacağı belirtiliyor. Teknoloji aynı 

zamanda bu yapıların daha kısa zamanda tamamlanacağı 
garantisini de veriyor. Yeni teknolojik yöntemlerle üretilen 
malzemelerin kullanılacağı bu yapıların daha uzun süreli ve 
dayanıklı olmasının yanı sıra maliyetinin daha az olması, in-
şaat sektörünün öncelikleri arasında yer alıyor. İnşaat sek-
töründe 2017’de fütüristik yapı malzemelerinin kullanılacağı 
da belirtiliyor. İşte bu malzemelerden bazıları…

1. Çatlağı “hisseden” boya

ABD’deki Kuzey Carolina ve Doğu Finlandiya Üniversitesi 
tarafından geliştirilen bu boya, yapıda meydana gelen çat-
lakları göstererek olası bir tehlikenin önüne geçiyor. Yapıda 
bir “alarm sistem” olarak görev alacak olan bu boya, köp-
rüden nükleer santrallere kadar çok geniş bir yelpazedeki 
yapılar için geliştirilmiş.

Kuzey Carolina Üniversitesi sivil, yapı ve çevre mühendisli-
ği doçenti Dr. Muhammed Pour-Ghaz bu fütüristik boyanın 
hayat kurtarabileceğini belirterek, “Yapının üzerinde duyar-
lı bir cilt gibi düşünebileceğimiz bu boya, küçük çatlaklarla 
büyük sorunların önüne geçebilecek” diye konuşuyor.

2. İnsan sağlığına dost Accoya ahşabı 

İnşaat sektöründe halen kullanılmakta olan accoya ahşabı 
(asetilasyon denilen bir işlemden geçirilerek üretilen ahşap) 
ile ilgili Yeni Zelanda, ABD, İngiltere, Malezya, Endonezya, 
Hollanda ve Japonya’da yapılan çalışmalar, bu ahşabın 
dayanıklılığı ve sağlamlığı konusunda ortak bir görüşe var-
mış durumda. Accoya ahşabı ısı ve neme karşı dayanıklılığı, 
sağlamlığı, boya tutuşu ve iç-dış mekanlardaki kullanım es-
nekliği bakımından test edilerek yeni teknolojiyle geliştirildi. 
Accoya’nın zehirli madde içermemesi ve yetişkin ağaçlar-
dan elde edilen kerestelerden yapılmış olması onu daha 
sağlıklı bir malzeme haline getirirken, yeni teknolojik gün-
cellemeler accoya ahşabı için 50 yıl ve üstü kullanım süresi 
belirlemiş. Bu ahşap malzeme en az 25 yıl “sürekli” suyla 
temas halinde kullanılabiliyor.
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3. Daha ince, daha sağlam; Karbon asansör teli  

Sayıları giderek artan gökdelenlerdeki en büyük sorunlar-
dan biri asansörlerdir. Gökdelenlerde kullanılan asansör ve 
bunların içinde yolculuk edecek kişi sayısına göre kilometre-
lerce uzunluğunda çok dayanıklı ve bu ölçüde de ağır metal-
lerin kullanılması gerekiyor. Ancak Finlandiyalı ünlü asansör 
firması Kone, mevcut halatlardan yüzde 90 daha hafif kar-
bon asansör teli üretti. Bu tel asansörü mevcut limitinden iki 
kat daha yükseğe taşıyabilecek şekilde üretilmiş.

4. Tarihin izlerini taşıyan çimento 

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Laboratuvarı’n-
da üretilen bir karışım, Roma İmparatorluğu dönemindeki 
yapıların gizemini çözerek daha dayanaklı ve daha çevre 
dostu bir çimento ortaya çıkardı. Roma kolonlarının binler-
ce yıl dayanmasından etkilenen bilim insanları, o dönem-
deki yapılarda volkanik kireç taşı kullanılmasından yola çı-
karak kireç taşı ve kil karışımından yeni bir çimento yarattı. 
Bu çimento yıpranmaya karşı daha dayanıklı olduğu gibi, 
küçük çatlakların oluşması riskini azaltarak binanın yaşam 
süresini de uzatıyor. Bu karışımın 1.400 derecenin üzerinde 
ısıtılarak hazırlanmasıysa, yüzde 7 oranında karbon salımı 
gerçekleştirerek, mevcut çimentolara göre çevreye daha az 
zarar vermesini sağlıyor.

5. Telefonunuzu duvarda şarj edin!

ABD merkezli UBeam isimli şirket, şarj aletlerini ortadan 
kaldıran bir duvar kağıdı üretti. Duvar üzerinde 5 milimetre-
lik ince bir duvar kağıdı görünümündeki bu “kablosuz enerji 
sistemi”, şarj aletlerinin çöpe atılmasını sağlıyor. Tıpkı Wi-
Fi gibi çalışacak olan bu teknoloji, söz gelimi bir evin belirli 
yerlerinde “istasyon” şeklinde görev yapacak. Dekoratif bir 
sanat eseri gibi de kullanılabilecek bu duvar kağıdı, akıllı te-
lefon ve dizüstü bilgisayarlarınıza elektrik enerjisi verecek. 
Ancak bunun için şarj edilmesi veya ses-görüntü ile çalışan 
cihazınızda bir alıcı bulunması gerekecek.

6 -  Gökdelenler siste yok olmuyor, sisi yutuyor! 

ABD’de yüksek teknolojili maddeler üreten bir şirket ise iki 
yeni teknolojinin kullanıldığı, 4.8 kilometre uzunluğunda, 
tüm malzemeleri üç boyutlu teknolojiyle üretilen bir gökde-
len projesi geliştirdi. Arconic isimli şirketin geliştirdiği projede 
kullanılan yeniliklerden ilki, binanın sisi bir şekilde “yutuyor 
olması”. 1970’li yılların çizgi dizisi Jetgiller’den esinlenilerek 
geliştirilen projede kullanılan EcoClean isimli teknoloji, bina-
nın kendi kendini temizleyerek çevresindeki havayı arıtıyor. 
Binada uygulanacak özel bir mantolama yöntemi, binayı 
çevre dostu haline getiriyor.

Firmanın materyal üretimi ekibinin başındaki Sherri McC-
leary, EcoClean’de kullanılan mantolama yönteminin ışık ve 
su buharının bazı kimyasallarla karıştırılarak serbest radi-
kaller üretilmesine neden olduğunu ve bu sistemin binanın 
çevresindeki havayı temizlediğini belirtiyor. Binada kullanı-
lan ikinci teknoloji ise Bloomframe. Bu innovatif yöntemde 
hareket eden pencereler bir dakikadan az bir sürede balko-
na dönüşüyor. Arconic, balkon veya ekstra pencere için kul-
lanılması gereken malzemelerin maliyetinin yeni teknolojiyle 
üretilenden daha pahalı olduğunu bildiriyor.
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Spor Toto  Süper Lig’den düşen ve gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele 
verecek olan Çaykur Rizespor, yoluna teknik direktör Hikmet Karaman ile 

devam edecek

Çaykur Rizespor’da Hikmet 
Karaman kararı

TFF 1’inci Lig’e düşen Çaykur Rizespor’da yönetim, teknik 
direktör Hikmet Karaman ile yola devam kararı aldı. Çay-
kur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, gele-
cek sezon 1’inci Lig’de mücadele edecek olan ekibin teknik 
kadrosunu koruyarak, bütün gücü ile Süper Lig’e tekrar geri 
dönmenin çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, şu 

ifadelere yer verildi: “3 Temmuz’da Rize’de toplanacak ta-
kımımız yeni sezona başlangıç yapacak. İlerleyen günlerde 
Başkanımız Metin Kalkavan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 
teknik direktörümüzün katılımıyla kamuoyuna daha detaylı 
bilgilerin verileceği bir basın toplantısı düzenlenmesi yönün-
de karar alındı.”

Süper Lig’e son maçta veda eden Çaykur Rizespor, TFF 1. 
Lig’de misafir olacak bir kadro için transfer bombalarını 
patlatmaya başladı. Çaykur Rizespor Mehmet Uslu ile an-
laştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a taze kan. Ye-
şil-mavililer, Atiker Konyaspor’dan ayrılan 29 yaşındaki sol 
bek Mehmet Uslu’yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Osman-
lıspor maçında sakatlanarak yaklaşık 7 ay sahalardan uzak 
kalacak Dhurgham İsmail’in yerine alınan Uslu, geçen sezon 
Konyaspor’da 23 karşılaşmada forma giydi. Yeşil-mavili ku-
lüpten yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmemiz oyuncumu-
za ve kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Yeşil-mavililer, geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 13 maç-
ta 1 gol atan Nosa Igiebor’la yollarını ayırdı 

Çaykur Rizespor yönetimi kadro değişikliği için düğmeye 
bastı. Yeşil-mavili takım, Nijeryalı oyuncu Nosa Igiebor’un 
sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur  Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ofluoğlu, 
TFF 1. Lig’deki yabancı sınırlaması ve teknik direktör  Hik-
met Karaman’ın isteği doğrultusunda takımdan gidecek 
oyuncularla görüşmelere devam ettiklerini söyledi. Geçen 
sezon devre arasında kadroya kattıkları Nijeryalı orta saha 
oyuncusuna sezon başında kulüp bulması için izin verildiğini 
anımsatan Ofluoğlu, “Oyuncumuz ile yaptığımız görüşmede 
anlaşmaya vardık. Sözleşmesini alacaklarına karşılık belli 
bir bedel karşılığında sonlandırdık. Oyuncu Çaykur Rizespor 
menfaatleri doğrultusunda takımdan ayrılmak için bir mik-
tar fedakarlık gösterdi” dedi.

Yeni transfer
Mehmet Uslu

Nosa Igiebor
devri kapandı” ”

” ”
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Demirkapı köyünden Karasulu akrabalarımızdan
Hızır Ekşi’nin oğlu 

ALİ EKŞİ 
28.07.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Bayırköy Çamçavuş’tan Merhum Hasan Ekşi’nin eşi Yaşar Ekşi 
ve İl Genel Meclis Üyesi Ensar Ekşi’nin annesi 

EMİNE EKŞİ 
19.07.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Ayvalık Köyü’nden Harun Ekşi’nin eşi 

BALKIZ EKŞİ 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet ve 
tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy Çamçavuş Bayramlar’dan Hakkı Ekşi’nin eşi, Adem- 
İzzet- Mehmet- Hamza ve Fatma Ekşi’nin anneleri 

MÜZEYYEN EKŞİ
30.06.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Geyveli akrabalarımızdan Bostancı Orta Okulu Müdürü 

RUHİ EKŞİ
27.06.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

Bayırköy Yakup Ağalar’dan Kasım Ekşi’nin torunu Recep 
Ekşi’nin oğlu Cemil Servet Sebahattin ve Tuncay Ekşi’nin 
yeğeni 

KUBİLAY EKŞİ 
26.06.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy Mustafa Ağalar’dan Ali’nin gelini 

EMİNE EKŞİ
25.06.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bayırköy’den Kara Ahmet Ağalardan Maksut Ekşi’nin eşi 

BİNNAZ EKŞİ
 09.06.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı 
dileriz. 

Yeşilyurt Mahallesi’nden Ensar Ekşi’nin eşi 

NAZMİYE EKŞİ
29.05.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bayırköy Kara Ahmet Ağalar’dan 

FAZLIOĞLU KADEM EKŞİ
29.03.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Dereköy’den Nihat Ekşi’nin damadı 

MUHARREM KÖSE
08.03.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Yeşilyurt Mahallesi’nden Kazım’ın oğlu 

ŞERAFETTİN EKŞİ
05.03.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy Yakup Ağalar’dan Hacı Dursun’un torunu, Mehmet 
Ekşi’nin oğlu 

YAKUP EKŞİ
03.03.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Demirkapı Köyü’nden Halit Ekşi’nin eşi 

HAMDİYE EKŞİ
20.02.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bayırköy’den Maksut Ekşi’nin oğlu (İSKELEBAŞI) 

MEHMET EKŞİ
15.02.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

İkizdere Tulumpınar Köyü’nden merhum H.Rüştü
Kahraman’ın oğlu 

H. MUSA KAHRAMAN
05.02.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Yakup Ağalardan Hacı Dursun Osman’ın oğlu 

FEYRUZ EKŞİ
03.02.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Çamçavuş’tan Hamdi oğlu Nazım’ın eşi 

HABİBE EKŞİ
31.01.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Harun oğlu 

SADIK EKŞİ
24.01.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayirköy’den Demirci Osman’ın oğlu 

ZİYA EKŞİ
24.01.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş ağlığı dileriz. 

Kapseden Mahmut Ağalardan Ramus’un kızı 

FATMA DOĞAN EKŞİOĞLU
14.05.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Dereköy’den Cemal Çakır’ın yeğeni 

TEOMAN ÇAKIR
13.05.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bayırköy’den Yakup Ağalardan Receb’in Cemil Servet 
Sebahattin Recep ve Tuncay Ekşi’nin babası

KASIM EKŞİ
09.05.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

 Mahura Köyü’nden Yunus Yılmaz’ın kardeşi 

SEBAHATTİN YILMAZ
06.05.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Dereköy’den Durali Ekşi’nin oğlu

İLYAS EKŞİ
21.04.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Ayvalık Köyü Muhtarı Hüseyin Ekşi’nin babası 

HIZIR EKŞİ
 19.04.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayirköy’den Karabey’in Hüseyin’in oğlu Halis Ekşi’nin eşi 

EMİNE EKŞİ
19.04.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Hacı Battallar’dan İlyasoğlu Ömer Ekşi’nin damadı 

SALİM DEMİR
15.04.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Emrullah Turanlı’nın annesi 

FAZLİYE TURANLI
08.04.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Dereköy’den Mehmetoğlu Pala 

YAKUP EKŞİOĞLU
31.03.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Karabeyin İbrahim’in oğlu 

DAVUT EKŞİ
08.01.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Çamçavuş Köyü’nden Halit Ekşi’nin kızı İsmail ve Hilmi Ekşi’nin 
ablası 

EMRİYE EKŞİ
06.01.2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Çamçavuş’tan Şemun’un Fazlı’nın kızı Vakfımızın eski Kadınlar 
Kolu Başkanı  

MÜNEVVER EKŞİ
30.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Çamçavuş’tan Yakup Ekşi’nin oğlu 

MİTAT EKŞİ
22.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

İkizdere’deki komşularımızdan Cengiz Biber’in annesi 

MÜNİRE BiBER
19.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Dereköy’den Yakup oğlu 

İZZET EKŞİOĞLU
14.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Çamçavuş’tan Halit Ekşi’nin kızı 

NAZMİYE EKŞİGÜR
13.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.

İspir Yukarı Fındıklı Köyü’nden Husibeyler’den
Alaybeyi Ekşi’nin oğlu 

HÜSEYİN EKŞİ
11.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Demirkapı Köyü’nden Hacı Ömer’in oğlu Hüseyin Ekşi’nin eşi 

HATİCE EKŞİ
12.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy Ariflerden merhumlar Nuri,Muhittin, Murat ve 
Ekşioğlu Otomotiv’in sahibi Arif Ekşi’nin ablası, İlyas ve Dr. 
Hakan Diren’in annesi 

İKBAL EKŞİ DİREN
04.12.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 
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Vakıf Meclisi eski Başkanı Hızır Ekşi’nin oğlu 

Ç. YÜCEL EKŞİ
26.11.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Ardeşen Yayla Mahallesi’nden 

MEHMET EKŞİOĞLU
28.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Dereköy’den Hacı Hızırınoğlu 

DEMİRALİ EKŞİ 
26.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Tulumpınar Köyü’nden Fazlı Ekşi’nin eşi Alemdağ Temsilcimiz 
Hızır Ekşi’nin annesi  

FATMA EKŞİ
24.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Bekçi Hasan’ın oğlu 

ABDULLAH EKŞİ 
20.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy Yakup Ağalardan Seyfullahın Hasan’ın oğlu Ekşioğlu 
Vakfı Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolu Üyesi, Yasin ve Dilek 
Ekşi’nin abisi ,

ZEKİ EKŞİ 
11.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Küçük Ahmet Ağalar’dan Hasan Ağa’nın torunu 
Celal Ekşi’nin oğlu 

HALİL EKŞİ 
11.10.2016 tarihinde Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Hacı Nazım’ın oğlu 

YUSUF EKŞİOĞLU
05.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Çamçavuş’tan Mahmut oğlu 

NAZIM EKŞİ 
05.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Demirkapı Köyü’nden Nazım İhsan Ekşioğlu’nun oğlu 

CEVAT EKŞİOGLU
04.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Sakarya Kocaali eski Belediye Başkanı Hamza Ekşi’nin kızı 

ARZU EKŞİ
01.10.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Ayvalık Köyü’nden Seyit Ekşi’nin torunu
Oğuzhan Ekşi’nin bebeği 

MİRA EKŞİ 
29.09.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhumeye Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına
baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy Kara Ahmet Ağalar’dan Hasan oğlu 

HÜSEYİN EKŞİ
28.09.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Ayvalık Köyü’nden Rasim’in kızı

HATİCE EKŞİ
25.09.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Çamçavuş’tan Mehmet Ağa’nın oğlu 

YAKUP EKŞİ
16.09.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

Bayırköy’den Muhittin’in Hızır’ın oğlu 

ÇAĞDAŞ EKŞİ
10.09.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

İkizdere Yeşilyurt Mahallesi’nden Merhum Nazım Ekşi’nin oğlu, 
Vakfımızın Kurucu Başkanı 

ŞEFİK EKŞİ
24.08.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz.  

Bayırköy’den Aslanın Mehmet’in oğlu Resul Ekşi’nin amcası 

SABRİ EKŞİ
16.08.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma 
Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileriz. 

RAHMETLE ANIYORUZ... 
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Yaz Aylarında Rize Yaylaları 
Bir Başka Coşar…

Haziran ayının başlamasıyla birlikte Rize’de yaylalara özlem 
başlar… Yaylalara, dağlara ve şenliklere özlem… Haziran 
ayının başından Ağustos’un son haftasına kadar Rize yay-
lalarında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen şenlikler, 
festivaller düzenlenir. Bu şenliklerde sadece Türkiye’deki 
değil tüm Dünya’daki Rizeliler ve Karadeniz sevdalıları bir 

araya gelir. Doğanın kucağında enfes manzaralar eşliğinde 
yemekler yenir, horonlar tepiler, bol bol sohbet edilir, hasret 
giderilir. Sizde bir Karadeniz sevdalısı iseniz ve yakın zaman-
da hangi yaylada, hangi şenlik var diye merak ediyorsanız, 
işte Ağustos ayı şenlik takvimi...

Ağustos’un 1. Haftası Ağustos’un 2. Haftası Ağustos’un 3. Haftası

Ağustos’un 1. Haftası Ağustos’un 2. Haftası Ağustos’un 3. Haftası

Ağustos’un 1. Haftası Ağustos’un 3. Haftası Ağustos’un 3. Haftası

Ağustos’un 1. ve 2. Haftası Ağustos’un 3. Haftası Ağustos’un 4. Haftası

Ağustos’un 2. Haftası Ağustos’un 3. Haftası Ağustos’un 4. Haftası

Ağustos’un 2. Haftası Ağustos’un 3. Haftası Ağustos’un 4. Haftası

İkizdere Anzer Balı ve Yayla Şenliği Ardeşen Sırt Yayla Kültür Şenlikleri Melyatderesi Şenlikleri

Ardeşen Yeniyol ( Oce ) Şenliği Ardeşen Golazena Kültür Şenliği İkizdere - Çağrankaya Yayla Şenlikleri

Güneyce Varda Şenlikleri Kaçkar Altıparmak Yayla Şenlikleri Demirkapı Köyü Yayla Şenlikleri

Çayeli Çay Festivali Fındıklı Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Kalkandere Dostluk Şöleni

Ekşioğlu vakfı Ovit Uluslararası Yayla 
Şenlikleri

Tozköy Likapa Şenliği Büyük Han Düzü Yayla Şenlikleri

Hemşin Şenlikleri Çamlık Küçük ve Büyük Yayla Şenliği Dünya Rizeliler Günü

Ballıköy Köyü muhtarlığı Yukarı Durak Köyü Kaçkar Yaylaları 
Turizm Derneği

Melyatderesi Sosyal Yardım ve 
Dayanışma Derneği

Ardeşen Kaymakamlığı / Ardeşen 
Belediye Başkanlığı

KALDER Derneği Başkanlığı İkizdere Belediye Başkanlığı

Varda Yayla Birliği / Güneyceliler 
Vakfı

Kaçkar Altıparmak Kültür ve 
Dayanışma Derneği

Demirkapı Köyü Derneği

Çayeli Kaymakamlığı / Çayeli 
Belediye Başkanlığı

Fındıklı Belediye Başkanlığı Kalkandere Belediye Başkanlığı

Ekşioğlu Vakfı Tozköy Muhtarlığı Güneysu Kaymakamlığı / Güneysu 
Belediye Başkanlığı

Hemşin Belediye Başkanlığı BAKADER Derneği Rize Valiliği
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