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Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe teşkilatı tarafından organize edilen mitingde konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan,
"Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz
Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışı da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz" dedi.

> Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

KAYMAKAM UZAN'DAN GAZETEMiZE ZiYARET

> Abdulkadir AYNACI 4'de

> Sadık AYDIN 2'de

DOÐRUYA HER ZAMAN ' ' DERÝZ, YANLIÞIDOÐRU
DA KiM YAPMIÞ OLURSA OLSUN ' ' DERiZYANLIÞ

MHP Vakfıkebir İlçe teşkilatı, Ülkücü şehit Osman Günaydın mezarını ziyaret ederek Kur-ani Kerim okuyarak ve dua ettiler.

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan gazetemize ziyarette
bulunarak Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile gündeme dair
konularda ve ilçemiz hakkında fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları tarafından Vakfıkebir Ramada Otel'de “14. Vefa Programı” düzenlendi. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“BUNU ÇÖZMELÝYÝZ”
Her gün, her hafta yeni bir söylemle karşı 
karşıya kalıyoruz…
Bu aralar sokak hayvanları ilgi odağı 
oldu…
Yine bu hafta bir arkadaşım, geçen sokak 
hayvanları saldırısına uğramış…
Kadınlarımız, çocuklarımız bu tür bir saldırı 
ile karşı karşıya kalsalar, ne olacak?
Sokak hayvanları saldırınca, bir de ısırırsa 
sonuç ne olacak?
O zaman sokak hayvanlarına ne kadar 
sevgimiz kalacak.
Isırılan bir kişi zihninden silebilecek mi?
Çocuklarımıza hayvanları sevin diyoruz 
değil mi?
Çocuklara bir şey olduğunda, onlara nasıl 
sevin diyebiliriz ki?
Onların zihinlerinden bir şeyleri nasıl 
silebiliriz ki?
Sokak hayvanları ile ilgili konu, bir an önce 
çözülmesi gereken bir konu haline geldi…
Bir barınak yapılırsa, gönüllü olarak ta 
birçok kişi müracaat edeceğini bile 
düşünüyorum…
Onların rahat bir şekilde yaşamaları bizim 
elimizde…
Her köşe başına yemek bırakmak, onlara 
bakıyoruz demek değildir…
Onlara rahat bir ortam hazırlayıp, 
yemeklerini ve kalacak yerlerini de 
yaptıktan sonra herkes rahat bir nefes 
alacak düşüncesindeyim…
Kadınlarımız, çocuklarımız sokakta 
yürürken de korkmamış olacaklar…
Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın, 
acaba bir düşüncesi var mı?
Var ise eğer, bu düşüncesini bir an önce 
Vakfıkebir halkı adına yapmasını 
bekliyoruz…
********************
Okullardaki sorunlar devam ediyor…
Yardımcı personel elemanı bu yıl çok 
sıkıntılı oldu…
İşkur bu yıl ki eleman desteği kısıtlı oldu.
Kısıtlı personel alınınca, okullara verilecek 
yardımcı personeller de verilemez oldu…
Bazı okullarda ve yurtta kaloriferi yakacak 
insan bulamıyorlar.
Okullara dağıtılan bu yıl ki kömürün kalitesi 
iyi değilmiş.
Bazı okullarda geçen yıldan kalan kömürle 
karıştırılıp yakılıyormuş…
Okul aile birlikleri velilere kağıtlar yolladı…
Bütün okullar kendi velilerinden yardım 
toplamaya başladı…
Vatandaşın durumu belli…
Vatandaşın durumu iyi değilken, böyle bir 
yardım talep edilmesi bence yanlış…
Her türlü vatandaş, vergi veriyor.
Sigortalı çalışan da veriyor, işyeri sahibi de 
olan da veriyor…
Bir de böyle bir yük yüklenince, bu insanlar 
ne yapsın…
*********************
Dolar, Euro ve Altın yerinde durmuyor…
Piyasalar karıştı…
Bir günde, bir ürüne kaç defa zam gelir…
Şuan da öyle bir zamandayız ki, kimse ne 
olacağını bilmiyor…
Piyasa artıyor, bütün her şeye zam 
geliyor…
Günde birkaç kez mail geliyor. Firmalar 
sürekli olarak zam yapıp, zamlı yattan 
satmaya gayret gösteriyorlar…
Bir de stokçular piyasaya mal sokmuyor…
Fırıncılar sıkıntıda, artık bir çuval un 350 
TL üzeri oldu…
Un üreten fabrikalar buğday alamıyor.
Fırıncılar un istediklerinde, rma 
istediklerinin yarısını gönderiyor…
Nasıl şeyler yaşıyoruz…
Piyasalar inşallah düzelir ve insanlar rahat 
bir nefes alır…

Vakfıkebir İlçesine 
atanan Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan ve 

Kaymakam Adayı Erdem 
Yenisoy ilçedeki işyerlerine, 
kamu kurum ve kuruluşlarını 
ziyarete devam ediyor. 
Gazetemizi ziyareti sırasında 
tesislerimizi de gezerek bilgi 
alan Kaymakam Uzan, 
gazetemizin basım 
aşamalarını da görme fırsatı 
buldu.
“GAZETECİLER, TOPLUMU 
AYDINLATMAKTA ÇOK 
BÜYÜK VE AKTİF ROL 
OYNAMAKTADIRLAR” 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Basının toplumun 
adeta gözü ve kulağı 
olduğunu belirtti. 
Gerçekleştirilen ziyaretlere 
karşılık iade-i ziyaret 
yaptığını, hem de basın 
mensuplarıyla ilçe hakkında 
kir alışverişinde 
bulunduğunu ifade eden 
Uzan, göreve başladığından 
bu yana ilçedeki işletme ve 

işyerlerini ziyaret ederek 
tanışma ve bilgi alışverişinde 
bulunma fırsatı bulduğunu 
söyledi. Kaymakam Uzan, 
“Gezilerimiz ve ziyaretlerimiz 
belirli bir program dahilinde 
devam edecek. Yerel basın 
ilçemizin tanıtımına çok 
büyük katkıda bulunmaktadır. 
Gazeteciler, toplumu 
aydınlatmakta çok büyük ve 
aktif rol oynamaktadırlar. 
Bunun sorumluluğu ve 
bilincinde hareket edildiği 
zaman ortaya çok güzel işler 
çıkıyor. Gazeteciler, 
toplumun gözü ve kulağıdır, 
ilçede olan biten her şeyi 
vatandaşlara duyuruyor ve 
bilgilendiriyor. Bu da toplum 
yararına en büyük 
hizmetlerden bir tanesidir. 
Gazetecilerin, görevlerini 
yerine getirirken, fedakârca 
çalıştıklarının bilincindeyiz. 
Basın mensuplarımızın 
çalışma şartlarının 
kolaylaştırılması, onlara 
gereken desteğin sağlanması 

toplum olarak hepimizin 
görevidir. Gazetesi olmayan 
bir ilçe yaprağı kurumuş bir 
ağaca benzer, gördüğüm ve 
takip ettiğim kadarıyla 
sizlerde Vakfıkebir'de bu 
görevi başarılı bir şekilde 
özverili olarak 
yürütüyorsunuz. Basın daima 
yol gösterici ve bağımsız 
olmalıdır. İlçenin eksikliklerini 
ve sorunlarını yetkililere 
duyurmalı ve hatırlatmalıdır. 
İlçemiz adına herhangi bir 
olumsuz bilgi aldığınızda bu 
bilgileri bizlerle birlikte 
istişare ederek paylaşırsanız, 
yanlış ve kirli bilgiyi ortadan 
kaldırmış oluruz. Bu sayede 
halkımızı da doğru bilgi ile 
aydınlatmış oluruz. Bu 
anlamda birlikte hareket 
ederek ilçemizin çıkar ve 
menfaatleri adına 
çalışmalarımızı 
sürdürmeliyiz. Vakfıkebir 
ilçesi özellikle tarihi 
geçmişinin yanı sıra, 
vatandaşlarının da devletine, 
milletine, gelenek ve 
göreneklerine bağlı birer 
vatandaş topluluğundan 
oluştuğunu belirterek 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum diyerek sözlerini 
tamamladı.
“SİZLERE DE GÖREV 
HAYATINIZDA BAŞARILAR 
DİLERİM”
İlçe Kaymakamımızı misar 
etmekten büyük mutluluk 
duyduk diye sözlerine 

başlayan gazetemizin Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ; “Devlet 
temsilcileri, yöneticilerinin 
esnaarımıza ve iş yerlerine 
gelmeleri, ziyarette 
bulunmaları, onlarla 
tanışmaları, bilgi 
alışverişinde bulunmaları 
güzel bir uygulama örneğidir. 
İşletmeler hakkında bilgi 
almak, onların dertleriyle, 
sorunlarıyla ilgilenmek ve 
çözüm yollarını birlikte 
aramak için atılmış bir adım 
olarak görüyorum. Yayın 
hayatına başladığımız 
günden itibaren Vakfıkebir'i 
ve Vakfıkebir'in sorunlarını 
takip ettiklerini ve gündeme 
taşıdıklarını vurgulayan 
Kamburoğlu, “Gazetemizin 
kuruluş amacına uygun 
olarak yayın hayatımızı 
sürdürmeye gayret ediyoruz. 

İlçemizin her sorununu 
gündeme getirip yansıtarak, 
bu sorunların giderilmesi ile 
ilgili bir aracı kurum gibi 
hizmetimizi sürdürmek ve bu 
sorunların çözümlendiğini 
görmek bizi son derece mutlu 
ediyor. Kamburoğlu, 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak kendisine ellerinden 
gelen her türlü desteği 
sağlayacaklarını ifade 
ederek, tesislerimize kadar 
gelerek bizleri ziyaret eden 
ve samimi bir ortamda 
gerçekleştirilen bu nazik 
davranıştan dolayı İlçe 
Kaymakamımız Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve Kaymakam 
Adayı Erdem Yenisoy'a 
şahsım ve personelimiz 
adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sizlere de görev 
hayatınızda başarılar dilerim” 
diye konuştu.

Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan gazetemize ziyarette bulunarak Yazı İşleri
Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile gündeme dair konularda ve ilçemiz hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Alper Özkan KARAGÖL

HİZMETLERİN KARŞILIĞINDA
HERHANGİ BİR BEDEL BEKLEMEYİZ!
AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları tarafından Vakfıkebir Ramada Otel'de '14. Vefa Programı' düzenlendi.

P
rograma katılan TBMM 
Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti 

Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, AK 
Parti Trabzon İl Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Sürmen ve 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Asiye 
Kamiloğlu birer konuşma 
yaptılar. Program sonrası 
Milletvekili Muhammet Balta 
ve beraberindekiler toplu 
fotoğraf çekiminden sonra 
program sona erdi.
“YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 
HİZMETLERİN 
KARŞILIĞINDA HERHANGİ 
BİR BEDEL BEKLEMEYİZ” 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta; 
“Biz her zaman teşkilat 
olarak zor zamanların 

adamıyız. Zor zamanda 
ortaya çıkarız ve üzerimize 
düşen görevleri yerine getirir 
daha sonra kenara çekiliriz. 
Bu yapmış olduğumuz işlerin 
karşılığında da herhangi bir 
bedel beklemeyiz. Allah'a 
hamd olsun bugüne kadar da 
teşkilatımızın bütün üyeleri, 
mahalle başkanından sandık 
görevlisine kadar, kadın 
kollarından, gençlik 
kollarından, ana kademeden, 
belediye başkanlarımız, 
milletvekillerimiz ve meclis 
üyelerimiz tamamı hiçbir 
zaman için hiçbir beklentide 
bulunmaksızın Allah rızası 
için bu dava hareketine 
hizmet etmiştir. Allah nasip 
ederse bundan sonrada bu 
şekilde devam edecek dedi. 
Milletvekili Balta; "Şunu 
özellikle ifade etmek isterim 
ki bizler kuruluşumuzdan bu 
yana kadın kollarımızın 
önemini sürekli gündemde 

tuttuk. Ana kademe kadın 
kolları, gençlik kolları olarak 
Türkiye'deki siyasetin 
gidişatını farklı bir konuma 
oturttuk. Kadın kolları olarak 
bugüne kadar yapmış 
olduğumuz üyelerle ve üye 
potansiyelimizin, partimizin 
geleceğine koymuş olduğu 
ağırlıkla inşallah 2023'ü çok 
daha farklı bir konuma 
taşıyacağız. Biz yine biliyoruz 
ki kadınlar bizim 
hareketimizin özellikle en 
önemli köşe taşlarından bir 
tanesidir." Cennetin, 
annelerin ayakları altına 
serildiği bir medeniyet 
içerisinde kadınların çok 
daha farklı bir çalışmayı 
sürdürmesinin büyük önem 
arz ettiğine dikkati çeken 
Balta, "AK Parti yola çıkarken 
insana hizmet olarak yola 
çıktı, hizmetkâr olarak yola 
çıktı ve bugün 20 yıldır AK 
Partiyi ayakta tutan 
çalışmalarını göz ardı 
etmeyeceğimiz kadın 
kollarımız ve teşkilatlarımız. 
Bundan sonraki süreçte de 
inşallah yine yolumuza güçlü 
Türkiye yolunda 2023'de 
Türkiye'yi geleceğe taşıyacak 
2053 hedeerine ulaştıracak 
büyük adımlar atarak 
yolumuza devam edeceğiz. 
Bunun için yorulmak, durmak 
ve samimiyeti elden 
bırakmak yok” ifadelerini 

kullandı.
“ÇALIŞMAYA, ESERLER 
İNŞA ETMEYE VE 
GÖNÜLLER KAZANMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
AK Parti'nin değerleri olan bir 
parti olduğunu belirten 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise yaptığı 
konuşmada, “Vefa çok 
önemli bir duygudur. Gayret, 
samimiyet ve tevazu bizim 
şiarımızdır. Kadın 
Kollarımızın bu 'vefa' 
programları bunun için çok 
önemli. Desteğinizi her 
zaman hissettik. Sizlerle yol 
yürümekten her zaman onur 
duydum. Sizin bir kardeşiniz 
olarak her zaman 
emrinizdeyim. Bu makamlar 
gelip geçici. Bizim 
memlekete sevdamız var. 
Gece gündüz demeden 
çalışan ana kademe, kadın 
ve gençlik teşkilatımıza 
teşekkür ediyorum. İşimizin 
vaktimizden çok olduğu 
bilinciyle çalışmaya, eserler 
inşa etmeye ve gönüller 
kazanmaya devam edeceğiz” 
dedi. 
“CUMHURBAŞKANIMIZ 
BİR DÜNYA LİDERİ”
Vefa toplantılarının 
14'cüsünü düzenlediklerini 
belirten AK Parti Trabzon İl 
Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Sürmen, “Vefa 
toplantılarını yapmamızın 

amacı bir araya gelmek. 
Hafızamızı tazelemek. 
Ülkemizin aleyhine hangi 
karalama kampanyaları 
yürütülüyor. Bunlar 
değerlendirmek. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan bir 
dünya lideri. Bunu biz 
söylemiyoruz tüm dünya 
bunu söylüyor. Tüm dünya 
liderlerinin 
Cumhurbaşkanımıza karşı 
ayrı bir güveni var. Bazı 
liderler bunu dilleriyle ifade 
etmeseler de beden dilleri ile 
söylüyorlar. En son Birleşmiş 
Milletler toplantısında ABD 
Başkanı Joe Biden Cumhur 
Başkanımıza asker selam 
vermişti. Çünkü karşısında 
bir başkomutan var. Bunu 
belki dillendiremiyor ama 
vücut dili bunu ortaya 
çıkartıyor. Sonra fark ediyor 
bunu ve hemen elini indiriyor” 
diye konuştu.



“BİZLER MİLLİ GÖRÜŞ DAVASININ 
VAKFIKEBİR'DEKİ NEFERLERİYİZ”

Y
eniden Refah Partisi'nin tarihi 
şadırvan önünde yaptığı 
mitingde katılımcılara hitaben bir 

selamlama konuşması yapan 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin 
Çiçek konuşmasında, “Bugün Milli 
Görüş ve adil düzen şuuru ile cennet 
mekan Erbakan hocamızın yolunda, 
Yeniden Refah Partisi ile bir ve beraber 
olmanın onurunu yaşıyoruz. “Bir 
milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği 
değil; inançlı ve imanlı evlatlarıdır” 
sözü ile yıllar önce gönlümüze taht 
kuran Erbakan sevdasını günümüzde 
genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile 
yaşıyoruz. Bizler, Milli Görüş davasının 
Vakfıkebir'deki neferleriyiz. Bizler, 
gönüllere giren ve asla unutulmayacak 
izler bırakan Adnan Demirtürk 
ağabeyimizin talebeleriyiz. Yıllar önce 
bu sokaklarda, merhum Adnan 
ağabeyimiz başı dik, alnı açık, 
kendinden emin, vakur duruşu ile nasıl 
teşkilatlanmış ise Yeniden Refah 
Partisi ve O'nun dava arkadaşları yıllar 
sonra aynı heyecan ve azimle bu 
sokaklarda olacaktır. Şanslıyız, çünkü 
davamızın mayasını çalan Erbakan 
hocamız gibi bir liderin izinden 
yürüyoruz. Teşkilatçılığın ne olduğunu 
Vakfıkebir İlçesi'nden tüm Türkiye'ye 
gösteren Adnan Demirtürk gibi bir iz 
var gönüllerimizde.  Dr. Fatih Erbakan 
gibi Milli Görüş fırınında pişmiş bir 
genel başkana sahibiz. Yeniden Refah 
partisi, Milli Görüş unsurlarından asla 
taviz vermeden, yaşanabilir bir Türkiye 
için, var gücü ile gecesini gündüzüne 
katarak çalışacak kadrolara sahiptir. 
Bugün büyük bir vefa duygusu ile 
ilçemizi ziyaret eden, genel 
başkanımız Dr. Fatih Erbakan'a, 

Vakfıkebir sakinleri adına şükranlarımı 
sunuyor, hepinize katılımınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

“ERBAKAN HOCAMIZIN ŞEHRİ, 
BİZİM DE ŞEHRİMİZDİR”
Trabzon İl Başkanı Mustafa Durmuş'un 
yaptığı selamlama konuşmasının 
ardından 'Mücahit Erbakan' sloganları 
ve alkışlar arasında kürsüye gelen Dr. 
Fatih Erbakan halka hitap etti. Dr. Fatih 
Erbakan, Trabzon'da, Vakfıkebir'de 
bulunmaktan ayrı bir gurur yaşıyoruz. 
Merhum Erbakan Hocamız Trabzon'da 
en güzel yıllarını geçirmiş. Doğduğu 
ev, gittiği okul hala duruyor. Biz de bu 
yüzden Trabzon'umuzu, 
Vakfıkebir'imizi memleketimiz 
olarak görüyoruz. Dava 
arkadaşımız, Vakfıkebirli 
şehidimiz Adnan Demirtürk 
ağabeyimize Cenab- ı 
Allah'tan rahmet 
diliyoruz. Yüce Allah, 
Vakfıkebir'den, 
Trabzon'dan nice 
Adnan Demirtürkler, 
nice Erbakanlar 
yetişmesini nasip 
eylesin İnşallah. Milli 
Görüş Bayrağı 
Vakfıkebir'de 
yeniden 
dalgalanacak” 
ifadelerini kullandı. 

“İŞ BİTİRME 
BELGENİZ VAR MI?”
Dr. Fatih Erbakan 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sizin karşınıza gelip hitap 
edenler sadece biz değliz. Bu 
gün Türkiye'de 80'den fazla parti 
var; onlardan 7 tanesi seçime 
giriyor. Özellikle seçime giren partilerin 
hepsi sizden oy istiyorlar. Onlara, 'Sizin 
iş bitirme belgeniz var mı, referansınız 
var mı?' diye sorunuz. Bu devleti beş 
sene yönetmek isteyen bir parti size 
geldiği zaman bu soruyu sormak en 
büyük hakkınız. Bu soruyu 
sorduğunuzda, Yeniden Refah Partisi 
hepsinin önüne geçiyor. Çünkü Milli 
Görüş'ün tarihi iş bitirme belgeleriyle, 
tarihe geçen hizmetleriyle 
doludur.1976-77 seçimlerinde Erbakan 
Hocamız, 'Ben size iş bulmak zorunda 
değilim, gidin taşı sıkın, suyunu 
çıkarın' demedi. 'Ben, üniversite 
mezunlarına iş bulmak zorunda 
değilim' demedi; iki yıllık bir sürede 
Türkiye'de iki yüze yakın sanayi 
tesisinin temeli atıldı; yetmişten fazlası 
hizmete girdi, bunlar Türkiye'nin hala 
en büyük sanayi kuruluşları. Eğer taş 
üstüne taş konulmuşsa, bu Milli 
Görüşün ağır sanayi hamlesidir. 
Erbakan Hocamız, bugün olduğu gibi 
dış ticaret açığımız olmasın diye,dış 

borcumuz olmasın, millipğaramız döviz 
karşısında pula dönmesin, birbuçuk 
milyon üniversiteli işsiz kalmasın, on 
milyon işsizler ordusu olmasın diye 
bunu yapmıştır. Bu aziz milletin 
evlatları sadakaya, yardım torbalarına 
ihtiyaç duymasın, alnının teriyle 
Allah'tan başka kimseye muhtaç 
olmasın, kendi nafakasını temin 
edebilsin diye bu adımı attı”.

“İLK İCRAAT FAİZE GİDEN 
PARALARI KURTARMAK OLDU”
1996'da ise Erbakan Hocamızın ilk 
icraatı, 

faize giden 
milyarlarca dolar parayı kurtarmak ve 
bu parayı milletin evlatlarına aktarmak 
oldu. Altı ayda oluşturduğu kaynak 
paketleriyle milyarlarca doları faize 
gitmekten kurtardı; 35 milyar doları 
partililere, yandaşlara aktarmadı. 
İşçiye, memura emekliye yüzde yüz, 
yüzde iki yüz, yüzde üç yüz yirmiye 
varan oranda maaş zamları yaparak 
aktardı. Sadece Türkiye'de değil, 
dünyanın hiç bir yerinde dar gelirli 
kesimin refah seviyesini kısa sürede 
artıran başka bir hükümet 
görülmemiştir. Tarım ürünlerinin taban 
yatlarına yüzde seksen, yüzde yüz 
yirmi, yüzde yüz kırk, yüzde iki yüz 
elliye varan oranda artış sağladı ve dar 
gelirlilerin refah seviyesini artırdı. Bu 
günkülerin yaptığı gibi fakir- fukaraya 
yardım edelim, kömür torbası, erzak 
torbası dağıtalım; zarf, sadaka 
dağıtalım demedi. Bu gün Türkiye'nin 
neresine giderseniz gidin, her 

kesimden insan Milli Görüşe, Erbakan 
Hocamıza da ediyor ve ekliyorlar; 
Erbakan Hocanın onbir ayda verdiğini 
bunlar 19 senede veremediler diyorlar.

“YAĞMURDAN KAÇARKEN 
DOLUYA MI TUTULACAĞI?”
“Biz, Yeniden Refah Partisi olarak, Milli 
Görüş olarak doğruya her zaman 
'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış 
olursa olsun 'Yanlış' deriz. İktidarın 
yaptığı iyi şeyler var ve bunları tebrik 
ediyoruz” diyen Erbakan,  muhalefeti 
de eleştirerek, "Bu mevcut iktidar 
gidecek de yerine ne gelecek? Şu 
andaki asıl meselemiz bu. Yağmurdan 
kaçarken doluya mı tutulacağız, yoksa 

ferasetle hareket edip doğru bir 
seçim mi yapacağız? Her gün, 

gazetelerde, televizyonlarda 
cilalanan, parlatılan, havası 

ve parası çok olan 
birtakım malum 
muhalefet partilerini mi 
seçeceğiz? Bu 
muhalefet partilerini 
seçersek bu mevcut 
durumdan daha iyi 
bir noktaya gelir 
miyiz? Elbette hayır. 
Bu havası ve parası 
çok olan muhalefet 
partilerinden, 
akşamları 
televizyonda 

görmeye alışık 
olduğunuz malum 

muhalefet partilerinden 
bu ülkeye, bu millete bir 

hayır gelmesi mümkün 
değil. Çünkü bu malum 

muhalefetin içerisinde 28 
Şubat olayları sırasında tanklara 

selam duranlar var. Bunlar iktidara 
gelseler bu ülkeye, bu millete ne 
verecek? 

“DOĞRUYU RAKİBİMİZ DE YAPSA, 
İKTİDAR DA YAPSA TEBRİK 
EDERİZ”
Genel Başkan Erbakan, hükümetin 
bazı politikalarını olumlu bulduklarını 
söyleyerek "Doğruyu rakibimiz de 
yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz 
dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar 
yapıldığı zaman da kimseden 
korkmadan yanlışları dile getirdik. 
Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi 
yok derseniz, evet var. Askeri 
vesayetin büyük ölçüde ortadan 
kaldırılması, Türkiye´nin İstanbul 
Sözleşmesi´nden imzasını çekmesi, 
Ayasofya Camii´nin 86 yıllık hasret ve 
esaretin sonunda yeniden cami olarak 
ibadete açılması, Kıbrıs konusunda 
geç de olsa hükümetin bizim 
durduğumuz noktayla paralel noktaya 
gelmesinden dolayı teşekkür ettik. 13 
şehir hastanesini, 55 şehir hastanesi 

parasına yaptırmanızın Gezi olayları, 
e-muhtıra, 17-25 Aralık ile ne alakası 
var? Yılda 4 milyon araç geçen 
Çanakkale´deki köprüye 16 milyon 
araç geçiş garantisi vermenizin 15 
Temmuz ile ne alakası var?" ifadelerini 
kullandı.

“BİR YANLIŞTAN ÖTEKİNE 
GİDEMEYİZ”
Muhalefet partilerini de eleştiren 
Erbakan, "Millete yapacağı hizmeti 
düşünmeyip,  rövanş ve intikam alma 
derdinde olanlar var. Laiklik ilkesini din 
düşmanlığı olarak görüp, aynen 28 
Şubat´ta olduğu gibi uygulamak 
isteyenler var. Biz feraset sahibi 
insanlar olarak yağmurdan kaçarken 
doluya tutulamayız. Bir yanlıştan 
ötekine gidemeyiz. 'Elim kırılsaydı da 
oy vermeseydim' dememek için, dizimi 
dövmek zorunda kalmamak için, 
ferasetle davranıp 52 senelik tertemiz 
ve altın yaldızlı referanslarla dolu olan 
Milli Görüşün temsilcisi Yenide Refah 
Partisi´ni seçmeniz lazım" dedi.

“FAİZ BATAĞINDAN 
KURTARACAĞIZ”
"Faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz 
batağından kurtaracağız" diyen 
Erbakan, "Milli Görüş hareketi birinci 
40 yılda ağır sanayi hamlesini 
gerçekleştirdi, 200´den fazla sanayi 
tesisinin temelini attı. İkinci 40 yılda 
Milli Görüş yeniden gelecek ve 81 
ilimize 639 Refah projesiyle bu ülkeyi 
yeniden kalkındıracak. Milli Görüş 
birinci 40 yılda havuz sistemiyle kamu 
iktisadi teşekküllerini faiz ödemekten 
kurtardı. İkinci 40 yılda da gelecek ve 
faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz 
batağından kurtaracağız" şeklinde 
konuştu.
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DOĞRUYA HER ZAMAN 'DOĞRU' DERİZ, YANLIŞI
DA KİM YAPMIŞ OLURSA OLSUN 'YANLIŞ' DERİZ

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe teşkilatı tarafından organize edilen mitingde konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan,
"Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz
 Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışı da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz" dedi.
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Osman KOYUNCU

DİNLER VE İSLAM NİÇİN GÖNDERİLDİ

5000 ANA KUZUSU VATAN, MİLLET, BAYRAK DEDİ

HP Vakfıkebir İlçe 

MBaşkanı Orhan Burhan 
Baltürk ve 

beraberindekiler Şahadetinin 
sene-i devriyesinde Ülkücü 
şehit Osman Günaydın'ın 
mezarını ziyaret ederek Kur-
ani Kerim okudular ve dua 
ettiler. Vakfıkebir MHP ilçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
beraberinde Vakfıkebir 
Belediye meclis üyesi Şenol 
Bülbül, Ülkü Ocakları İlçe 
başkanı Mehmet Erkan, eski 
ocak başkanları Murat Aksoy, 
M. Asım Bulut,  ilçe teşkilatı ve 
Ülkü Ocakları üyeleri ile Ülkücü 
Şehit Osman Günaydın'ı 
şahadetinin sene-i 
devriyesinde mezarını ziyaret 
ederek vefa gösterdiler.
5000 ANA KUZUSU VATAN, 
MİLLET, BAYRAK DEDİ
1980 öncesi 5000 Ülkücü 
şehidimiz var. 5000 ana 
kuzusu vatan, millet, bayrak 
dedi.  Hepsinin ruhu şad olsun 

diyen Vakfıkebir MHP İlçe 
Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
Hürmetle andığımız ülkücü 
şehitlerimiz yaşadıkları çağa 
fedakârlıklarıyla nüfuz etmiş, 
cesaretleriyle yön vermiş, 
ülküleriyle anlam katmışlardır. 
Ülkücü Şehitlerimiz bizim 
gururumuz, heyecan 
kaynaklarımız, iftiharımız, 
iffetimiz ve ilhamımızdır. 
Şehitlerimizin hatıralarını yere 
düşürmemek, emanetlerini 
hakkıyla benimseyerek layık 
olduğu seviyelere yükseltmek 
vefa borcumuz, dava 
sorumluluğumuz ve insani 
ödevimizdir. Çileye boyun 
eğmemişler, zorluklardan 
merhamet dilenmemişlerdir. 
Her biri gönül ve kir zirvesi 
olarak zalimlere ve zehirli 
niyetlere meydan okumuş, milli 
ve manevi ilkelerimizin 
aşağılanmasına izin 
vermemişlerdir. Bir ülkü için 
hayattan vazgeçmek büyük bir 

özveridir. Kutsal bir hedef için 
kurşunların önüne atlamak, 
candan olmayı göze almak ve 
toprağa düşmeyi gül bahçesine 
girer gibi kabullenmek tari 
olmayan bir mertlik ve destansı 
bir tavırdır. Türk milletine 
fedakârlık, bağlılık ve 
sadakatle yoğrulmuş ülkücü 
ömürler tehlikeleri 
göğüslemekten bir an olsun 
sakınmamış, bir an olsun 
vazgeçmemişlerdir. Ölümle 
yüzleşme ve idamla 
karşılaşma pahasına bile olsa 
inanç ve ideallerinden 
caymamışlardır. Biz Ülkücüler, 
çok önemli bir nesli şehit 
verdik. Fakat biz onların 
yolunda olacağız. Onların 
canlarını vererek verdikleri 
mücadeleyi biz yaşayarak 
vereceğiz. Bu manevi değerleri 
ve sorumluluklarımızı bilerek 
daha gayretli çalışacağız ve bu 
dava bilin ki bahtiyar olacak.” 
Dedi.

lk ilahi din olan Yahudilik mensupları 

İmaddeye yöneldi, maneviyattan 
uzaklaştılar, maneviyatı korumak için 

Hz. İsa as ve İsevilik geldi fakat İsevilikte 
şekilden ibaret kaldı. İseviliğin asıl görevi 
ruhaniliktir. İsevilik, ruhanilikte de başarısız 
olunca madde ve manayı kuvvetlendirmek 
ve birleştirmek için İslam geldi. Hem maddi 
hem de mana yani dünya için ahret, ahret 
için dünya bırakılmamalıdır. 
Müslümanların bir kısmı maddeyi esas alıp 
Yahudileşti. Türkiye'de 1970li yıllarda 
Müslüman bir kesim, çocuklarına mücahit 
ismini veriyorlardı. Bu dönemde sermaye, 
genelde laik kesimin elinde idi. 
Müslümanlar ne zamanki sermaye sahibi 
oldular, bu sefer çocuklarına mücahit 
ismini koymadılar. İnsanların çoğu, para ve 
makamı görünce değişebiliyor. Din adına 
siyaset yapıp devleti ele geçirmek çok 
tehlikelidir. Eğer başarısız olunursa birileri, 
işte dindar dediklerininiz böyledir, işte dini 
korumak isteyenler,  din ile iktidara gelmek 
isteyenler bakın ne haldeler deyip dini 
kötüleyebilirler. Keseler doldu mu, davalar 
ikinci hatta üçüncü plana kalıyor. Din 
işlerinde takva, dünyevi, işlerde maharet 
esas olmalı, bu dinin emridir. Bazı 
dindarlar dünyevi işlerde maharet yerine 
illa da dindar olmalı, dindar hata yapmaz, 
hak yenmez, rüşvet almaz diye 
düşünüyorlar. Bu düşünce maalesef 
yanlıştır. Kişinin dindarlığından ziyade 
sistemin düzgün olması esastır. İşte AB 
gibi demokratik ülkelerde yolsuzluklar 
adaletsizlikler yok denecek kadar azdır. 
Onlar bizden daha mı dindarlar. 

Müslümanlar dindar liderler yerine 
sistemlerini düzeltmeli, devletin dinini, 
hukuk ve adalet yapmalılar. Bu zamanda 
ilmi ve maneviyatı esas alan, maddi 
menfaatlerde feragat eden,  insanlara 
ihtiyaç vardır. Peygamberimiz bir hasır 
üzerinde yattı, karnına taş bağladı deyip, 
insanları çağlar ötesine sürükleyerek 
nasihatte bulunup kendisi saraylarda zevk 
safa içinde yaşarsa gerçek dini 
bilmeyenler dinden kaçarlar. Sevgi, ilim, 
muhabbet ve ruhanilik esas alınmalı. 
Müslümanları yoldan çıkaran maddi 
menfaat ve cehalettir. Tarihi şekillendiren 
ilim ve ekonomidir, din değildir, din ancak 
hayatın kalitesini arttırır. Adalet ve 
ekonominin geliştiği ülkelerde, hür 
düşünce, din ve ilim olur. İlim yoksa hurafe 
ve cehalet vardır. Her düşünce akımın her 
mezhebin, her fırkanın, dayandığı bir 
doğruluk ve gerçeklik vardır. Bir insanın 
veya bir düşünce sisteminin tamamen 
yanlışta olmaz doğruda olmaz. Eğer bir 
düşüncenin yanlışları, doğrularından çok 
ise, o düşünce ve akıma batıl ve yanlış 
denilir. Eğer iyilikleri ve doğruları, 
yanlışlarından fazla ise, o yola hak ve 
doğru yol denilir. Doğru yolda yürüyenlerin 
yanlışları, yanlış yolda olanların da 
doğruları olabilir, bir düşüncenin tamamı 
kabullenilmez.  Mihenkle, doğruları 
yanlışlardan ayrılmalıdır.  Fen ilimleri ve 
mantığa din ilimleri kadar önem vermeli, 
bunlar iyi bir mihenktir. Kuran kâinat 
kitabının açılımıdır ve bu kitap ancak fen 
ilimleri ile bilinir, anlaşılır ve kâmil iman 
elde edilebilir.

MHP Vakfıkebir İlçe teşkilatı, Ülkücü şehit Osman Günaydın’ın
mezarını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okudular ve dua ettiler.

ÇALIŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

V
akfıkebir İlçesi 
esnaarından ve 
Numune Araştırma ve 

Eğitim Hastanesi emekli 
personellerinden Şakir Çalış 
63 yaşında hayatını kaybetti. 
Merhum Şakir Çalış, Tokat 

Cumhuriyet Savcısı Murat 
Çalış, Emre, Sedat ve Ayşenur 
Çalış'ın babası, merhum 
Ahmet, merhum Mehmet ve 
Muhammet Çalış'ın kardeşi, 
Vakfıkebir ilçesi esnaarından, 
emekli emniyet mensubu 

Aydın Çalış'ın amcası, Artvin 
Hopa İlçesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Adem Çalış'ın 
büyük amcasıydı. Şakir Çalış 
yaklaşık olarak iki hafta önce 
evinde geçirdiği beyin 
kanaması sonucunda 
hastaneye kaldırılmış, ancak 
burada yapılan bütün tedavi ve 
müdahalelere rağmen dün 
yaşamını kaybetmişti. Çalış, 
Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camii'nde 24 Kasım 2021 
Çarşamba günü öğle 
namazına müteakiben kılınan 
cenaze namazından sonra 
Rıdvanlı Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi. Cenazeye, Vakfıkebir 
Belediye Başkan vekili Özer 
Aktaş, savcı ve hakimler, siyasi 
parti ile STK temsilcileri, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldılar.

JANDARMA'YA İLKYARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma
Komutanlığı personeline yönelik “İlk Yardım Eğitimi” verildi.

V
akfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi'nde İlk Yardım 
Eğitimleri devam ediyor. 

Vakfıkebir ilçe Jandarma 
Komutanlığı personelinin 
herhangi bir kazada ya da 
yaşamı tehlikeye düşüren bir 
durumda hayati önem taşıyan 
uygulama olan “ilk yardım 
bilincini” personeline aşılamak 
amacı ile kurs alıyorlar. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezinde İlk Yardım Eğitmeni 
olan Febiha Kahyaoğlu'nun 

verdiği ilk yardım eğitimlerinde, 
kursiyerlere profesyonel sağlık 
ekipleri gelene kadar 
uygulanması gereken temel ilk 
yardım kuralları anlatılarak 
bilinçli, duyarlı ve nitelikli 
personeller yetiştiriliyor. İlk 
Yardım Eğitiminde; genel ilk 
yardım bilgileri, yaralının ve 
olay yerinin değerlendirilmesi, 
temel yaşam desteği, 
kanamalarda ilk yardım, 
yaralanmalarda ilk yardım, 
yanık donma ve sıcak 

çarpmasında ilk yardım, kırık 
çıkık ve burkulmalarda ilk 
yardım, bilinç bozukluklarında 
ilk yardım, zehirlenmelerde ilk 
yardım, hayvan ısırmalarında ilk 
yardım, göz, kulak ve buruna 
yabancı cisim kaçmasında ilk 
yardım, boğulmalarda ilk yardım 
ile hasta/yaralı taşıma teknikleri 
teorik ve uygulamalı olarak 
anlatılıyor. Pandemi kuralları 
nedeniyle gruplar halinde 
verilen eğitimler 18 saatlik teorik 
ve uygulamalı derslerle 
tamamlanıyor. Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, “Yapılan eğitimde, 
teorik bilgiler maketler üzerinde 
yapılan pratik eğitimlerle 
pekiştirildi. Eğitim sonrası 
yapılan teorik ve pratik 
değerlendirme neticesinde 
başarılı olan kursiyerler 
ilkyardımcı belgesine sahip 
olacaktır. Eğitimler, talep 
edilmesi halinde tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına, sivil 
toplum kuruluşlarına, özel 
kurumlara da verilmeye devam 
edilecek dedi.”

DURMUŞ, TRABZON İL BİRİNCİSİ OLDU
Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Tayfun Durmuş, 'Göç
ve Çocuk Temalı Resim Yarışması'nda Trabzon il birincisi oldu.

D
iyanet İşleri Başkanlığı 
Din Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 

müftülükler aracılığıyla 
düzenlediği 'Göç ve Çocuk 
Temalı Resim Yarışması'na 
katılan Vakfıkebir Meslek 
Yüksek Okulu Öğrencisi Tayfun 
Durmuş'un çizdiği "Göç ve 
Çocuk" temalı resmi, Trabzon İl 
Müftülüğünce düzenlenen 
yarışmada birinci seçildi. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
hizmet sunduğu kesimlerden biri 
olan göçmenler hakkında 
toplumsal farkındalığın 
artırılmasına ve göçmenler ile 
toplumumuz arasındaki sosyal 
uyuma katkıda bulunmak, göç 
olgusunun olumlu/olumsuz 
yönlerine dikkat çekmek, 

ülkemizin göçmenler konusunda 
sergilediği takdire şayan tutumu 
ile insanlığa örnekliğini ifade 
etmelerine imkan sunmak ve 
göç olgusundan en fazla 
etkilenen kesimlerden biri olan 
çocukların ve gençlerin zihninde 
nasıl bir dünya tasavvuru 
olduğuna dikkat çekmek 
amacıyla “Göç ve Çocuk” 
temalı resim yarışması 
düzenledi. Vakfıkebir'de, 
ilçe müftülüğünce 
gerçekleştirilen 'Göç ve 
Çocuk Temalı Resim 
Yarışması'na katılarak 
çizdiği resim ile ilçe 
müftülüğünce birinci 
seçilen Vakfıkebir Meslek 
Yüksek Okulu Öğrencisi 
Tayfun Durmuş'un resmi, 

Trabzon'da il müftülüğünce 
düzenlenen il birinciliği 
yarışmasında da birinci seçildi. 
Vakfıkebir Adnan Demirtürk 
Kredi Yurtlar Kurumunda kalan 
Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu 
Öğrencisi Tayfun Durmuş'u 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.
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ERBAKAN, MERHUM DEMİRTÜRK'ÜN
MEZARINI ZİYARET ETTİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı
merhum Adnan Demirtürk Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'ndeki mezarını ziyaret ederek dua etti. 

eniden Refah Partisi 

YGenel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan “Anadolu 

buluşmaları Vakfıkebir 
programı” kapsamında 
Vakfıkebir'de düzenlenen miting 
sonrası, 15 Mayıs 1999 yılında 
Samsun'da geçirdiği trafik 
kazası sonucunda dava 
arkadaşları Talha Eyüboğlu ve 
Ahmet Zahit Turan ile birlikte 34 
yaşında hayatını kaybeden 
Adnan Demirtük'ün Vakfıkebir 
İlçesi Kemaliye Mahallesi'nde 
bulunan mezarını ziyaret ederek 
Kur-ani Kerim okundu ve dua 
edildi.

GÜNAYDIN VE KASIMAY
AİLELERİNİN ACI GÜNLERİ
Vakfıkebir Caferli Mahallesinden, ilçemiz esnaflarından Kemal Günaydın'ın annesi,
Günaydın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Günaydın'ın babaannesi Nazime
Günaydın ve Fethiye Mahallesinden Ankara'da İller Bankası Şube Müdürü olarak
görev yapan Osman Kasımay'ın eşi Hamide Kasımay ebediyete irtihal ettiler.

V
akfıkebir Caferli 
Mahallesinden, ilçemiz 
esnaarından Kemal 

Günaydın'ın annesi, Günaydın 

Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Tayfun 
Günaydın'ın babaannesi 
Nazime Günaydın ve 
Fethiye Mahallesinden 
Ankara'da İller Bankası 
Şube Müdürü olarak 
görev yapan Osman 
Kasımay'ın eşi Hamide 
Kasımay ebediyete 

irtihal ettiler. 21 Kasım 2021 
Pazar günü öğle namazına 
müteakiben Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camiinde kılınan cenaze 

namazlarına; TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Rek Kurukız ve Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu ve siyasi partilerin ilçe 
başkanları'da katıldılar. 
Merhumelere Yüce Allah'tan 
rahmet, ailelerine ve 
yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. 

KAYMAKAM UZAN, DiN
GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, ilçe müftülüğünün düzenlediği aylık din görevlileri toplantısına katıldı.

akfıkebir Kaymakamı Dr. 

VHacı Arslan Uzan'ın da 
katıldığı, Vakfıkebir İlçe 

Müftülüğü Kasım ayı mutat din 
görevlileri toplantısı, Hikmet 
Kaan Proje İmam Hatip 
Ortaokulu Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi. 
“SİZLERLE BİRLİKTE 
VAKFIKEBİR'DE EL BİRLİĞİ 
İLE GÜZEL HİZMETLER 
YAPMAK İSTİYORUZ”
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
açılış konuşması ve Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan Uzan'ı 
takdiminin ardından din 
görevlilerine hitap eden 
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, toplumun her 
kesimiyle olduğu gibi din 
görevlisi ve gönüllüleriyle de 
Vakfıkebir'de el birliği ile güzel 
hizmetler yapmak istediklerini 
söyledi. Din görevlilerinin 
sahayı asla boş bırakmamaları 
gerektiğinin altını çizen 

Kaymakam Uzan, aksi takdirde 
ehil olmayan yetkisiz kişi ve 
grupların boş bırakılan bu 
alanları doldurabileceğini 
hatırlattı ve bu konuda din 
görevlilerine sorumluluk 
bilinciyle çalışmaları 
tavsiyesinde bulundu. 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan ayrıca din görevlilerine 
sürekli okumalarını ve özellikle 
de yüksek lisans yapmalarını 
tavsiye etti. Vatandaşlara 
Kur'an öğretme ve camilerdeki 
cemaat sayısını artırma 
konusunda din görevlilerine 
gayretli olmaları gerektiğini 
hatırlatan Kaymakam Hacı 
Arslan Uzan, geleceğin inşâsı 
adına erdemli ve ahlaklı 
bireylerin yetişmesi noktasında 
da, 4-6 yaş Kur'an kurslarını 
ayrıca önemsediklerini 
belirterek eğitim öğretim ve 
vatandaşlara hizmet 
konularında kaymakamlık 

olarak kendilerine düşen bir 
görev olduğunda yardımcı 
olacaklarını ifade etti. 
Vatandaşların ve cami 
cemaatinin din görevlilerine 
güvendiğini ve sözlerine itibar 
ettiklerini ifade eden Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan Uzan, din 
görevlilerinin görevli oldukları 
mahallelerdeki vatandaşların 
sorunlarıyla ilgilenmeleri 
konusunda sorumlu ve yetkili 
olduklarını belirtti ve 
kendilerinin de zaman zaman 
bütün mahalleleri ve camileri 
ziyaret ederek sorunları yerinde 
tespit edeceklerini söyledi. 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ın konuşmasını 
tamamlayıp salondan 
ayrılmasının ardından İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'ün, Şef 
Rek Altuntaş ile birlikte 
gündeme ilişkin diğer konuları 
personelle paylaşmasıyla 
toplantı sone erdi.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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S
aadet Partisi Trabzon İl 
Başkanı Cevat Kurt, 
gerçekleştirilen “Üyelerle 

İktidara Hazırlık Buluşmaları” 
programı kapsamında 
Vakfıkebir İlçesinde yaptığı 
konuşmada ülkemiz ve 
ilimizdeki ekonomik ve diğer 
sorunlara değinerek halkın 
sorunu ile gereği gibi 
ilgilenilmediğini söyledi. 
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesinde bulunan Çınar Altı 
Restoran da Saadet Partisinin 
üyeleri ile bir araya gelen İl 
Başkanı Kurt gündeme dair 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Üyelerle İktidara Hazırlık 
Buluşmalarına Saadet Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Birol 
Yavuz, Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Mevlüt Emir, Beşikdüzü İlçe 
Başkanı Mehmet Ali Sarı, 
Şalpazarı İlçe Başkanı Ahmet 
Hoca Kıran, Tonya İlçe Başkanı 
Abdullah Altundaş ve üyeler 
katıldı.
EKONOMİK KRİZİN TEK 
SORUMLUSU, İŞ BİLMEZ AKP 
İKTİDARIDIR
Saadet Partisi Trabzon İl 
Başkanı Cevat Kurt yaptığı 
konuşmada; “Çok muhterem 
ilçe başkanlarım, güzel ilçelerin 
güzel insanları, Batı ilçelerimizin 
başkenti sayılan 
Büyüklimanımızdayız. Yani 
bugün Vakfıkebir'deyiz. Saadet 
Partisi il teşkilatı olarak bugün 
burada üyelerimizle 
buluşuyoruz. Türkiye önemli bir 
süreçten geçiyor. Ülke olarak 
maddi ve manevi sıkıntılarla 
karşı karşıyayız. Milletimizin 50 
yıldır takip ettiği desteklediği 
milli görüş hareketi ve onun 
temsilcisi saadet partisine olan 
ilgi her geçen gün artmaktadır. 
Biz Trabzon İl Teşkilatı olarak 
yapılacak seçimde Saadet 
partimizi iktidara taşımak için 
kollarımızı sıvadık ve ilçe ilçe 
üyelerimizle göz göze geliyoruz. 
Görüyoruz ki ülkenin var olan 
sorunlarını Saadet partimizin 
dışında hiçbir partinin 
çözemeyeceği anlaşılmaktadır. 
İsimleri farklı tabelaları farklı 
renkleri farklı olan ama temelde 
zihniyetleri aynı olan partilerin 

ülke sorunlarını çözme imkân ve 
ihtimalleri yoktur. Özetle 
söyleyeyim biz inşallah basına 
verdiğimiz bu demeçten sonra 
üyelerimizle baş başa 
kalacağız. Ülkenin içinde 
bulunduğu manevi sıkıntıyı hep 
birlikte görüyoruz. Milli görüş 
hareketi yıl 1969'da yola 
çıktığında ilk bayrağı ahlak ve 
maneviyat bayrağı olduğunun 
ne kadar önemli olduğunun 
burada hep birlikte görüyoruz. 
Toplum adeta ahlaki bakımdan 
çürümeyle karşı karşıyadır. Bir 
başka konu ekonomidir. 
Biliyorsunuz mevcut bir sisteme 
geçilmiş. Daha önce 
parlamenter sistem vardı. Şimdi 
ise Cumhurbaşkanlığı sistemi 
var. Yani Türkiye'de istikrar 
olsun diye tek adam üzerinden 
ülke yönetilsin diye böyle bir 
sistem düşünülmüş. Bu sistem 
uygulamaya geçeceği günlerde 
hatırlarsınız bize bu yetkiyi verin 
bakın biz küresel güçlerle 
faizcilerle faiz lobileriyle 
dolarcılarla, rantçılarla, terör 
örgütleriyle nasıl mücadele 
edeceğimizi göreceksiniz diye 
söylemiştik. Adeta ülkenin her 
bakımdan uçuşa geçeceğini 
söylemişlerdik. Eski parlamenter 
sistemde istikrarın olmadığını 
koalisyonla ülkelerin 
yönetilemediğini söylemişlerdik. 
Ama biz o gün ona itiraz 
etmiştik. Olmaz böyle şey 
demiştik. Yazıktır. Siz de yarın 
geldiğinizde haksızlık olacak 
demiştik. Bugün geldiğimiz 
noktada ne görüyoruz. Ülkede 
uçan bir ekonomi yok. Kalkınan 
bir ekonomi yok. Şahsiyetli bir 
dış politika yok. Milli ve manevi 
değerlere bağlı bir gençlik 
yetiştirmek yok. Ne görüyoruz; 
uçan cari açığı görüyoruz, 
uçan dış borcumuzu 
görüyoruz, uçan doları 
görüyoruz. Ülke olarak gelinen 
noktada bu ekonomik krizin tek 
sorumlusu, iş bilmez AKP 
iktidarıdır dedi.” “ENDİŞEYE 
MAHAL YOKTUR. ARTIK BİR 
DÖNEM KAPANIYOR. BİR 
SÜREÇ NOKTALANIYOR.”
Saadet Partisi Trabzon İl 
Başkanı Cevat Kurt, “O 

bakımdan değerli kardeşlerim 
biz Saadet Partisi olarak ister 
erken seçim yapılsın ister 
zamanında seçim yapılsın 50 
yıllık tecrübemizle birlikte nasıl  
1974'te, 1977'de, 1996'da ne 
zaman ama ne zaman 
hükümetin koalisyonunda bir 
parçası olduğumuzda nasıl bu 
ülkede tarih yazdığımızı aziz 
milletimiz bilmektedir. O 
bakımdan buradan Vakfıkebir 
ilçemizden yani Batı ilçemizin 
başkenti diye tarif ettiğimiz 
büyükliman ilçemizden 
söylüyoruz ve haykırıyoruz ki 
endişeye mahal yoktur. Artık bir 
dönem kapanıyor. Bir süreç 
noktalanıyor. Yeni bir dönem 
başlıyor. Yeni dönemde herkes 
bilsin ki Saadet Partisi bu 
dönemde iktidarın içinde olacak 
ve geçmişte nasıl tarih 
yazmışsa hep birlikte tarih 
yazılacak ve mutlaka yaşanabilir 
bir Türkiye yeniden büyük bir 
Türkiye ve yeni bir dünya inşa 
edilecektir. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın diyorum. Var 
olan sorunları biliyoruz. Çözüm 
yollarının da mili görüşte 
olduğunu biliyoruz. Ekonomiden 
dış politikaya, ahlak ve 
maneviyattan, eğitimden sosyal 
faaliyetine bütün sorunların 
çözümünün ve anahtarının milli 
görüş içinde olduğunu biliyor ve 
milli görüş kadroları arasında 
olarak da bu seçime ciddi bir 
hazırlık yapıyoruz. Bir kez daha 
basın kardeşlerimize bizi 
dinledikleri ve emek verdikleri 
için zahmetleri için yürekten 
teşekkür ediyorum saydılar 
sunuyorum dedi.”

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt, gerçekleştirilen “Üyelerle
İktidara Hazırlık Buluşmaları” programı kapsamında Vakfıkebir de
Büyükliman yöresindeki ilçe başkanları ve üyelerle bir araya geldi.

EKONOMİK KRİZİN TEK SORUMLUSU,
İŞ BİLMEZ AKP İKTİDARIDIR

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

T
rabzon ili arı yetiştiricileri 
birliği ve Trabzon il Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 

işbirliği ile “Kırsal kalkınma 
destekleri bilgilendirme 
toplantısı” Trabzon ili arı 
yetiştiricileri birliği bal 
paketleme entegre tesisleri 
toplantı salonunda arıcıların 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
Kapsamında Tarıma Dayalı 

Yatırımların Desteklenmesi 
(KKYDP- Hibe Programı) 
Tebliği Yayımlandı. Hibe 
programı kapsamında; gıda 
güvenliğinin güçlendirilmesi, 
tarımsal faaliyetler için 
geliştirilen yeni teknolojilerin 
arıcılar tarafından kullanımının 
yaygınlaştırılması adına 
Trabzon İli Arı Yetiştiricileri 

birliği bal paketleme entegre 
tesisleri toplantı salonunda; 
Trabzon Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Ve 
Örgütlenme Şube Müdürü 
Yüksel Kılıç ve ekibi tarafından 
üye arıcılara %50 hibeli 
projeler hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Programda 
konuşan Trabzon İli Arı 
Yetiştiricileri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf AKSOY; 

“Bu yıl ki yaşanan iklim 
değişikliklerinden dolayı bal 
rekoltesindeki yaşanan 
verimsizlikten zarar gören 
arıcımızın makine-ekipman 
desteklerinden 
faydalanabilmesi için Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü ile iş birliği 
yaparak arıcımıza %50 hibeli 
projeler hakkında bilgi 
verilmesini sağladık. Bu 
desteklere bir çok arıcımızın 
müracaat ederek 
faydalanmasını istiyoruz. 
Makine-ekipman desteği 
konusunda müracaat eden 
üreticilerimize kanunlar 
çerçevesinde destek olmaya 
çalışacağız. Trabzon ilimize ve 
bölge arıcısına desteklemelerin 
faydalı olunmasını temenni 
ediyorum.” diye konuştu.

TONYA MYO'DAN DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, Dünya Diyabet
Günü kapsamında “Diyabet Günü Etkinliği” düzenledi.

1
5 Kasım 2021 Pazartesi 
günü saat 10.00'da 
başlayıp 12.00'de sona 

eren etkinlik, Tonya Belediyesi 
önündeki Salih Malkoçoğlu 
parkında gerçekleşti. Etkinliğe 
Kaymakam Muhammet İKİS, 
Belediye Başkanı Osman Beşel, 
Trabzon Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer 
ve Prof. Dr. Hasan Karal, 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Esmer, Emniyet Amiri 
Osman Ersen Yılmaz, 
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. 
İlyas Ün, İlçe Müftüsü Halil 
İbrahim Bayalan, KYK Yurt 
Müdürü Nezaket Sabah Tüfekçi 
ve diğer kurum amirleri ile 
birlikte çeşitli siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve yöre halkı katıldı. 
Etkinlikte yüksekokul öğrencileri 
tarafından vatandaşların ücretsiz 
olarak kan şekeri ölçümü, 
tansiyonu ölçümü ve boy kilo 
ölçümü yapılıp beden kitle 
indeksi belirlendi. Katılan tüm 
vatandaşlara diyabet hastalığı 
risk taraması yapıldı ve diyabet 
hakkında bilgi verildi. 
Yüksekokul akademik 
personelleri tarafından 
hazırlanan ve içerisinde 
diyabette beslenme, bakım ve 
fiziksel aktivite gibi önemli 

bilgilerin yer aldığı ve ayrıca 
diyabetten korunmak için 
yapılması gerekenleri de içeren 
broşür verildi. Etkinliğin sonunda 
diyabette sağlıklı beslenmeye 
uygun olarak hazırlanan sebzeli 
bulgur pilavı ve ayran ikram 
edildi.
“SON YILLARDA ÖNEMLİ BİR 
HALK SAĞLIĞI SORUNU 
OLARAK KARŞIMIZA 
ÇIKMAKTADIR”
Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün; “Diyabet, 
kanda insülin hormonunun 

salgılanmaması, yetersiz 
salgılanması veya vücutta 
kullanılamaması durumunda 
gelişen metabolik bir 
bozukluktur. Son yıllarda 
önemli bir halk sağlığı 
sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yeterli ve 
dengeli beslenme, düzenli 
fiziksel aktivite ve sağlıklı 
yaşam ile kontrol 
edilebilmektedir. Bir hastalık 
hakkında ne kadar çok bilgi 
sahibi olunursa, onunla daha 
çabuk baş edilebilir. Bizler 
Trabzon Üniversitesi Tonya 

Meslek Yüksekokulu olarak, 
Diyabet hakkında farkındalık 
oluşturmak, halkımızı 
bilinçlendirmek, üniversite ile 
halkı bütünleştirmek amacıyla 
Tonya Kaymakamlığımızın 
katkılarıyla öğrencilerimiz ile 
birlikte böyle bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Katılım sağlayan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.” dedi. Yöre halkının 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikten 
vatandaşlar memnun ayrıldılar 
ve bu tarz etkinliklerin devam 
etmesi gerektiğini belirttiler.

MUHTARLARA MAKS EĞİTİMİ VERİLDİ

V
akfıkebir İlçe Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlüğü 
tarafından ilçede görev 

yapan muhtarlara yönelik 
Mekansal Adres Kayıt Sistemi 
(MAKS) Muhtarlık Modülü 
hakkında eğitim programı 
düzenlendi. Vakfıkebir İlçe 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 
Gülizar Ocak, Şef Hasan Kaba 
ve V.H.K.İ Ömer Faruk Bulut 
tarafından mekansal adres 
kayıt sistemi muhtar modülü 
eğitimi verildi. Adres kaydının 
bulunduğu mahallede ikamet 
etmeyen kişilerin tespitine 
yönelik tüm iş ve işlemlerin 
elektronik ortamda yürütülmesi 
kapsamında İçişleri 
Bakanlığınca hayata geçirilen 
ve entegrasyon çalışmaları 
tamamlanan Mekânsal Adres 
Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtar 
Modülünün etkin kullanımı 
konusunda Vakfıkebir Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
konferans salonunda 
muhtarlara eğitim verildi. 
Vakfıkebir İlçe Nüfus 
Müdürlüğü Şe Hasan Kaba 
sistemin nasıl çalıştığını anlattı. 
Sunum şeklinde anlatılan 
MAKS Sisteminin nasıl çalıştığı 
muhtarlara anlatılırken sistemin 
amacından da söz edildi. Soru 
cevap şeklinde de geçen 
MAKS konusunda muhtarlara 

sine vizyon ekranında anlatım 
da gerçekleştirildi.
“SİSTEMİN SAĞLADIĞI 
FAYDALAR ANLATILDI” 
Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Vakfıkebir İlçe 
Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü 
Gülizar Ocak, tüm 
muhtarlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum diyerek 
sözlerine başladı. Muhtarların 
önemli bir görevi üstlendiğini 
ifade eden Ocak konuşmasını 
şöyle sürdürdü: "Muhtarlarımız 
demokrasimizin temel taşı, 
milletimizin güzide temsilcisi ve 
hizmetkarıdır. 27 Eylül 1841 
Tazminat İlanında yer alan, 
1864 Vilayet Nizamnamesi'nde 
de yer alan muhtarlarımızın 
devlet için millet için çok büyük 
ve çok üstün görevler 
yapmaktadır dedi. Sistemin 
faydalarından söz eden Müdür 
Ocak, Mekânsal Adres Kayıt 
Sistemi Sözel nitelikteki adres 
bileşenlerinin koordinat 
değerleriyle tanımlandığı sözel 
ve tabanın coğra tabanlı 
mekânsal yapıya 
dönüştürüldüğü sistemdir. 
MAKS projesi ile Yerel 
yönetimlerin dijital dönüşüme, 
afet ve acil durumlara hızlı ve 
etkin müdahale, güvenlik 
birimlerinin suç ve suçluyla 
mücadelesine, ulaşım, sağlık 

eğitim gibi birçok alanda 
mekânsal ve demograk 
analizlere, akıllı kent ve 
uygulamaları ve 
kentleşme politikalarına, 
mekânsal ve kişisel 
veriye dayalı daha 
gerçekçi politikalara, 
mekânsal ve kişileş 
veriye dayalı daha 
gerçekçi politikalara 
imkân sağlayan bir 
sistem olması nedeniyle 
önemli bir yere sahip” 
dedi.

“MUHTARLAR PÜR DİKKAT 
DİNLEDİ”
Tüm illerde eğitimi verilen 
MAKS Sisteminin eğitimi 
Vakfıkebir'de de verildi. 15 
Aralık tarihine kadar kadar tüm 
illerde verilmesi öngörülen 
sistemin eğitim çalışmaları 
Türkiye genelinde devam 
ediyor. Vakfıkebir İlçe Nüfus 
Müdürü Gülizar Ocak sözlerine 
şöyle devam etti: “Muhtarların 
mahallelerde ikamet etmeyen 
vatandaşları tespit ederek 
elektronik ortamda ilçe nüfus 
müdürlüğüne gönderebilmek 
için Yerleşim Yeri Adresi 
Doğrulama ekranına Tahkikat 
için ile nüfus müdürlüğüne 
gönder sekmesi ayrıca adres 
sorgulama ekranına yerleşim 
yeri bazında muhtarların 
sorumluluk alanı içinde adres 
bildirimlerinde bulunan kişi 
sayısı (cinsiyet ve doğum 
tarihine göre dağılım) yeni 
doğan ve evlenen sayısı gibi 
istatistikî bilgiler eklenmiştir. 
Muhtarlarımız, vatandaşın talep 
etmesi halinde kimlik numarası 
gibi bilgileri sisteme girerek 
“Yerleşim Yeri ve Diğer Adres 
Belgesi” ve “Nüfus Cüzdan 
Örneğini” bu modül üzerinden 
elektronik ortamda 
düzenleyebilmektedir dedi.
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TRABZONSPOR
ZİRVEYE
YAKIŞIYOR

SÜPERTOTO
süperlig puan tablosu

por Toto Süper Lig'in 13. 

Shaftasında Trabzonspor, 
Gaziantep FK'yı Abdülkadir, 

Djaniny ve Cornelius'un golleriyle 3-
0 mağlup etti. Puanını 33 yapan ve 
liderliğini sürdüren Trabzonspor, 
yenilmezlik serisini de 25 maça 
çıkardı. Trabzonspor, Süper Lig'in 
13. haftasının kapanış maçında 
Gaziantep'i 3-0 mağlup etti. Bu 
sonuçla bordo mavililerin en yakın 
rakibi Hatayspor ile arasındaki puan 
farkı 7 oldu. Gaziantep FK ise 
haftayı 15 puanla tamamladı. 
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 
13. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 
mağlup etti. Bordo-mavilileri 
galibiyete taşıyan golleri 19'da 
Abdülkadir, 42'de Djaniny ve 45'te 
Cornelius attı. Yenilmezlik serisini 

25 maça çıkaran Trabzonspor 
puanını da 33'e yükseltti.
“25 MAÇLIK YENİLMEZLİK 
SERİSİ” 33 puanla en yakın rakibi 
Hatayspor'un 7 puan önünde lider 
durumda bulunan Trabzonspor; 
Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12 
ve Beşiktaş'a 13 puan fark atarak 
zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 25 
maçlık yenilmezlik serisi devam 
ediyor. Trabzonspor, Abdullah Avcı 
yönetiminde ligdeki yenilmezlik 
serisini 25 maça çıkardı. Bordo-
mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 
geçen sezonun 29. haftasında 
Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-
1 mağlup olduktan sonra oynadığı 
25 lig maçında yenilmedi. Karadeniz 
ekibi, bu karşılaşmalarda 14 
galibiyet,11 beraberlik elde etti. 

“GERVİNHO UNUTULMADI” 
Trabzonsporlu oyuncular, ilk golün 
ardından gol sevincinde 
Gervinho'yu unutmadı. Abdülkadir 
Ömür, sakatlığı nedeniyle ameliyat 
edilen ve sezonu kapatan 
Gervinho'nun formasını açarak gol 
sevincini yaşadı. TARAFTARLAR, 
SOYUNMA ODASINA GİDEN 
TAKIMI SAHAYA DÖNDÜRDÜ
Trabzonspor taraftarı, maçın 
bitiminin ardından soyunma odasına 
giden takımı, tezahüratlarla sahaya 
döndürdü. Bordo-mavili taraftarlar, 
"Şampiyon Trabzonspor" diye 
bağırarak takımlarına sevgi 
gösterilerinde bulunurken 
Abdülkadir Ömür, orta alana 
toplanan oyuncularla birlikte üçlü 
çektirdi.

VAKFIKEBİR 1874 İLK KEZ KAYBETTİ: 3-1
Bu sezon ilk kez Trabzon 2. Amatör Kümede mücadele eden temsilcimiz Vakfıkebir
1874 Futbol Kulübü dördüncü maçında Maçka Galyanspor karşısında ilk mağlubiyetini aldı 3-1. 

D
aha önce çıktığı üç 
maçta iki galibiyet bir 
beraberlik alarak 7 

puan toplayarak 2. Sırada 
bulunan Vakfıkebir 1874 
Futbol Kulübü, grubunda 9 
puanla lider durumda bulunan 
ve oynadığı üç maçı da 
kazanan Maçka Galyanspor'u 
Vakfıkebir İlçe Stadyumunda 
ağırladı. Temsilcimizin golünü 
Berat Celal atarken misar 
takımın golleri Abdulsamet 
Baştan (2) ve Volkan Bali'den 
geldi. Alınan bu sonuçla 
Maçka Galyan 12 puanla 
gruptaki liderliğini sürdürdü. 
Vakfıkebir 1874 Futbol Kulübü 
ise dört maç sonucunda 7 
puanda kaldı. 
Üçüncü dakikada yapılan bir 
hata sonrası yenilen gol ile 
maça adeta 1-0 mağlup 
başlayan temsilcimiz, çabuk 

toparlanarak 8. Dakikada 
attığı gol ile rakibine cevap 
vererek maça ortak oldu. Orta 
alanda kaptan Serkan'ın 
müthiş oyunu ile maça ortak 
olan Vakfıkebir Futbol Kulübü 
yine yapılan bir hata ile 18. 
Dakikada 2. Golü kalesinde 
gördü. Karşılıklı ataklarla 
geçen maçın ilk yarısı 2-1 
Maçka Galyanspor'un 
üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 
ikinci yarısına oyuncu 
değişiklikleri ile başlayan 
temsilcimiz, maçta üstünlüğü 
eline almasına rağmen bir 
türlü aradığı ikinci golü bulup 
beraberliği sağlayamadı. İkinci 
yarı rakibine üstünlüğünü 
kabul ettirmesine rağmen, 
Vakfıkebir Futbol Kulübü 
maçın 85. Dakikasında ani 
gelişen rakibinin adağında 
yapılan hata sonrası rakip 

futbolcunun bu hatayı iyi 
değerlendirmesi sonrası 
takımına 3. Golü kazandırdı. 
Bu golle Maçka Galyanspor 
maçı da 3-1 kazanmasını 
bildi.
SAHA: Vakfıkebir İlçe 
Stadyumu 
HAKEMLER: Hakancan 
Çınar***, Metin Tarakçı***, 
Umut Kaptan***
VAKFIKEBİR 1874 FK: 
Osman Çağrı**, Ahmet 
Talha**, Emircan**, Hazar**, 
Abdullah Türker**, Serkan** 
(Dk.89 Yunus Emre?),  
Kahraman**, Berat Celal** 
(Dk. 61 Yasin**), Fatih** 
(Dk.46 Berkay*) (Dk.79 
İlhan*), Şevki**, Bilal** (Dk.89 
Arda?) 
MAÇKA GALYANSPOR: 
Ahmet***, Burak Topaloğlu***, 
Muhammet***, Evren ***, 
Burak Alver***, Yakuphan*** 
(Dk.64 Onur**), Ali Tosun***, 
Ali Türezi***, Abdulsamet 
Baştan*** (Dk.84 Abdulsamet 
Malam**), Volkan*** (Dk.73 
Emre**), Ferhatcan*** (Dk.84 
Volkan Bali**
GOLLER: Dk.3-18 
Abdulsamet Baştan, Dk.85 
Volkan Bali, Dk. 8 Berat Celal 
(Vakfıkebir 1874) 

ŞAMPİYON “BANKACILAR”
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir 1874 Futbol Kulübü
işbirliğinde 06-17 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Futbol Turnuvası sona erdi.

V
akfıkebir Meslek 
Yüksekokulu ve 
Vakfıkebir 1874 Futbol 

Kulübü işbirliğinde ile 
düzenlenen turnuvanın Final 
Maçı Vakfıkebir Yüksekokulu 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı Birinci Sınıf ile 
Maliye Programı İkinci sınıf 
arasında oynandı. Müsabaka 
sonunda maçı 6-2 kazanan 
Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı Birinci Sınıf 
şampiyonluğu elde ederken, 
Maliye programı ikinci sınıf 
Turnuvanın İkincisi oldu. 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga Ergün tarafından 
maç sonunda şampiyon 

takıma Kupası takdim edildi. 
Ayrıca turnuvaya katkılarından 
dolayı da Vakfıkebir 1874 
Futbol Kulübüne Plaket 
takdim edildi. Turnuvada Gol 
Kralına ve en centilmen 
oyuncaya da Madalya verildi. 
Vakfıkebir Meslek Yüksek okul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga 
Ergün ise turnuva sonunda 
yaptığı açıklamada; 
“Turnuvaya katılım sağlayan 
tüm bölümlerdeki 
sporcularımızı kutluyorum. 
Turnuvamız gayet centilmenlik 
içerisinde devam ederek 
sonlanmıştır. Bu tür 
etkinliklerimiz bundan sonrada 
devam edecektir dedi.”
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