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BÜYÜK TEPKİ

Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürü 
Fahrettin 
Sadullahoğlu'nun 
tayininin çıkması 
sonucu bu göreve 
atanan Merthan 
Çelikdağ yeni 
görevine başladı.

"24 Kasım Öğretmenler Günü"  dolayısıyla 
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Uygulama Oteli'nde program düzenlendi. 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı 

Çobanoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanı Hasan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Abdul 

Vahit Aksoy, gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile bir süre sohbet ettiler. Ziyaret 

sırasında Vakfıkebir Oda Başkanları adına bir açıklama yapan Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem 

Sağlam, ilçedeki medya gücü zenginliğinin Vakfıkebir'i ileriye taşımak adına kullanılmadığını iddia etti.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“HAMSİ 10 TL,

KOKUSU BEDAVA”
Bu hafta Vakfıkebir'de kokudan 

durulmadı…

Belki de birkaç hafta daha bu kokuyu 

Vakfıkebir'de içimize çekeceğiz…

Neden ama?

Bu insanlar, bu kokuyu koklamak zorunda 

mı?

Birileri para kazanacak diye neden mecbur 

kalıyoruz?

Bu hafta insanların yüzlerinde farklı bir 

ifade vardı…

Vakfıkebir'de bu koku yüzünden, insanlar 

burunlarını parmaklarıyla kapatarak 

yürüdü…

Vakfıkebir böyle iken Çarşıbaşı halkını 

düşünemiyorum. İnsanlar orada sokağa 

çıkamaz hale geldiler…

Vatandaşımıza bu koku zararlı mı değil mi, 

bilmiyorum ama maddi yönden zararlı…

İnsanlar burunlarını tıkadılar. Evlerine 

gittiler. Üstlerine bu koku sinmiş, ne 

yapması gerekiyor. Üstünü başını 

yıkaması, doğru mu?

Evlerde yıkanan çamaşırlar ne halde ve 

bunun gibi insana zarar getirecek 

masraflar…

Vakfıkebir liman girişi-içi komple balık yağı 

ve kanı ile kaplı. Denizin üzerinde her şey 

adeta belli…

Bu bir kirlilik, belki denizde yaşayan 

canlılara bir zararı yok ama hem limanda 

bulunan kayıklara hemde görüntü kirliliği 

yaratması…

Biz bu olayı haber yaptık. Bazı yerlerle 

görüştük ama çözüm yok…

Sahil güvenlik ya da Çevre ve Şehircilik il 

müdürlüğü gelip, ceza yazıp gidiyorlar...

Bunu yapanlar, bu cezayı yedikten sonra 

duruyor mu?

Hayır…

Ne oldu şimdi…

Hiç kimse buna bir çözüm sağlayamıyor…

Bu insanlar bunu çekmek zorunda değil…

Ne olursa olsun…

Ben para kazanacağım diye insanları hiçe 

sayabilir miyim?

Nerde kaldı adalet…

Sosyal sayfamızda bir bu olayı yayınladık. 

Birçok takipçimiz bu konuda rahatsız. 

Bazıları ise memnun, biz bu kokuyu 

çekeriz diyorlar. Her insanın görüşü aynı 

olacak diye bir şey yok, kimi bu 

pencereden kimileride başka bir 

pencereden bakabilir. Benim düşüncemle 

de ötüşmeyebilir. Her insan hür ve 

bireydir…

Bu kokuyu çekmek isteyen buyursun 

çeksin…

Ben ve benim gibi düşünenler çekmek 

istemiyor…

Bir arkadaşım şöyle bir ifade kullandı;

“Hamsinin kilosu 10 TL, kokusu bedava”

Hem para vererek alacağız hemde 

kokusunu da bedava biz çekeceğiz…

Ne güzel oldu değil mi?

*******************

Bu hafta Vakfıkebir Oda Başkanlarımız 

bizleri ziyaret etti…

Haberlerimizi ve yazılarımız için bizlere 

teşekkür ettiler…

Vakfıkebir'i konuştuk, tartıştık. Olması 

gerekenleri tekrar tekrar yineledik…

Bizleri unutmayarak destekleyen oda 

başkanlarımızı, bu ince düşüncelerinden 

dolayı, kendilerine teşekkür ediyoruz…

Biz hep birlikte Vakfıkebir'iz diyorum… 

aradeniz'de avlanan 

Khamsilerin Vakfıkebir 
Limanı'ndan kamyonlara 

yüklenerek fabrikalara 
nakledilmesi sırasında yağlı 
hamsi suyunun denize akması 
sonucu meydana gelen kokuya 
vatandaşlar tarafından büyük 
tepki geliyor.  Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, limanın yağlı hamsi 
suyu ile kirletilmesine kayıtsız 
kaldığını savunan vatandaşlar, 
çevreye yayılan hamsi 
kokusunun bir an önce son 
bulmasını istediler.  Bazı 
vatandaşlar ise, “Evlerimize ve 
üzerimize sinen hamsi kokusunu 

kolonya ve parfümle gidermeye 
çalışıyoruz” şeklinde tepkilerini 
dile getirdiler. 

akfıkebir İlçe Emniyet Müdürü VFahrettin Sadullahoğlu'nun 
Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
atanması sonucu boşalan Vakfıkebir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 
Merthan Çelikdağ atandı. Kısa bir 
süre Tonya İlçe Emniyet Amirliği 
görevini de yürüten Çelikdağ, 
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevine başladı.  Emniyet Müdürü 
Merthan Çelikdağ, 1991 yılında 
Erzurum ili Yakutiye ilçesinde 
doğdu. İlkokul, Ortaokul, Lise ve 

Üniversite eğitimini Erzurum da 
tamamladı.  2016 yılında Ankara 
Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim 
Merkezine girdi ve 2017 yılında 
buradan mezun oldu. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlünde göreve 
başlayan Çelikdağ, buradan Tonya 
İlçe Emniyet Amirliği görevine 
verildi. Başarılı bir şekilde bu görevi 
sürdürmekte iken Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Görevine 
atanan Çelikdağ'a yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.  

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇELİKDAĞ GÖREVİNE BAŞLADI

VAKFIKEBiR'DE 
HAMSİ KOKUSUNA BÜYÜK TEPKİ

ÖĞRENCİLER, ÇOCUK HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ

Çocuklarda vatandaşlık duygusunun 
daha da gelişebilmesi, fert duygusunun, 
birey duygusunun yerleşebilmesi ve 
kendi haklarına dair farkındalık 

kazanabilmesi için etkinlik düzenlendi. 
Çocuklar kendi haklarının farkındalığı 
içerisinde burada pankartlarını açıp şarkılar 
eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler. 
Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerindeki çocuk 
haklarının yazılı olduğu pankartları ile çocuk 
şarkıları söyleyerek yürüdüler. Üzerlerinde, 
“Çocuklar Yarının Büyüğüdür”, ” Can, mal, ve 
beden dokunulmazlığı var”, “her çocuk eşit 

doğar” ve çocuk hakları yazılı sözlerin olduğu 
pankartları ile 14 Şubat Kurtuluş caddesinden 
Hükümet konağına kadar süren yürüyüş 
esnasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördüler.  
Kendilerine bu hakları sağlayıp onlara Çocuk 
Bayramı armağan eden Baş Öğretmen Atatürk'ün 
büstü önünde öğretmenleri Nermin Türkyılmaz ve 
Okul Müdür Yardımcısı Selçuk Kahyaoğlu ile 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.  Minik öğrenciler, 
sağlık, eğitim, oyun, koruma-korunma, sosyal 
faaliyet ve birçok haklarını artık öğrendiklerini, 
kendi haklarının yanı sıra diğer çocukların 
haklarını korumak için çalışacaklarını söylediler.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.



Vakfıkebir Esnaf Odaları 
başkanları adına ortak bir 

açıklama yapan Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
Vakfıkebir'de gerek siyasi, 
gerek mülki, gerek yerel idare 
ve gerekse esnaf kuruluşları ile 
STK'lar, hatta medyanın içinde 
de bir koordine boşluğu 
olduğuna vurgu yaparak; “Bu 
saydıklarımız içinde ciddi bir 
koordine boşluğu olduğunu 
görüyoruz. Diğer oda 
başkanları ile her gün ilçenin 
belirli yerlerinde dolaşırken, 
çay-kahve içip hasbıhal 
olduğumuzda bu ciddi boşluğu 
daha yakından görüyoruz, 
ilçedeki medya gücü 
zenginliğini Vakfıkebir'i ileriye 
götürmek adına kullanamıyoruz 
ve bu konuda ciddi manada bir 
boşluğun olduğunu iddia 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 
“ALINAN KARARLARDA 
PAYDAŞLARIN BİR 
BİRİNDEN HABERİ YOK”
Sağlam, bu boşluğun var 
olduğuna dair ellerinde onlarca 
argüman olduğuna dikkat 
çekerek, “Eğer Vakfıkebir'i 
düşünüyorsak her şeyini 
düşünmeliyiz. Dağını da, 
caddesini de, sokağını da, iç 
güvenliğini de düşünmek 
zorundayız. Geçenlerde AB 
Projesi kapsamında İç Güvenlik 
güçlerinin sivil toplum güçleri 
tarafından denetimlerinin 
etkinleştirilmesi adına bir 
çalıştay yapıldı. 750 esnafın 
temsilcisi olan ben, 2013 
yılından beri bu çalıştaya yeni 
dâhil oldum. Bakıldığında çok 
ciddi, güzel ama uygulanan 
yasalarda biz Avrupa'dan 30 yıl 
gerideyiz. Elbet de bir geçiş 
süreci yaşayacağız. Ama 
bunları yaparken ciddi olmamız 
lazım. Pilot bölge Vakfıkebir, 
Çalıştay Akçaabat Hilton'da 
yapılıyor. Ayrıca projenin 
paydaşlarının birçoğu sivil 
değil. Sözde kâğıt üzerinde bir 
şey yapıyoruz. Oysa 2014 
yılında bu proje için Ankara'ya 
bile gittik. Eğer kâğıt üzerinde 
olmamış olsa, paydaşların 
birbirinden haberi olacak; 15 
Temmuz sürecinde FETÖ'den 
hüküm giyenlerin slâytlarını 
seyretmek gibi bir basiretsizlik 
içinde bulunmayacaktık 
çalıştayın açılışında. Bu durum, 
proje paydaşlarının bir birinden 
kopuk olduklarının gerçek bir 
kanıtıdır” dedi. 

“SPORDA DA 
ORGANİZE VE KOORDİNE 
BOŞLUĞUMUZ VAR”
Vakfıkebir'deki sportif 
faaliyetlerin yetersiz olması 
sonucu bu çağdaki gençlerin 
farklı alanlara kaymasına 
neden olduğuna da atıfta 
bulunan Başkan Sağlam, 
“Yakın tarihten bahsedersek, 
hem Büyüklimanspor'da, hem 
Kirazlıkspor'da top oynayan 
birisiyim. Vakfıkebir'de bizim 
zamanımızda olmayan bir stat 
var. Trabzon Hekimoğlu kendi 
sahası yapılıncaya kadar 
maçlarını burada oynuyor, 
Tonya Doğanspor maçlarını 
burada oynuyor. Bizim 
insanımızda var olan futbol 
sevdası sonucu bu 
takımlarımıza sahip çıkıyorlar. 
Ancak bizim zamanımızda her 
sezon kafaya oynayan, başarılı, 
sporcularını iç bünyesinden 
yetiştiren kulüpler olmasına 
rağmen bu gün hiç birisinin 
esamesi okunmuyor. Bu günkü 
imkânlarda ve şartlarda 
ilçemizde o noktalara 
çıkaracağımız bir takımımız bile 
yok. Bununla ilgili olarak 
Vakfıkebir'de iş adamları, sivil 
toplum kuruluşları, yerel 
yönetimler ve dışarıdan gelen 
iş adamları ile bir süre önce bir 
toplantı yaptık. Diğer tüm 
toplantılarda olduğu gibi bu 
toplantımız da sonuçsuz kaldı. 
Aslında bu durum kanayan bir 
yaranız. Ciddi manada 
irdelenmesi gereken bir 
meselemiz. Bizde spor yapacak 
olan çocuklarımız maalesef 
dışarı gitmek zorunda kalıyor, 
ya da yapmıyorlar. En büyük 
avantajlarımızdan birisi de 
bunları finanse edebilecek ciddi 
manada iş adamlarımızın, 
sokakta ise bu işi yapabilecek 
gençlerimizin olması. Sadece 
organize, koordine boşluğumuz 
var” şeklinde konuştu. 
“BİRLİK VE BERABERLİK 
İÇİNDE OLAMAYIŞIMIZIN 
FATURASINI YİNE İLÇEMİZ 
ÖDÜYOR”
İlçedeki tüm kurum ve 
kuruluşlardaki paydaşların birlik 
ve beraberlik içinde 
olmamasının ilçeye olumsuz 
yansıdığını da dile getiren 
Sağlam, “Birliktelik noktasında 
STK'lar olarak eksiğimiz olabilir. 
Ama geldiğimiz günden beri 
şunu söylüyoruz: Vakfıkebir için 
her taşın altına elimizi 
koymaya, her yere gitmeye, 

bizlere ne görev verilirse 
yapmaya hazırız. Ama buna 
rağmen siz hiç bizleri hiçbir 
Organize Sanayii çalışması, bir 
bakan gelmesi durumunda 
yapılan toplantıların içinde 
gördünüz mü? Oraların gerçek 
sahipleri vatandaşlarımız ve iş 
adamları olmalı. Bırakınız 
bizleri, onlar bile yok.  Bu 
boşluğu doldurup bir noktada 
birleşemiyoruz. Koordineli 
çalışamıyoruz veya biraz daha 
gruplaşmaya doğru kayıyoruz. 
Yani adamın adamı gibi, kendi 
yakınım gibi veya bürokrasinin 
işine geldiği gibi bir tercih 
kullanıyoruz. Doğal olarak da 
toptan bir işe sarılmadığımız 
için, baş başa vermediğimiz için 
taşı da yerinden 
oynatamıyoruz, başarılı da 
olamıyoruz. Bu boşluğun en 
büyük nedeni ise ortak akıl 
oluşturamıyoruz. Ortak akıl 
oluşturmak için ortak istişare 
yapmamız, birbirimize değer 
vermemiz lazım. Esnaflardan 
aldığımız veri ve beklentileri 
paydaşlarımızla paylaşmamız 
lazım. En üstteki 
paydaşlarımızın bizlerden o 
raporları talep etmeleri lazım. 
Eğer genel konularla ilgili ise 
basınla iş birliğine gidilmesi 
lazım.  Ama siz basın 
mensuplarının düştükleri 
durumu da biliyoruz” ifadelerine 
yer verdi. 
“YANLIŞ SİYASET 
YAYLALARIMIZI DA BİTİRDİ”
Şu anda Türkiye, özellikle 
Karadeniz Bölgesi'nde sıcak 
gündemini koruyan yaylalardaki 
yapılaşma hakkında da oda 
başkanlarının ortak görüşlerini 
dile getiren Kadem Sağlam, 
yayla olaylarının 10- 12 yıllık bir 
süreç içinde kaşındığına dikkat 
çekerek, “Bunun ilk hamlesi 
yaylalarda örnek ev tipinde 
ahşap evler yapılmayacağı 
kararı ile başladı. Ben de 
yaylacı olduğum ve yaylada 
evim olduğu için biliyorum. 
Hemen peşine şu görüş ortaya 
atıldı devlet erkânı tarafından. 
Yaylada kimsenin çayır 
yapması, sargı sarma hakkı 
olmadığı ifade edildi. Hatta ilk 
yayla şenlikleri sırasında da bu 
sargılar söküldü. Bunun peşine 
kimsenin yaylalarda 500 
metrekareden fazla yer 
kullanamayacağı kararı alındı. 
Dolayısıyla vatandaşlar, 
üzerinde yaşadığı, dededen 
beri gelen, sahiplendiği, 

koruduğu yeri komşum da 
kullansın mantığından 
hareketle diğer komşusuna 
verdi. Belki eksik, vatandaş 
olaya eksik yaklaşabilir. Çünkü 
bizim bir yayla kültürümüz var. 
Büyükşehir olma dönemlerimizi 
hatırlarsanız, büyükşehir 
oluyoruz, bir daha yaylalara ev 
yapamayacaksınız denildi. Bu 
sefer vatandaş, nasılsa bir 
daha ev yapamayacağım 
düşüncesinden hareketle 
ekonomik imkânsızlıklara 
rağmen ev yaptı. Ardından bu 
yıl son denildi; vatandaş da 
bütün imkânını kullanarak 
yaylaya ev yaptı. Özellikle oba 
merkezlerine bakıldığı zaman 
son 10 yılda yüzde 200'e varan 
bir artış oldu. Bu artışta, ciddi 
bir plan ve program olmadan 
slogan olarak kullandığımız 
hatalı duruşlar var. Netice 
itibariyle yaylalarımız, yayla 
olmaktan çıkmaya başladı. Şu 
anda bile yaylaların geleceği ile 
ilgili hala yasal bir düzenleme 
olduğunu sanmıyoruz. Devlet 
şunu diyor: Yıkacağım, 
cezalandıracağım, şu tarihten 
öncesi yasal. Hiç birisi yasal 
değil. Peki, bir düzenleme 

olmadan imar barışından bu 
paraları almamın anlamı ne? 
Madem bu yapılacak, devletin 
gücü yok mu? Yapma dedim, 
yapmasın. Ama biz aynı devleti 
biliyoruz; hangi yasa çıkarsa 
çıksın bu ertelenir diyoruz. 
Yıkarken de devleti hiç 
görmedik. İlk defa yıkımla karşı 
karşıyayız. Bir taraftan 
yaylalarımız, bir taraftan 
insanlarımız mağdur. Sonuç ta 
insanlarımızla devletimiz karşı 
karşıya. Bu güne kadarki yanlış 
siyaset, yaylalarımızın 
durumunu buraya getirdi” 
şeklinde konuştu. 
“BAKKALLAR YASASININ 
ÇIKMAYIŞI ESNAFIMIZI BAT-
MA NOKTASINA GETİRDİ” 
İlçe esnafının zor durumda ve 

ekonomik olarak batma 
aşamasında olduğu yolundaki 
görüşlerini yineleyen Başkan 
Sağlam; yıllar yılı beklenilen 
'Bakkallar Yasası'nın 
çıkmadığına işret etti. Sağlam, 
“Bu gün ilçemize baktığımızda, 
içinde her şeyi satan; 
kırtasiyesinden, bisküvisinden, 
tatlısından v.s. , hatta bir 
zamanlar et bile satılan, bir 
sınırlama getirilmesi 
beklenirken desteklenen; 
sonuçta kazancından ilçenin 
pek de faydalanmadığı büyük 
marketler esnafımız için en 
büyük darbe oldu. Ayrıca esnaf 
dükkân açarken bir yasaya 
göre, bir sınırlandırmaya göre 
açmalı. Örneğin; bir caddede 
açılabilecek çay ocağı sayısını, 
bir dükkânı çay ocağı 
açabilecek seviyeye getirmekle 
değil; caddenin ihtiyacı kadar 
açılmasına izin verilecek bir 
yasal düzenleme ile olur. Şu 
anda Türkiye'de sadece 
eczanelerle ilgili bir sınırlama 
var. Esnafın zor duruma 
düşmesinin bir başka nedeni de 
esnafa yansıyan elektrik, tüp 
gibi, ya da esnafın kullandığı 
ham maddelere yansıyan 

zamlardan kaynaklanıyor. 
Kazanamadığınız şey eğer 
gideriniz olursa doğal olarak bu 
günkü duruma düşeriz” 
değerlendirmesini yaptı. 
“İLÇEDEKİ MEDYA ZENGİN-
LİĞİMİZİ İLERİYE GİTMEK 
ADINA KULLANAMIYORUZ”
Vakfıkebir'deki medya 
mensuplarının durumlarını da, 
oda başkanları adına 
değerlendiren Başkan Kadem 
Sağlam, “Sizlerin durumunu 
çok iyi biliyoruz ve anlıyoruz. 
Oda başkanları olarak biliyoruz, 
esnaf olarak biliyoruz, vatandaş 
olarak biliyoruz, 
karşılaştıklarınızı biliyoruz. O 
yazdıklarınızdan sonra 
algılamaları çok iyi biliyoruz. 
Aslında basının görevi, ilçede 

olanları artılarıyla, eksileriyle 
kamuoyu ile paylaşmaktır. 
Yapılanları, yapılmayanları; 
artıları, eksileri. Şimdi bizlerde 
ve toplumda bir bakış haline 
geldi. Benim bir eksiğimi görüp 
yazdığınız zaman başkasının 
adamı veya benim düşmanım. 
Hâlbuki sizin göreviniz de bizim 
gibi. Toplum adına yaptığımız 
görevimiz bu ilçenin biraz daha 
ileriye taşınması. Vakfıkebir'in 
biraz daha ileriye taşınması, 
eksikleri tespit ve telafi etmekle 
olur. Veya başka noktalarda 
gördüğümüz artıları, neden 
bizde yok diye bir yere 
taşımakla olur. Bizde eksikleri 
yazdığın anda karşıtsın, 
muhalifsin veya bu basın 
mensubu filan tarafındır 
şeklinde düşünülüyor. Aslında 
bu bakış açısında sadece siz 
basın mensupları değil, bizler 
de yer alıyoruz. O, onun 
adamıdır, benim için eksik 
yazdı şeklindeki algılardan 
dolayı birçok şeyi özgürce 
yazamamanız konusunda 
sıkıntılarınızın olduğunu 
düşünüyor, hatta görüyoruz. 
Ama buna rağmen 
Vakfıkebir'de ciddi anlamda 

büyük bir yerel medya 
gücümüz, Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyetimiz var. 
Birçok seçkin muhabirlerimiz 
var. Vakfıkebir'i ulusal medyaya 
ve televizyonlara taşıyan birçok 
zenginliğimiz var. Onlarla el ele 
verip, tespit ettikleri eksiklikleri 
paylaştıkları zaman teşekkür 
edeceğimiz yerde, benim 
eksiğimi, benim açığımı neden 
kamuoyuna deşifre ettin diye 
karşılarına dikiliyor; onları 
hedef kitle haline getiriyoruz. 
Bu ilçe hepimizin. Hepimiz de 
bu ilçede gerçek bir yöneticiyiz. 
Bu noktada bütün kurumların 
daha hassas olmalarını temen-
ni ediyoruz. Ancak şuna emin 
olunuz ki; STK'lar olarak bizler 
bu konuda hassasız” dedi.  

Büyükliman
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“MEDYA ZENGİNLİĞİMİZİ 

KULLANAMIYORUZ” 

ODA BAŞKANLARI: 

Kadem Saðlam
Esnaf ve Sanatkarlar

Odasý Baþkaný

Hasan Topaloðlu
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 

Kefalet Koop. Baþkaný

Ýsmail Hakký Çonbanoðlu
Þoförler ve Otomobilciler 

Odasý Baþkaný

Abdul Vahit Aksoy
Es. ve Sanat. Kredi Kef. 

Koop. Bþk. Yrdc.

“BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇİNDE 

OLAMAYIŞIMIZIN 
FATURASINI YİNE 

İLÇEMİZ ÖDÜYOR”

lçe müftülüğünün 2019 Yılı Mevlid-i 

İNebi Haftası Etkinlikleri kapsamında 
şehit ailelerine ziyaret gerçekleştiren 

İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 10.04.1996 
yılında Şehit Piyade Komando Çavuş 
Erdal Baştan ile 17.09.1976 yılında vazife 
malulü şehit olan Hasan Ali Gürdal'ın Ballı 
Mahallesinde yaşayan ailelerini ziyaret 

etti. Vaiz Ekrem Akbaş, Şef Refik Altuntaş 
ve İmam Hatip Mehmet Baştan ile birlikte 
gerçekleştirilen ziyarette İlçe Müftüsü 
Köksal, şehitlerin ailelerinin hal ve 
hatırlarını, ilgili yerlere iletilebilecek 
herhangi bir ihtiyaçlarının ve isteklerinin 
olup olmadığını sordu. Müftüsü Köksal ve 
beraberindekiler ziyarette Şehit Erdal 

Baştan ve Şehit Hasan Ali Gürdal ile tüm 
şehitlerimiz için fâtihâ okudu ve duâ etti. 
Ziyarette evde bulunan Şehit Edal 
Baştan'ın annesi Hacer Baştan ve kardeşi 
Hakkı Baştan ile Şehit Hasan Ali Gürdal'ın 
gelini ve torunları, ilçe müftüsünün ziya-
retlerinin kendilerini çok memnun ettiğini 
ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler.

MÜFTÜ HÜSEYİN KÖKSAL

ŞEHiT AiLELERiNi ZiYARET ETTi
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Osman KOYUNCU

Devlet sisteminin dengeli bir şekilde 

yürümesi için,insan ile devlet 

arasında dengeyi sağlayan bir adaletli bir 

sistemin olması lazımdır. Şahısların 

hukuku, güçlü olan devlete ve diğer güç 

odaklarına karşı en iyi şekilde güvence 

altına alınmalı.   Modern dünyada adalet 

sistemi yani hukuk, kişileri güç 

merkezlerine karşı koruma üzerine 

kurulmuştur.Adaletin zıttı zülümdür ve 

zülüm yapana zalim denir. 

Peygamberimiz küfür devam eder fakat 

zülüm(adaletsizlik) devam etmez der. 

Çünkü zülüm(adaletsizlik) kâinatın 

dengesini bozar, ilahi sistemi yıkar. 

Tarihte zülüm üzerine kurulmuş nice 

devletler yerle yeksan olmuştur.  

Kominizim dönemindeki Rusya'yı 

düşünün, zülüm üzerine kurulmuş o koca 

devlet nasıl biden çöktü. Irak, Suriye ve 

Libya gibi devletlere bakın, adalet üzerine 

kurulmadıklarından ne haldeler.Ünlü 

düşünür Nietzsch “devlet tüm soğuk 

canavarların en soğuğudur. Soğuktur 

söylediği yalanlarda; ve şu yalan dökülür 

dudaklarından: “Ben, devlet, halkın ta 

kendisiyim”

Adalet uygulamadığın zaman, insanlar 

devletine güvenmediği gibi devletinden 

nefret ederler.Devlet gücünü ele geçiren 

şahıs, kendi keyfi uygulamalarını, halka 

devletin bekası için şartmış gibi kabul 

ettirmek ister. Saddam, Kaddafi ve Esad 

gibi liderler, ben devletim, devletin bekası 

bana bağlı dediler, halk üzerinde devlet 

terörü estirdiler. Halkları kendilerinden 

nefret ettiği gibi, devletlerine sahip 

çıkmadılar, dış güçlerle birlik olup kendi 

devletlerini yıktılar. İnsaf nısf(yarım) 

kökünden gelir, sen biraz haklı isen karşı 

tarafa da biraz hak vermelisin. Bütün 

ulusal hudutlar içinde bulunan insanlara, 

dil, din, ırk ayrımı yapmadan eşit 

davranıp eşit muamele yapmak, gelirleri 

eşit dağıtmakla devletin birliğini 

sağlanır. Devletin yani tüysüz yetimin 

malını, belli bir kesime karanlık ihalelerle 

taksim ederek, diğer büyük bir kesimi de 

yine tüysüz yetimlerin hakkıyla ulufe gibi 

erzak gibi şeyler dağıtarak, halkın oyunu 

toplamak, işte çoğunluğu eldeettim 

istediğimi yaparım demek devlete güveni 

azaltır.

   Devlet kutsal değil, insanlar kutsaldır. 

Devleti kutsal görüp halk tabakasını, 

vergi deposu, topluma hizmetkâr veya 

savaşacak asker olarak görmeklehuzuru 

sağlanmaz. Nimetler ve külfetler eşit 

şekilde bölüşülmeli ki toplumda huzur 

olsun.  

    Polis veya askeri güçlerle devletlerin 

bekası sağlanmaz. Devletin bekası, sevgi, 

adalet, hukuk, özgürlük ve gelirin adil 

dağıtılması ile sağlanabilir. İnsanların 

demokratik istek ve tepkilerini dikkate 

almak lazımdır çünkü meşru hudutlar 

içinde insanların kendilerini ifade 

etmelerine ve bazı tepkilerine insafla 

yaklaşmalı.  Düdüklü tencerelerden hava 

basıncının fazlası belliaralıklarla dışarı 

atılınca tencerenin infilak etmesi 

önlenir.Toplumlarda bu şekildedir, belli 

zamanlarda halk, devlet ve sisteme karşı 

demokratik tepki vermelerine zemin 

hazırlanmalı ki halk sakinleşsin yoksa 

halk kitlesi fazla enerjisini dışarı atmazsa 

veya devlet güçleri, bu demokratik tepkiyi 

aşırı güçle engellerse devlet birden çöker. 

İNSAN VEDEVLET SİSTEMDE ŞİDDETİN DENGESİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  :2019/588862
1-İdarenin
a) Adresi : Çarsi Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası :4628415628 - 4628415102
c) Elektronik Posta Adresi :info@vakfikebir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :200000 Litre Motorin, 20000 Litre Motorin Diğer, 8500 Litre 95  
Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Vakfıkebir İlçe sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihi   :01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında alım yapılacaktır. 
İdarece ihtiyaç sahibi araç adına düzenlenen sipariş fişinin yükleniciye verilmesi karşılığında pompa 
istasyonunda teslimat yapılacaktır. Fişi olmayan hiçbir araca teslimat yapılmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. No:156  Vakfıkebir/TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 20.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü akaryakıt ürünleri satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Hakkari İli 
Yüksekova ilçe 

Emniyet 
Müdürlüğünden 
Trabzon'a tayini çıkan 
hemşerimiz Ahmet 
Bekar bir süreden beri 
Beşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde Polis 
Merkezi Amiri olarak 
görevini başarılı bir 
şekilde sürdürmek-
teydi. Yeni yapılan 
düzenlemeler sonucu 
Trabzon İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
Beşikdüzü ilçe Emniyet 
Müdürü olarak atanan 
hemşerimiz Ahmet 
Bekar görevine başladı.  
Beşikdüzü ilçe Emniyet Müdürü 
olarak gö-reve başlayan Bekar 
şunları söyledi.”Beşikdüzü sakin 
ve gü-zel bir ilçemiz. Beşikdüzü 
ilçe-mizde halkımızın huzur ve 
gü-venliğini sağlamak için 
teşkilatı-mızla birlikte var 
gücümüzle ça-lışarak görevimizi 
en iyi şekilde yapmaya 
çalışacağız dedi.”

Komiser Ahmet Bekar 
Kimdir?
1969 yılında Trabzon İli Tonya 
ilçesi Karaağaçlı Köyünde 
doğdu. İlk-Orta-Lise eğitimini 
Tonya ilçesinde tamamladı. 
1991 yılında İstanbul Florya 
Polis Eğitim Merkezinde okudu. 
1992 yılında Polis memuru 
olarak Kastamonu'da göreve 
başladı. İlk şark görevini Van 

ilinde tamamladı. 
Giresun İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Tirebolu 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde Baş 
Polis olarak görev 
yaptı. 2. Şarka hizme-
tini Erzurum İl Emniyet 
Müdürlüğünde tamam-
ladı. 2016 yılında açılan 
Komiserlik sınavını 
kazanarak Ankara Polis 
Akademisine kursa gitti. 
Kurs bitimi sonrası 3. 
şark hizmetine Hakkari 
İli Yüksekova ilçe 
Emniyet müdürlüğünde 
1,5 yıl çalıştıktan sonra 
Trabzon İl Emniyet 
Müdürlüğü kadrosuna 

atandı. Beşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri 
olarak görevini sürdürmekte iken 
yapılan son atamalarla birlikte 
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü 
olarak atandı.  Sosyal Bilimler 
Fakültesi ve İşletme Fakültesi 
olmak üzere iki üniversite bitiren 
Ahmet Bekar Evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

akfıkebir İlçesindeki Ramada Otelde 

Vdüzenledikleri kahvaltı programı ile 33 
yıl sonra ilk defa bir araya gelme fırsatı 

yakalayan 6 Fen-B sınıfı öğrencilerinin 
mutluluğu görülmeye değerdi. Özellikle 
öğretmenler gününde bir araya gelmek ve o 
dönem Vakfıkebir Lisesinin efsane 
öğretmenlerinden olan Sabahattin Uçar,  
Hayrettin Kuleyin, Hasan Ali Birincioğlu, 
Sabahattin Köroğlu, Erol Ocak gibi değerleri 
de programa davet ederek anıların 
tazelenmesine vesile oldular. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın da o 

dönemki öğrencilerden biri olması vesilesiyle 
programa renk katması ayrı bir mutluluk oldu. 
Vakfıkebir Lisesinden 1986 yılında mezun olan 
6 Fen-B sınıfı öğrencileri 33 yıl sonra bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşayıp hasret 
giderirken, öğretmenler günü vesilesi ile 
öğretmenlerine çiçek ve günün anısına plaket 
takdim ettiler. 33 yıl sonra bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşayan 6 Fen- B sınıfı öğren-
cileri, daha sonraki yıllarda bir araya gelmek 
ümidi ile ayrıldılar.  Öğretmen ve öğrencilerin 
hep birlikte kemence eşliğinde yöresel horon 
oynamasıyla program son buldu. 

33 YILLIK HASRET SONA ERDi

Vakfıkebir Lisesinden 1986 yılında mezun 
olan 6 Fen-B sınıfı öğrencileri, öğretmenler 

gününde o dönemin efsane öğretmenleri ile 
33 yıl sonra bir araya geldiler. 

BEŞİKDÜZÜ EMNİYET MÜDÜRÜ
BEKAR GÖREVİNE BAŞLADI
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Sabri Bahadır Kültür Merkezi Salonunda 
düzenlenen konferans saygı duruşu ve 

İstiklâl Marşı'nın ardından Emekli Kur'an 
Kursu Öğreticisi Ahmet Ertürk'ün Kur'an-ı 
Kerim tilâvetiyle başladı. Sunuculuğunu 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün yaptığı 
programda açış ve selamlama konuşmasını 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal yaptı. Müftü 
Köksal konuşmasında; "Konferanslarımız 
toplumu bilinçlendirmek, farklı sima ve 
seslerden yararlanarak İslâm'ın özünü daha 
iyi anlamaya yönelik faaliyetlerimizdir. 
Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl 'Mevlid-i 
Nebi Haftası' dolayısıyla Peygamber 
Efendimiz (s.a.s)'in ve İslâm'ın daha iyi 
anlaşılması için farklı bir konuyu gündem 
yapıyor. Bu yıl ki 'Mevlid-i Nebi Haftası'nın 
ana teması "Peygamberimiz ve Aile" olarak 
belirlendi. Meselenin özü şudur; İslâm 
disiplinin kaynağı, hayatın ve huzurun 
kaynağıdır. Peygamberimiz de bu anlamda 
İslâm'ın yaşanması ve hayata tatbik edilmesi 
konusunda bizim için modeldir. Bu 

programlar da O'nu daha iyi anlamaya 
yönelik faaliyetlerdir." dedi. Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın ise yaptığı 
konuşmasında; "Rabbimize hamdolsun ki 
Müslüman olarak yaratıldık, Müslüman 
olarak yaşıyoruz. Müslümanlığın tadını 
tatmak için de Sevgili Peygamber (s.a.s) gibi 
örnek bir peygamberin ümmeti olarak 
hayatımızı idâme ettiriyoruz. Rabbim bizi, 
Peygamberimizi kendisine örnek alan, gittiği 
yolda yürüyen ve yürüdüğü yolda yürüyüp 
çevresine örnek olan kullarından olmamızı 
nasip eylesin." dedi.
VAKFIKEBİR, İLÇELERİMİZ ARASINDA EN 
ÇOK PROGRAM İCRA EDİLEN İLÇEMİZ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, gerçekleştirdiği 
programlarla ilçeler arasında en çok program 
icrâ eden ilçe olduğunu belirten Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın; "Vakfıkebir 
ilçemizdeki programların zenginliğini hepimiz 
biliyoruz. İlçelerimiz arasında en çok program 
icrâ edilen ilçe Vakfıkebir ilçemiz. Bu hizmet-
ler elbette sizlerin katkısıyla gerçekleştiriliyor, 
o nedenle sizlere de teşekkür ediyorum. İlçe 
müftümüzün özel gayreti ve ekibiyle ortaya 
koyduğu bu çalışmaları takdir ediyoruz. 
Rabbim bu hizmetlerin karşılığını görmeyi 
nasip eylesin." ifadelerini kullandı. Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın 2019 Yılı Mevlid-i Nebi 
Haftası Sinevizyonunun izlenmesinin ardın-
dan kürsüye davet edilen Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet Bilgin, bu yıl ki 'Mevlid-i Nebi Hafta-
sı'nın ana teması olarak belirlenen "Peygam-
berimiz ve Aile" konulu konferansını sundu.
"O'NUN AHLAKI KUR'AN İDİ"
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in 
Müslümanlar için en güzel örnek olduğunu ve 
O'nun ahlakının da 'Kur'an Ahlakı' olduğunu 

ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet Bilgin; "Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s)'in dünyayı teşriflerinin 1448. 
yıldönümünü idrak ediyoruz. 
İnşallah bu programlar, O'nu 
anmaktan anlamaya bir vesile olur. 
Peygamberimiz de bizim gibi etten 
kemikten yaratılmış bir insandı. 
Böyle olması bizim için bir rahmettir. 
O'nun, bizim gibi beşer olması, ilâhi 
vahyin bizâtihî kendi hayatında 
yaşayarak ve tatbik ederek 
uygulanabilmiş olması neticesinde 
bizim için en güzel örnek olmuştur. 
Kur'an-ı Kerim'de Ahzâb sûresi 21. 
ayette; 'Andolsun, Allah'ın 
Resûlünde sizin için; Allah'a ve 

ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok 
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.' 
buyrulur. Hz. Âişe validemize O'nun ahlakı 
sorulduğunda; 'Siz hiç Kur'an okumuyor 
musunuz?' demişti. Dolayısıyla, eğer Kur'an 
okursanız O'nun ahlakını orda görmüş 
olursunuz. Çünkü Hz. Peygamberin ahlakı 
Yüce Kitabımız Kur'an'dı." dedi.
"ALLAH'IN SEVMENİN YOLU, 
PEYGAMBERİ SEVMEKTEN GEÇER"
Allah'ı seven kişinin, Peygamberi de sevmesi 
gerektiğini söyleyen Bilgin; "Allah'ı sevmenin 
yolu, O'nun 'Habibim' dediği Hz. Muhammed 
(s.a.s)'i sevmekten geçer. Âl-i İmrân sûresi 
31. âyet-i kerimede; 'De ki: Eğer Allah'ı 
gerçekten seviyorsanız bana uyun ki Allah da 
sizi sevsin..' buyurmak suretiyle Allah'ı seven 
kişinin Peygamber'i de sevmesi ve O'na tabi 
olması gerektiğini ifade etmiştir. Allah'a ne 
kadar şükretsek azdır; biz Türk toplumu 
olarak tarih boyunca O'na olan sevgimizi, 
muhabbetimizi her zaman izhar etmişiz; 
sevgimizden dolayı çocuklarımıza O'nun 

adını vermişiz, kahraman ordumuza 
'Mehmetçik' demişiz." ifadelerini kullandı.
EŞLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA KARŞI 
HER ZAMAN GÜLER YÜZLÜ, ŞEFKATLİ 
VE MERHAMETLİ OLMAMIZ LAZIM
Peygamberimizin hayatından, ailesi ve 
çevresiyle olan sosyal-beşeri 
münasebetlerinden de bahseden Mehmet 
Bilgin; "Peygamberimiz son derece nazik ve 
şefkatliydi. Güler yüzlüydü. Eve girince selam 
verirdi. Bugün bir çoğumuzun ihmal ettiği bir 
durum; evimize giriyoruz, suratımız asık, iş 
hayatımızın o ağır yükünü maalesef elimizde 
olmadan evimize taşıyoruz. Halbuki bizim 
sıcak aile yuvamızda, bizi 24 saat bekleyen 
eşlerimize ve çocuklarımıza karşı her zaman 
güler yüzlü, şefkatli ve merhametli olmamız 
lazım. Onlar bizim diğer yarımızdır. 'Aile' 
ihtiyaç demek, muhtaç olmak demek. Yani 
hiçbir insan tek başına bir anlam ifade 
etmiyor. Kişi kişiye muhtaçtır, ihtiyaç duyar, 
ailenin bir anlamı da budur. Ondan dolayı 
Kur'an'da, 'Siz birbirinizi örten, birbirinizin 
açıklarını kapatan birer örtüsünüz' diye Yüce 
Rabbimiz buyurmaktadır." sözlerine yer 
verdi.Konferansın sonunda Mehmet Bilgin'e 
Kaymakam Mesut Yakuta gecenin anısına 
çiçek takdiminde bulunurken Belediye 
Başkanı Muhammet Balta da 
Peygamberimizin adının yazılı olduğu 
tabloyu hediye etti. ProgramaTrabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi Müdürü Şenol Tiryaki, 
Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Tonya ilçe 
müftüleriyle Rize İl Müftü Yardımcıları Naci 
Çakmakçı ve Abdullah Köseoğlu, din 
görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"PEYGAMBERiMiZ VE AiLE" KONULU 
KONFERANS DÜZENLENDİ

BAŞKANLARDAN ORTAK TEPKi

Başkanlar yaptıkları ortak 
açıklamada şunları söyle-

diler; “19.11.2019 tarihinde 
Trabzon ASKF sahasında oy-
nanan Ortahisar Kanuni-Şalpa-
zarıspor maçının devre arasın-
da Trabzon hakemlerinden 
Kerem Yükünç organizesinde 

Şalpazarıspor Başkanı Cevat 
Özdemir beye saldırı girişimin-
de bulunulmuş çakı çekişmiş 
darp edilmeye çalışılmıştır. 
Olay ASKF'nin kamera kayıtları 
ile sabittir. İşin garip tarafı 
Trabzon futbollunu yönetenle-
rin içinde bulunduğu binanın 

önünde olayın olması ve o 
kişilerinde gülerek haz alıp 
seyirci kalması manidardır. 
Büyükliman Yöresi olarak 
gençliğe zor şartlarda hizmet 
etmeye çalışan spor kulüpleri 
olarak merkeze geldiğimiz 
maçlarda (küfür, hakaret, fiili 
müdahale) bu ve buna benzer 
saha içi saha dışı olaylara 
maruz kalıyoruz. Sanki bizler 
Trabzon takımları değilmişiz 
gibi dışlanmaktayız. Gerek bu 
hakemlerin saha yönetimlerin-
de gerekse futbolu yönetenle-
rin davranışlarında açıkça belli 
olmaktadır. Trabzon futbolunu 
yönetenlere sesleniyoruz. 
Kendilerini bizim yerimize 
koysunlar bütün bu olanlara bir 
çözüm üretsinler. Ayrıca adı 
anılan hakemin biran önce 
daha vahim olaylara sebebiyet 
vermeden hakem camiasının 
içinden ayıklanmasını 
beklemekteyiz. Bu ve buna 
benzer olaylarda kulüplerimiz 
ortak kararlarına devam 
edeceklerdir” dedi. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri 
kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

EMNiYET VE JANDARMADAN
ORTAK OPERASYON

V
akfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri 
Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe 

Mahallesinde Y.T. adlı şahsın evine ortak operasyon 
düzenlediler. Yapılan ortak operasyon sonucunda 
şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 
tabanca, tabancaya ait fişekler ve 42 gr. Uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Y.T. adlı şahıs yapılan 
sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 

 ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Başkan 
Muhammet Balta mesajında 
şunları söyledi; Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün, Millet 
Mektepleri'nin Başöğretmenli-
ği'ni kabul ettiği 24 Kasım'ı her 
yıl öğretmenler günü olarak 
kutluyoruz. Bu anlamlı gün 
öğretmenlerimizi hatırlamak ve 
onlara verdiğimiz değeri ortaya 
koymak açısından çok 
önemlidir. İnsan yetiştirmek, 
aynı zamanda bir medeniyet ve 
kültür inşasıdır. Özellikle 
bilimin, bilginin ve teknolojinin 
her geçen gün değer kazandığı 
günümüzde, toplumlar sahip 

oldukları eğitimli ve nitelikli in-
san gücü ile var olabilmekte-
dirler. Bu nedenle öğretmenleri-
mize büyük görevler düşmekte-
dir.  İlim ve irfan sahibi kimse-

lere hürmet göstermeyi şiar 
edinmiş bir milletin, ilk emri 
'oku' olan bir ümmetin men-
supları olarak kıymetli öğret-
menlerimiz her zaman baş 
tacımızdır. Geleceğimizin te-
minatı, en değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımızın, milli kültür 
ve tarihimize bağlı değerlerle 
yetişmeleri için, ilçemiz ve ül-
kemizin her yerinde fedakarca 
görev yapan tüm öğretmenle-
rimize minnettarız.  Bu vesile-
yle ömrünü eğitmeye ve öğret-
meye adayan tüm öğretmen-
lerimizin 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü'nü kutluyor, Başöğret-
men Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve ebediyete intikal 
etmiş öğretmenlerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum.

Vakfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk 

İlkokulu  - Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nün 
Koordinatörlüğünde ve 
Anadolu Eğitim ve Sosyal 
Yardım Vakfı'nın 
ortaklığında yürütülen 
Eğitimin Yıldızları-HOPO 
proje yarışması 
kapsamında farkındalık 
oluşturmak amacı ile 
etkinlik düzenlediler. 
Vakfıkebir Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu 4/B 
Sınıfı öğrencileri, 
''Annemin Çorbası'' başlığı 
adı altında öğrenciler ve 
ailelerine hazır 
beslenmenin zararları 

farkındalığı oluşturarak 
tencere yemeği yemenin 
önemine vurgu yaptılar. 
Tencere yemeği yemenin 
önemini belirtmek amacı 
adına başlatılan proje 
kapsamında, ilçemizde 
bulunan pazar yerine gezi 
düzenlendi. Pazar yerinde 
doğal besinleri yerinde 
incelemek ve hazır 
gıdaların yerine bu tür 
ürünlerin tercih edilmesi 
için incelemeler yapılarak 
üreticilerden bilgiler 
aldılar. Ürünlerin nasıl 
yetiştirildiğini konusunda 
bilgi sorarak hazır 
besinlerle aralarındaki 
farklarını karşılaştırdılar.

ANNEMiN ÇORBASI
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğrencileri “Annemin 
Çorbası” başlığı altında hazır beslenmenin zararları hakkında 
farkındalık oluşturmak amacı ile pazar yeri ziyareti gerçekleştirdiler.

Beşikdüzüspor Kulüp Başkanı Koray Kukul, Beşikdüzü Yeşilköyspor Kulüp 
Başkanı Alparslan Gündoğdu ve Şalpazarıspor Kulüp Başkanı Cevat Özdemir 
ortak bir açıklama yaparak 19 Kasım 2019 tarihinde ASKF sahasında Şalpazarıspor 
Başkanı Cevat Özdemir'e yönelik yapıldığını iddia ettikleri saldırıyı kınadılar.
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“TOHUM BANKASI”İLE 
GELECEĞİNE SAHİP ÇIK

akfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk Vİlkokulu -  Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün Koordinatörlüğünde ve 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı'nın Ortaklığında Yürütülen Eğitimin 
Yıldızları-HOPO projesi kapsamında; 
Öğrencilere yerel tohumları tanıtmak, 
tohum zenginliğini kaybetmemek ve 
gelecek nesillere aktarmak, sağlık için 
doğal gıdalara yönelmek gerektiği 
konusunda farkındalık oluşturmak 
amacıyla ''Tohum Bankası'' projesi 
kapsamında 4/C sınıfı öğrencileri proje 
koordinatör öğretmenleri eşliğinde ilçede 
bulunan Pazar yerine gezi düzenlediler. 
Öğrenciler yerel tohumla üretim yapan 
üreticilerimizle sohbet ettiler, bilgi aldılar. 
Yerel tohumları ve ürünleri incelediler. 

TOKi CAMii'NDE SABAH NAMAZI BULUŞMASI

Çalışan veya çalış-
mayan bayanların 
toplumdaki değerle-

rinin artırılması ve onlara 
sahip çıkılarak yalnız 
olmadıklarını hissettirmek 
adına duyarlı toplum ol-
mak için örnek davranış-
ların her zaman taktirle 
karşılanması gerekir. 
Böyle olgun bir davranış 
sergileyen ve bunu karşı 
tarafa yansıdan duyarlı 
arkadaşlarımızı kutluyo-
ruz. Örnek davranış ser-
gileyen ve kadın dayanış-
masının gücünü ortaya 
koyan Kadife Sofra'nın 
devamlı müşterileri 
yaptık-ları açıklamada: 
“Bizlere her gün üstün 

lezzetli sunumlar yapan 
değerli kardeşimize süpriz 
yaparak onun bu güzel 
gününde yalnız olmadı-
ğını, kendisine az da olsa 
bizler tarafından değer 
verildiğini hissettirmek 
istedik dediler.”Duygulu 
anlar yaşanan kutlamada, 
Aynur Abanoz doğum 
gününün hatırlanmasından 
ve kutlanmasından çok 
mutlu olduğunu belirterek 
herkese teşekkür etti ve 
daha da kaliteli hizmetlerin 
tüm değerli müşterileri için 
devam edeceğini belirtti. 
Abanoz, Bu duyarlı 
davranış benim için moral 
ve motivasyon kaynağı 
oldu dedi. 

Sabah namazı buluşmasına 
İlçe Müftüsü Hüseyin 

Köksal, Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet 
Bulut, bazı din görevlileri ve 
vatandaşlar iştirak etti.
MÜFTÜ KÖKSAL: "SEHER 
VAKTİNİN BEREKETİ, 
FEDAKARLIK GÖSTERİL-
MESİ GEREKEN BİR ZAMAN 
DİLİMİ OLUŞUNDANDIR"
Namazdan önce cemaate 
sohbette bulunan İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, "Sabah 
namazı vakti seher vaktidir. 

Seher vaktinin bereketi 
zorluğundandır, fedakarlık 
gösterilmesi gereken bir zaman 
dilimi oluşundandır. Herkes aynı 
derecede fedakarlık 
gösteremez. Peygamberimiz 
(s.a.s)'in Hadis-i şerifine göre; 
seher vaktinde iki rekat namaz 
kılmak dünyadan ve içindeki-
lerden daha değerlidir." dedi. 
"DÜŞÜNMEYİ İHMAL 
ETMEYENLER MUHAKKAK 
İSTİKAMETİ BULURLAR"
Yüce Allah'ın Kur'an'da 
tefekkürü, istikametin, 
dürüstlüğün ve doğruluğun 

temeli olarak gördüğünü 
belirten Müftü Köksal; 
"Tefekkür, imanı kemale erdiren 
sırdır. Dürüstlüğün temeli 
tefekkürdür, düşünmektir. 
Düşünmeyen kimse Yüce 
Allah'ın verdiği, bahşettiği akıl 
nimetini kullanmak istemediği 
için dürüstlükten uzaklaşmış 
demektir. O nedenle diyoruz ki, 
dürüstlüğün temeli tefekkürdür; 
derinliğine düşünmek, inceden 
inceye fikretmek, akıl erdirmek, 
fikir yürütmek, fikir üretmek, 
olayların hikmetini kavramak 

için çaba sarf etmektir. 
Düşünmeyi ihmal etmeyenler 
muhakkak istikameti bulurlar. 
Kur'an bu anlamda da bir öğüt 
ve nasihattir. Yüce Allah Bakara 
Sûresi 164. âyet-i kerimede; 
'Kuşkusuz, göklerin ve yerin 
yaratılışında, gece ve gündüzün 
birbiri ardınca gelişinde, 
insanlara fayda veren yüklerle 
denizde seyreden gemilerde, 
Allah'ın gökten indirerek onunla 
ölü haldeki toprağa can verdiği 
ve orada her çeşit canlının 
yetişmesini sağladığı yağmur-
da, rüzgârları ve gökle yer 

arasında emre hazır bekleyen 
bulutları evirip çevirip 
yönlendirmesinde akıl sahipleri 
(sağlam akıl sahipleri, aklını 
kirletmeyenler, aklını işletenler) 
için elbette nice deliller (ibretler) 
vardır.' buyuruyor. Bunu tefek-
kür edenler, anlayanlar Allah'a 
kullukta üzerlerine düşen 
görevleri hakkıyla yaparlar." 
sözlerine yer verdi. Sabah 
namazının manevi atmosferini 
yaşamak, yaşat-mak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 
sabah namazı cemaatini 

artırmak, cemaat rûhu oluştur-
mak, özellikle genç nesli sabah 
namazına alıştırmak, dini bilgi 
paylaşımında bulunmak, 
toplumdaki birlik, beraberlik ve 
kaynaşma şuurunu bilinçli bir 
şekilde geliştir-mek ve samimi 
dostlukları pekiştirmek amacına 
yönelik olarak gerçekleştirilen 
sabah namazı buluşması, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
kıldırdığı sabah namazını 
müteakip tesbih, tehlil, Kur'an-ı 
Kerim tilâveti ve duâ ile sona 
eren program sonrası cemaate 
çorba ikramında bulunuldu.

MÜŞTERİLERİ ONU YANLIZ BIRAKMADI

Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, yerel 
tohumları tanıtmak, tohum zenginliğini kaybetmemek ve gelecek nesillere 
aktarmak, sağlık için doğal gıdalara yönelmek gerektiği konusunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla pazar yeri ziyareti gerçekleştirdiler.

Vakfıkebir İlçemizin nadide işyerlerinden Kadife Sofra'nın kıdemli çalışanı 
Aynur Abanoz'a müşterilerinden süpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

CAFERLi MAHALLESiNDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, ilçeye bağlı Caferli Mahallesi 
Yukarı Camii'nde vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

lçe müftülüğünün "Mevlid-i İNebi Haftası" etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen sabah 
namazı buluşması, İlçe Müftü-
sü Hüseyin Köksal'ın 2019 Yılı 
Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana 
teması olan "Hz. Peygamber ve 
Aile" konusu etrafında yaptı-ğı 
sohbetiyle başladı. Daha sonra 

Müftü Köksal'ın kıldırdığı sabah 
namazı ve yapılan tas-bihâtın 
ardından duâ ve aşrı şerif 
tilâvetiyle program sona erdi. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
programa katılan herkese 
teşekkür ve duâ etti. Mahalle 
Muhtarı Hasan Algan ve 
vatandaşların yanı sıra bazı din 

görevlilerinin de iştirak ettiği 
program sonrası cemaate 
kahvaltı ikramında bulunuldu. 
Caferli Mahallesi Yukarı Camii 
İmam Hatibi Nizamettin Kara-
ca, başta ilçe müftüsü ve din 
görevlileri olmak üzere progra-
ma katkı ve katılım sağlayan 
herkese teşekkürlerini ifade etti.

BAŞKAN KURUKIZ'I ZiYARET ETTiLER 
HP Trabzon İl MBaşkanı Bekir Sıtkı 

Tarım ve İl Başkan 
Yardımcıları Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız'ı makamında ziya-
ret ederek yeni belediye 
hizmet binasının hayırlı 
olmasını dilediler.Şalpa-
zarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız ise İl Baş-
kanı Bekir Sıtkı Tarım ve 
beraberindekilere belediye 
çalışmaları hakkında bilgi-
ler vererek ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti. 

Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Körez Mahallesi TOKİ 
Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi.

TONYA DOĞAN EVİNDE KRAL

İYİ OYUN RAHAT GALİBİYET
Kendi sahasında oynadığı 
maçlarda oldukça başarılı 
sonuçlar alan Tonya Doğanspor 
deplasmanda oynadığı şansız 
maçlar sonucunda aldığı 
mağlubiyetlerle sıralamada bir 
türlü istediği yere çıkamadı. 
Sahada verdiği mücadele ve 
oyun olarak rakibine sağladığı 
üstünlükle bu maçı kazanmak 
istiyorum mesajını net bir 
şekilde verdi. Müsabakaya 
oldukça iyi başlayan temsilcimiz 
baskılı oyununu Oğuzhan'ın 
cezalanı dışından attığı 
muhteşem golle süsledi.
İlk yarının son anlarında yenen 
golün ardından rakip kulübedeki 

oyuncuların hoş olmayan 
hareketleri ortamı gerdi. Ancak 
yaşanan bu gerginlik Tonya 
Doğanspor'lu oyuncuların 
motivasyonunu daha da artırdı. 
İkinci yarıda ilk yarıda 
oynadıkları oyunun üstüne 
çıkarak çok net pozisyonlar 
yakaladılar.  Önce cezalanı 
içerisinde yaşanan karambol de 
Burak'ın, daha sonra yine 
cezaalanı içerisinde yaptığı 
düzgün vuruşla topu ağalara 
gönderen Osman'ın attığı goller 
rakibin direncini iyice düşürdü.  
Günün çalışkan ismi Erkan'ın 
golü ise pastanın kreması oldu.  
Tonya Doğanspor kadro olarak 
da çok üstün olduğu 

Hoçvanspor karşısında haklı ve 
net bir galibiyet alarak ligdeki 
iddiasını sürdürdü. Tecrübeli 
oyuncu Barış'ın ilkonbirdeki 
yerini alması takıma ayrı bir 
güven getirdi. Kötü oynayan 
oyuncunun olmadığı Tonya 
Doğanspor'da günün en iyi 
oyuncusu Oğuzhan'dı. Yine 
Murat Kan, Erkan, Serkan ve 
Vedat'ı da çok beğendiğimi 
ifade etmeliyim. Tonya 
DoğansporVakfıkebir'de güzel 
futbol oynayarak kazanıyor. 
Ancak içeride alınan değerli üç 
puanların daha da değer 
kazanması için 
deplasmanlardan da puanların 
kazanılması şart. 

Kendi sahasında oynadığı maçlarda oldukça başarılı sonuçlar alan 
Tonya Doğanspor deplasmanda oynadığı şansız maçlar sonucunda 
aldığı mağlubiyetlerle sıralamada bir türlü istediği yere çıkamadı.

SAHA: Vakfıkebir İlçe Stadyumu
HAKEMLER: CihadSizer***, Burak 
Taştemel***, Alperen Kümbet
TONYA DOĞANSPOR:  Adem***, Murat Kan 
***Dk.78 Burak Yılmaz**), Eren***, Murat 
Yetimhellaç***, Barış***, Oğuzhan***, Serkan*** 
(Dk.82 Mücahit**), Mahmut Emin***, Burak 
Baba***, Vedat*** (Dk.86 Mustafa*), Erkan***

HOÇVANSPOR: Mahir**, Volkan**, Can**, 
Mücahit**, Hakan** (Dk.76 Emre*), Muhammed 
Gökhan** (Dk.88 Eyyüp*), Barış**, Muhammet 
Gaffar**, Adem** (Dk.69 Yusuf*), Hasan**, 
Lokman**
GOLLER: Dk.40 Oğuzhan, Dk.54 Burak Baba, 
Dk.61 Serkan, Dk.76 Erkan (Tonya 
Doğanspor), Dk.45 Adem (Hoçvanspor)
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ÖĞRETMENLİK SEVDADIR, GÖNÜL İŞİDİR

Gün dolayısıyla kutlamaları 
Hükümet Konağı önünde çelenk 

sunumu ile başladı. Ardından İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy maka-
mında tebrikleri kabul etti.  Müdür 
Aksoy başkanlığında öğretmenlerden 
oluşan bir heyet Kaymakam Mesut 
Yakuta'yı ziyaret ettiler. MTAL Uygula-
ma Otelinde tüm öğretmenlere verilen 
resepsiyon yemeğinin ardından 
konferans salonunda yapılan kutlama 
töreni ile sona erdi.  Uygulama 
Oteli'nde yapılan kutlamalar Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samim Aksoy Yaptı. 
“Muhatabı insan olan bizlerin 
yapacağı bir hatanın telafisi yoktur”
        Müdür Samim Aksoy 
konuşmasında şunları söyledi: 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın 
kalbine dokunan, onunla her gün göz 
göze gelerek hayatında çok önemli yer 
sahibi olan, bazen anne ve babadan 
dahi önemli bir yer tutan, umut dolu 
çocuk dünyasının kaptanı ve 
kahramanı olan değerli 
meslektaşlarım,  fedakâr öğretmen 
arkadaşlarım, sizler her şeyin en 
güzeline layıksınız.
        Öğretmenler gününün amacı; 
öğretmenin toplumdaki yerini, önemini 
ve sorunlarını belirlemek, bu sorunları 
topluma sunmak ve çözüm yolları 
aramaktır. Öğretmenlerin kendi 
aralarındaki bağları kuvvetlendirmek, 
öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı 
ve dayanışmayı güçlendirmektir. 
Emekli olan öğretmenleri saygıyla 
anmak ve yeni göreve başlamış 
öğretmenlerin mesleklerinin bilincine 
varmalarını sağlamaktır. Bizleri eğiten 
öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, 
sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek, 
ziyaret etmek ya da bir telefonla, 
mektupla hatırlarını sormak için 
vesiledir.
        Baş döndürücü bir hızla değişen, 
gelişen dünyamızdaki yerini alamayan 

ve darbelere karşı duramayan 
milletlerin, gelişen, sanayileşen 
devletlerin sömürgesi ve kölesi 
olacaklarını geleceğimiz olan 
öğrencilerimize öğretmek zorundayız.  
Çünkü güçlü olanların hürriyet 
dağıtıcısı, güçsüz olup ülkesini 
savunanların ise haksız sayıldığı bir 
dünyadayız!   Bu şartlar karşısında 
bize düşen; bizi biz yapan milli ahlak 
ve milli kültürümüzün bozulup, 
yozlaşmadan kendimize has şekli ile 
evrensel kültür içinde korunup 
geliştirilmesine, öğretilmesine, bilgili, 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesine 
önem vermeliyiz. Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için; 
milli-manevi değerlerimiz etrafında 
sıkılmış bir yumruk gibi kenetlenip çok 
çalışmalıyız.
        Bir insanı kurtarmanın, bir âlemi 
kurtarmak kadar önemli olduğu, 
eğitilen bir insanın, huzurlu bir toplum 
ve mutlu bir gelecek olduğunu hep 
hatırlayalım. Unutmayalım ki; başağın 
yetişmesine engel, sadece zararlı otlar 
değil; çiftçinin de ihmali göz ardı 
edilemez. Bunun için muhatabı insan 
olan bizlerin yapacağı bir hatanın 
telafisi yoktur. Hatamız toplumumuzun 
felaketidir
       İnsanoğlunu beşikten alarak 
mezara kadar götürüp teslim eden, 
karakterimizin yapıcısı, kalbimizin 
çevrildiği her yönde kurucusu, 
dünyanın en büyük mesuliyetini 
omuzlarında olan "Kıymetli 
Meslektaşlarım"; öğrenebildiğimiz 
kadar biliriz, en önemlisi sevdiğimiz 
kadar seviliriz?.
      Bu duygu ve düşüncelerle " Bir 
millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça 
savaş meydanlarında ne kadar parlak 
zaferler elde ederse etsin, o zaferin 
köklü sonuçlar vermesi ancak irfan 
ordusuyla mümkündür. " diyerek, 
aydınlık gelecek için göreve koşan 
başta Başöğretmenimiz Mustafa 
Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal 
eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve 

minnetle anarken, hayatta olan 
istikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve 
sevginin timsali öğretmenlerimize 
sağlıklı ve mutlu bir ömür diler, sevgi 
ve saygılarımı sunarım.
“Öğretmenlik yalnızca bir meslek 
değil yaşam tarzıdır”
       Mesleğe yeni başlayan 
öğretmenler adına konuşmayı Rabia 
Nur Koyun yaptı. Koyun, bu mesleğe 
başladıktan sonra anladım ki 
öğretmenlik yalnızca bir meslek değil 
yaşam tarzıdır. Bir öğretmen 
öğrencisine toplundaki diğer kişilerin 
gördüğünün çok daha ötesinde şeyler 
görerek bakar. Öğrencilerin kalplerini 
kazanma adına, onlarıa bir şeyler 
öğretme her fırsatı değerlendirir dedi.
“Bizim zenginliğimiz 
cüzdanlarımızın şişkinliği değil, 
vicdanımızın zenginliğidir, 
dokunduğunuz yüreklerdir”
En büyük hayalimdi, başka meslek 
düşünmedim diye, Hayır benim 
hayallerimde öğretmen olmak Milli 

Eğitim camiasına bir üyesi olmak 
yoktu. Evet, macera olsun diye 
başladığım bu meslek yeni hayatımın 
başlangıcı oldu diyen yılların tecrübesi 
Hatice Ulu, hani hep dinilir ya 
öğretmenlik sevdadır, gönül işidir. 
Yoksa bu meslek yapılamaz. Bu 
sevdaya tutulursan kopamazsın. Bu 
meslek özveri işi, vicdan işidir. Çünkü 
bizler birilerinin hayatına dokunuyor, 
onların yollarını çiziyoruz. Biz insan 
yetiştiriyoruz. Bizim zenginliğimiz 
cüzdanlarımızın şişkinliği değil, 
vicdanımızın zenginliğidir, 
dokunduğunuz yüreklerdir. Öğretiyor 
ve öğreniyor, geleceği yapılandırıyoruz 
bunun için öğretmeniz. 
“Öğretmen ölümsüzdür”
      Meslekte 37 yıl 8 ayını geçirdiğini 
söyleyen ve Emekli öğretmenler adına 
konuşmasını yapan Pelin Zaman, bu 
kadar uzun süre çalışmış olmakta 
insanları sevmenin rolü büyüktü. Evet; 
insanı sevdim çalışmayı sevdim.  
Öğretmenliğin değeri benim 

nazarımda oldukça yüksektir. Annem 
ise beni beceri anlamında hayata 
hazırlayan ilk öğretmenimdi. 
Çalıştığım süre boyunca gözlerimden 
ve yüreğimden silinmeyecek çok 
değerli inanlarla tanıştım, çok güzel 
anılarım oldu. İnsan doğduğu andan 
itibaren öğrenme sürecine girmiştir. 
Hızla değişen çağımızda değişim 
kaçınılmaz bir gerçektir. Ülke 
kalkınmasında en önemli sosyal rolü 
üstlenen öğretmenlerin bu nedenle 
öğrenciliği hiç bitmeyecektir. Öğretmen 
ölümsüzdür. Dünyanın en anlamlı şeyi 
bu olsa gerek. Emek verip 
yetiştirdiğiniz çocuklar ve gençler sizin 
öğrettiklerinizle geleceğe 
yürüdüğünü ifade etti.
“Benim yetişmemde emeği olan 
tüm öğretmenlerimi minnetle 
anıyorum”
Dünyanın en zor işinin öğretmenlere 
hitap etmek olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere ebediyete intikal etmiş tüm 
öğretmenlerimizi şükranla, rahmetle 
anıyorum. Mekânları cennet olsun. 
Benim yetişmemde emeği olan tüm 
öğretmenlerimi minnetle anıyorum. 
Onların üzerimde çok büyük emekleri 
var. İlkokul öğretmenlerimin benim 
hayatımda çok büyük izleri var. Bu gün 
bu görevdeysek onların çok büyük 
emekleri var. Bizlere sadece 
matematik, fizik kimya değil değer 
kattılar. İyi bir insan olmayı öğrettiler. 
Bizde bu noktada gayret gösteriyoruz. 
Yerel yönetici olarak geleceğimizin, 
ülkemizin ilçemizin teminatı olan 
geleceğimiz olarak gençlerimizi 
yetiştiren siz değerli öğretmenlerimize 
bütün gücümüzle yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Sizlerin başarıları bizleri 
sevindiriyor gururlandırıyor. Sizlerin 
yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 
ilçenin gelişmesi güzelleşmesi sadece 
bir belediye başkanının ya da bir 
yöneticinin omuzlarında bir yük 
değildir. Tümüyle bir bütündür, bunu 
birlikte başarabiliriz. Ben şanslı biriyim 
çünkü mecliste iki tane öğretmenimiz 
var, ayrıca bir öğretmen eşiyim. Bu 
manada kendimi mutlu hissediyorum 
dedi. Konuşmaların ardından hizmet 
sürelerini tamamlayan emekli 
öğretmenlere ve personele “Hizmet 
Şeref Belgeleri” verildi. İMKB METEM  
9. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki 'Otizm'li 
Elif İpar Bilgen, türkülerinin ardından 
halk oyunları gösterisi, düzenlenen 
çeşitli yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilerin ödül töreniyle program 
sona erdi.

İlçe Müftülüğünce "Mevlid-i Nebi 
Haftası" etkinlikleri kapsamında 

Merkez Yavuz Sultan Selim Camii'nde 
düzenlenen "Çocuk-Cami Buluşması" 
etkinliğine, Vakfıkebir Hikmet Kaan 
İmam Hatip Ortaokulu ile Yalıköy 
İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrenciler 
katıldı. Öğrencilere, okul müdürleri, 
öğretmenler ve velileri refakat ettiler. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe Vaizi 
Ekrem Akbaş, Beşikdüzü İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mücahittin Kerim İkibaş, 
Hikmet Kaan İmam Hatip Ortaokulu 
Müdürü Ahmet Bulut, Yalıköy İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürü Hasan Boz ve 
bazı öğretmenlerin de öğrencilerle bir-
likte olduğu 'Sabah Namazı Buluş-
ması'na yaklaşık 150 öğrenci katıldı.
"YARININ CEMAATİ, BUGÜNÜN 
KÜÇÜKLERİDİR"
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal namaz-
dan önce yaptığı sohbetinde; "Yarının 
cemaati, bugünün küçükleridir. Onlar 
camilerimizin, mabetlerimizin gülüdür, 
manevi süsüdür. Çocuklarımız bizim 
geleceğimizdir, istikbalimizdir. Onların 
varlığı bizim varlığımızın devamıdır. 
Anne babaların devamı, çocuklarıdır. 
Hocaların devamı, öğrencileri, talebe-
leridir. Bu bakımdan çocuklarımızı ve 
onların bu mabetleri-camileri doldur-
malarını çok önemsiyoruz." dedi.
"CAMİDE ÇOCUKLAR SES VE 
GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE ONLARA 
SAKIN KIZMAYIN"

Çocukların camilerde olmasını bizzat 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s)'in teşvik ettiğini hatırlatan İlçe 
Müftüsü Köksal, "Peygamberimiz, 
çocukları çok sever ve onların mabet-
lerde bulunmalarını mutlaka isterdi. 
Bizlere, saflarımızda çocuklarımıza yer 
açmamızı öğretmiş ve öğütlemiştir. 
Camide çocuklar ses ve gürültü yapı-

yor diye onlara sakın kızmayın. Cami-
de namaz kılarken arka saflarda gülü-
şen çocuk sesleri yoksa geleceğimiz 
adına endişe duymalıyız. Camileri ço-
cuklarımıza küçük yaşlarda tanıtmalı 
ve sevdirmeliyiz. Onların tertemiz zi-
hinlerinde ve gönüllerinde olumsuz bir 
cami, cemaat, imam, Kur'an ve İslâm 
algısı oluşmasına sebep olmamalıyız. 

Çocuklarımızın Allah'a kulluk bilinci ve 
ibadet aşkıyla büyümesini istiyorsak, 
camilerimizi çocuklarımız için bir bu-
luşma ve sevgi mekanına dönüştüre-
bilmeliyiz." sözlerine yer verdi.
ETKİNLİKLER, DİĞER OKULLARLA 
DEVAM EDECEK
İlçe müftülüğünün, 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı içerisinde, ilçedeki okullara 

yönelik etkinlik ve faaliyetleri kapsa-
mında, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile 
işbirliği halinde, ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri ile lise öğrencilerine yönelik 
başta "Çocuk Cami Buluşması", 
"Sabah Namazı Buluşması" ve "Cuma 
Namazı Buluşması"; "Gencim Mane-
viyatım Temel Dayanağım" projesi 
kapsamında da lise düzeyindeki 
okullara konferanslar olmak üzere 
çeşitli faaliyetler yürütmeyi 
planladıklarını belirten İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, bu kapsamda diğer 
okulların öğrencilerine yönelik etkinlik 
ve faaliyetlere de devam edeceklerini 
söyledi. Müftü Köksal, etkinliğe iştirak 
eden okulların müdür, idareci, 
öğretmen, öğrenci ve velileriyle, 
katılım sağlayan herkese teşekkür ve 
dua etti.Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulu Müdürü Ahmet Bulut da, 
"Çocuk-Cami Buluşması" projesinin 
oldukça isabetli bir çalışma olduğunu 
belirterek bu ve bunun gibi 
programların bundan sonra da devam 
etmesi temennisiyle, başta ilçe 
müftülüğüne ve katılım sağlayan 
herkese teşekkürlerini ifade etti. Daha 
sonra sabah namazının cemaatle 
kılınması, tesbihât, duâ ve okunan aşrı 
şerîfin ardından caminin altında 
bulunan Diyanet Gençlik Çalışmaları 
Merkezi'nde öğrencilere ve cemaate 
çorba ikramında bulunulmasıyla 
program sona erdi.

Samim Aksoy 
Milli Eðitim Müdürü

Muhammet Balta
Belediye Baþkaný

Rabia Nur Koyun
Öðretmen

Hatice Ulu
Öðretmen

Pelin Zaman 
E.Öðretmen

150 ÖĞRENCİ SABAH NAMAZINA İŞTİRAK ETTİ
Vakfıkebir'de, sabah namazı vaktinde düzenlenen "Çocuk-Cami Buluşması" etkinliğine yaklaşık 150 öğrenci iştirak etti.



Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

ÖĞRENCİLER,

ÇOCUK HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

"PEYGAMBERiMiZ VE AiLE" KONULU
KONFERANS DÜZENLENDİ

EMNiYET VE JANDARMADAN
ORTAK OPERASYON

MÜFTÜ HÜSEYİN KÖKSAL
ŞEHiT AiLELERiNi ZiYARET ETTi

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

> Sadık AYDIN 4'de

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

BEŞİKDÜZÜ EMNİYET MÜDÜRÜ
BEKAR GÖREVİNE BAŞLADI

33 YILLIK HASRET SONA ERDi

> Sadık AYDIN 2'de

> Sadık AYDIN 4'de

> Vedat FURUNCU 3'de

Vakfıkebir Lisesinden 1986 yılında mezun olan 6 Fen-B 
sınıfı öğrencileri, öğretmenler gününde o dönemin 
efsane öğretmenleri ile 33 yıl sonra bir araya geldiler. 

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde Polis 
Merkezi Amiri olarak başarılı çalışmalara 

imza atan Ahmet Bekar, İlçe Emniyet 
Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Vakfıkebir ilçesine bağlı 
Karatepe Mahallesinde bir eve ortak operasyon düzenlediler.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, ilçeye bağlı 
Ballı Mahallesi'ndeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Vakfıkebir'de düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu 
konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürü Mehmet Bilgin; "Sevgili Peygamberimizin 
yakalamış olduğu medeniyet ortamını, çok medeni olduğunu iddia 
eden asrımızın insanları bu gün hâlâ yakalayabilmiş değildir." dedi.

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu 1/A 
sınıfı öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 
farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.


