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> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

ERBAKAN TRABZON'DA
İlçe Başkanları gazetemizi ziyaret ederek, "13 Mart Cuma günü
Dr. Fatih Erbakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programı ve
esnaf ziyaretleri için Trabzon'a geliyor" dediler.

Vakfıkebir'de İstiklal Marş'ımızı Güzel Okuma Yarışması 
tüm Ortaokul ve Liselerin katılımıyla Vakfıkebir Hikmet 
Kaan İmam-Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapıldı.

> Sadık Aydın 3'de

35. Prof. Dr. Şeref 
Zileli'yi anma ve 

Hacettepe İç 
Hastalıkları Günü 

nedeniyle 2020 ' 
Yılın En iyi Tezden 

Üretilmiş Yayın'' 
ödülü Vakfıkebirli 

hemşehrimiz 
Uzm. Dr. Emre 

Bilgin'e verildi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ile birlikte ilçe kongrelerini 
gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi 
Vakfıkebir İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin ve yönetim kurulu 
arkadaşlarına 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti. > Sadık Aydın 3'de 

ORTAK SEVDAMIZ VAKFIKEBiR 
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“VAKFIKEBİR'DE

ÖZLENEN TABLO”

Y
eniden Refah Partisi Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Sadettin Çiçek ve 
Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan 

Şahin Gazetemizi ziyaret ederek yazı 
işleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na 
yaptıkları ortak açıklamada; “Milli 
görüş lideri rahmetli hocamız, Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. 
seneyi devriyesinde Trabzon Çakırbey 
toplantı salonunda, Yeniden Refah 
Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan'ın katılımıyla anma programı 
yapılacaktır dediler. Rahmetli 
Necmettin Erbakan hakkında şunları 
söylediler; O sadece konuşan değil, 
konuştuğunu yapan bir Erbakan'dı. Bu 
konuştuklarımı yaparsam başıma ne 
gelir, koltuğumdan olur muyum, 

makamımı, mevkimi kaybeder miyim, 
bunları hiç düşünmedi. Davası 
uğruna, milleti uğruna, hiçbir riski 
almaktan geri durmadı. Her türlü 
zorluğa seve seve göğüs gerdi. 
Hocamızın devlet yönetiminde ehliyet, 
liyakat ve adalete büyük önem 
verdiğini vurgulayarak, Allah ondan 
binlerce kez razı olsun. Bize de yeni 
dönemde aynı hizmetleri 
gerçekleştirmeyi nasip eylesin. Allah 
onun gibi devlet adamlarını yeniden 
ülkenin başına getirsin dediler. Bu 
sebeple 13 Mart Cuma günü Genel 
Başkanımızı bağrımıza basmak üzere 
tüm Vakfıkebir ve Çarşıbaşı'lıları 
Trabzona davet ediyoruz diyerek 
sözlerine son verdiler.” 

Vakfıkebir'in bu tür birlikteliklere

ihtiyacı var…

AK Parti'li Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun 

ile birlikte, İlçe Kongrelerini gerçekleştiren 

CHP Vakfıkebir İlçe teşkilatını ziyaret 

ettiler…

Hayırlı olsun dileklerini İlçe Başkanı 

Mehmet Keskin ile yönetimine ilettiler…

Ne güzel bir görüntü değil mi?

Yeri geldiğinde eleştirmesini bileceksin 

yeri geldiğinde ise birlik olduğunu 

göstereceksin…

Hemen hemen bütün yazılarımızda “Bir 

elin nesi varsa, iki elin sesi var” 

diyorum…

Vakfıkebir'de birlik-beraberlik zamanının 

geldiğini, çok geç kalmadan bir olacağız, 

dik olacağız…

Belediye Başkanı Muhammet Balta, 

projeleri hakkında bilgiler verdi…

CHP İlçe Başkanı Mehmet Keskin ise 

birlik beraberliği savundu…

Güzel açıklamalar…

Bu ilçe bizim, başkasının değil…

Bu ilçede bizler yaşamaya devam 

edeceksek, birlik-beraberlik şart…

Bizler birlik olacağız…

Dışarıdan gelenler, dışarıdan bakacak 

neden biliyor musunuz?

O dışarıdan gelenler, bu ilçede 

yaşamayanlardır…

Bizim hiçbir görüntüye de ihtiyacımız 

yok…

Bazıları çıkıp esnafın yanındayız gibi 

mesajlar verip duruyorlar…

Ama bu esnafın aklı başında, hiçbir 

zaman bu tür görüntülere aldanmadılar…

Bazı koltuk sevdalılarımız var.

O koltuklar gelip geçicidir.

Bu gün o koltuk var, yarın oturacak koltuk 

bile kalmayacaktır…

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

Büyükliman Havzası AK Parti'nin ilk 

kongreleri 29 Mart 2020 Pazar günü 

başlıyor…

İlk olarak Vakfıkebir ve Tonya kongreleri, 

sonrasında 19 Nisan 2020 Şalpazarı'nın 

kongre günü belli oldu…

Çarşıbaşı ve Beşikdüzü'nün kongre 

günleri herhangi bir netlik kazanmadı…

Çarşıbaşı İlçe Başkanlığı için birçok isim 

gündemde, birkaç aday adayı olacak gibi 

sinyaller geliyor. Ama şöyle bir gerçek 

var, AK Parti'de Genel Merkez kimle 

çalışmak istiyorsa, onu aday çıkartır…

Vakfıkebir ve Tonya'da değişen bir şey 

yok…

Vakfıkebir'de Ahmet Uzun, Tonya'da 

Cafer Köroğlu olarak kongre yapılacak…

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

16. yılımızı doldurmamızdan dolayı birçok 

tebrik mesajı aldım…

Bizleri telefon ile arayıp, sosyal 

sayfamızdan mesaj atan, bütün 

okuyucularımıza, arkadaşlarımıza ve 

akrabalarımıza buradan bir kez daha 

teşekkür etmek istiyorum…

Çizgimizden asla tavız vermeden, doğru, 

dürüst, yalansız haber anlayışımızı 

bozmayacağız…

ERBAKAN TRABZON'DA

986 yılından itibaren her yıl 

1Hacettepe İç Hastalıkları 
Gününde düzenli olarak 

yapılan Prof. Dr. Şeref Zileli Anma 
Günü'nde çeşitli kategorilerde 
ödüller verilmektedir. 2020 yılı 
ödülleri 27 Şubat 2020 tarihinde 
35.Prof. Dr. Şeref Zileli Anma ve 
Hacettepe İç Hastalıkları 
Günü'nde takdim edildi. Vakfıkebir 
Vergi Dairesi Şefi Abdurrahman 
Bilgin'in oğlu olan hemşehrimiz 
Uzm. Dr. Emre Bilgin, “Yılın En iyi 
Tezden Üretilmiş Yayın'' ödülüne 
layık görüldü. 35. Prof. Dr. Şeref 
Zileli'yi anma ve Hacettepe İç 
Hastalıkları Günü' nedeniyle 
“2020 Yılın En iyi Tezden 

Üretilmiş Yayın'' ödülü Uzm. Dr. 
Emre Bilgin'e verildi.  Uzm. Dr. 
Emre Bilgin, 2018 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde tamamladığı İç 
Hastalıkları uzmanlık eğitimi 
sürecinde yürüttüğü Romatoloji 
alanındaki tez çalışması ile 35. 
Prof. Dr. Şeref Zileli'yi anma 
etkinlikleri kapsamında '' Yılın En 
iyi Tezden Üretilmiş Yayın'' 
ödülünü almaya hak kazandı. 
Uzm. Dr. Emre Bilgin halen 
Hacettepe Üniversitesi Romatoloji 
Bilim Dalında yandan eğitimini 
sürdürüyor. Uzm. Dr. Bilgini 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

“YILIN EN İYİ ÖDÜLÜ” VAKFIKEBİR'Lİ DOKTORA

B
üyükliman Havzasında 
Vakfıkebir'de İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, Çarşıbaşı'nda 

İlçe Başkanı Hakan Kocaman ve 
Beşikdüzü'nde İlçe Başkanı Ahmet 
Gören ve Tonya İlçe Başkanı Cafer 
Köroğlu genel merkez onayı ile 
görevlerine devam etmelerine kesin 
gözü ile bakılıyor. Şalpazarı'nda İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk'a karşı liste 
hazırlıkları yapıldığı ve karşı aday 
çıkmasının büyük olasılık olduğu 
belirtiliyor. Bu ilçemizde genel 
merkezin halka ve partililerle 
yapacağı kamuoyu yoklamasının 
neticesi büyük önem taşıyor. Trabzon 
İl genelinde AK Parti'nin ertelenen 
ilçe kongreleri 15 Mart günü 
başlayacak. Vakfıkebir ve Tonya aynı 
gün 29 Mart Pazar yapılacak. 
Şalpazarı 19 Nisan Pazar günü 
yapılacak.  AK Parti İl Başkanı 
Haydar Revi, “Kongrelerimize 

yeniden başlıyoruz. 15 Mart Pazar günü Araklı 
ilçe kongresiyle beraber kongrelerimizi yeniden 
yapmaya başlayacağız. Daha sonraki hafta ise 
28-29 Mart'ta 4 ilçe kongremiz olacak. Tarihleri 
belli olmayan ilçelerimiz var onları da Genel 
Merkezimizle karara bağladıktan sonra 
açıklayacağız. Kongre sürecimizin başarılı 
olmasını ve neticesinin de şehrimize ve 
ülkemize hayırlar getirmesini diliyor hepinizi 
Allah'a emanet ediyorum” dedi.  Tarihleri 
kesinleşen İlçe kongreleri şu şekilde; Araklı: 15 
Mart Pazar, Hayrat: 20 Mart Cuma, Maçka: 28 
Mart Cumartesi, Köprübaşı: 28 Mart Cumartesi, 
Tonya: 29 Mart Pazar, Vakfıkebir: 29 Mart 
Pazar, Dernekpazarı: 18 Nisan Cumartesi, 
Şalpazarı: 19 Nisan Pazar yapılacak.

BÜYÜKLİMAN'DA AK PARTİ
KONGRELERi YAKLAŞIYOR



Büyükliman
Postası 3 13.03.2020GÜNDEM

İ
stiklal Marş'ımızı Güzel 
Okuma Yarışması Vakfıkebir 

Hikmet Kaan İmam-Hatip 
Ortaokulunda Yapıldı. Vakfıkebir 
İlçesindeki tüm liseler ve 
ortaokullar, kendi okullarında 
yaptıkları seçmeler neticesinde 
belirledikleri bir öğrenciyle 
yarışmaya katıldılar. Yarışmacı 
öğrencilerin büyük bir coşkuyla 
okudukları İstiklal Marşımızın on 
kıtası salonda dinleyici olarak 
bulunan öğrencileri de coşturdu.
LİSELER ARASI DERECELER 
: 1. Gül Neva Arifoğlu (Fen 
Lisesi), 2. Seda Cinel (Ömer 
Nakkaş MTAL), 3. Rabia Saral 
(Anadolu İmam Hatip Lisesi)
ORTAOKULLAR ARASI 
DERECELER : 1. Hacer 
Arifoğlu (Osman Tan Ortaokulu), 
2. Hayrünisa Baltürk (Deregözü 

Ortaokulu), 3. Yusuf Kaan 
Sağlam (Atatürk Ortaokulu)
“ALLAH BİR DAHA BU 
MİLLETE İSTİKLAL MARŞI 
YAZDIRMAYI NASİP 
ETMESİN”
Yarışmanın sonunda İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Enver 
Kabataş yaptığı açıklamada, 
“Anayurdu Orta Asya olan Türk 
Milletinin Büyük Komutan 
Alparslan'ın 1071 yılında 
Malazgirt ovasında Romen 
Diyojen komutasındaki Bizans 
ordusunu yenmesiyle birlikte 
Anadolu'nun kapısını Türklere 
açmış ve o tarihten sonra 
yaşamakta olduğumuz Anadolu 
toprakları Türklere Anavatan 
olmuştur. Beylikten devlet, 
devletten imparatorluk kurmuş 
bu millet, zorlu ve meşakkatli 

hayat sürerek vatan toprak-
larına sahip olmaya çalışmıştır. 
1800'lü yılların son çeyreği ile 
1900'lü yılların başlarından 
itibaren baş gösteren 1.dünya 
savaşı hazırlıkları ve yapılan 
savaşlar ne yazık ki ülkemizi 
derinden yaralamıştır. 1915 
yılında Çanakkale'yi geçemeyen 
düşman kuvvetleri, daha sonra 
ki yıllarda ülkemizin bazı 
bölgelerini işgal etmişlerdir. 
Silahları elinden alınan ordumuz 
dağılmış. Milletimiz bitap düş-
müştür. 1919 yılı 19 Mayısında 
Samsun'dan başlayarak 
Anadolu'nun bütün sathında 
Gazi Mustafa Kemal önderliğin-
de başlayan kurtuluş mücade-
lesi 9 Eylül 1922 yılında son 
bulmuştur. Yurdumuzun işgal 
altında kurtuluş mücadelesi 

başlattığı yıllarda dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver'in başlatmış 
olduğu “İstiklal Marşı” yazımı 
için yarışmaya 724 şiir 
katılmıştır. Kazanan yarışmaya 
konan 500 TL. ödül için 

yarışmaya katılmayan Mehmet 
Akif Ersoy, Maarif Vekili (Milli 
Eğitim Bakanı) Hamdullah 
Suphi Tanrıöver'in ısrarı üzerine 
yarışmaya katılmıştır. O günün 
şartlarında cephede savaşan 

askerlerimize moral olarak 
“Kahraman Ordumuza” diye 
şiirine başlayan Mehmet Akif 
Ersoy'un şiiri 12 Mart 1921 günü 
yapılan Gazi Mecliste (TBMM) 
milletvekillerinin coşkulu 
alkışları ile kabul edilmiştir. Şiiri 
ilk okuyan dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Hamdullah Suphi Tanrı-
öever olmuştur.” Bu nedenle, 
okullarımızda her hafta başında 
ve sonunda coşku ile söylediği-
miz “İstiklal Marş'ımız Mehmet 

Akif'in dediği gibi son olur. Allah 
bir daha bu millete İstiklal Marşı 
yazdırmayı nasip etmesin. 
Geçmişini bilmeyen bir millet 
geleceğini bilemez. Geçmişimizi 
bileceğiz ki, geleceğe sağlam 
adımlarla basalım. Bu vesile ile 
yarışma için öğrencilerimizi 
hazırlayan öğretmenlerine, 
seçici komisyona ve yarışmada 
görev alan herkese teşekkür 
ederek yarışmaya katılan tüm 
öğrencileri tebrik ediyorum dedi.

İSTİKLAL MARŞ'IMIZI GÜZEL OKUMA
YARIŞMASI YAPILDI

ORTAK SEVDAMIZ VAKFIKEBiR 
İLÇEMİZDEN ÇIKAN 
DEĞERLERE SAHİP ÇIKALIM 
Ziyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Gerçekleştir-
diğiniz kongrenizin hayırlı 
olmasını diliyorum. Bütün siyasi 
partilerimizle iyi ilişkiler kurmaya 
gayret gösteriyoruz. Her zaman 
eleştiri ve önerilerinize açığız. 
Hizmet noktasında tüm 
vatandaşlarımıza eşit 
mesafedeyiz. Bize düşen görev 
şudur; siyasi görüşlerimiz farklı 
olsa da ilçemizden çıkan 
değerlere sahip çıkmalıyız. 
İlçemiz için güç birliği yapmamız 
lazım. Ortak bir sevdamız var. 
Onun adı da Vakfıkebir'dir. 
SÜRECİ ŞEFFAF BİR 
ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK 
Vakfıkebir tarihi ve ekonomisi 
ileçok önemli bir ilçe. 6 yıl 
boyunca çok önemli hizmetler 
yaptık. Hala yapacağımız 
hizmetlerimiz var. Göreve 
geldiğimizde kurumsal yapıda 
sıkıntılar olduğunu gördük. Bu 
yapıyı dönüştürmek için gayret 
gösterdik. Ancak yıllardır 
alışılagelmiş olan bir yapıyı 
değiştirmek çok kolay olmuyor. 
Bu konuda eksiklikleri gidermek 
için çalışmalarımız halen devam 
ediyor. Önemli bir eksiğimizde 
planlama noktasındaydı. 
İlçemizin imar planlarının 

hazırlanmasında çok ciddi bir 
efor sarf ettik. Hiçbir siyasi 
kaygı düşünmeden seçim 
döneminde 1/1000'lik planları 
askıya çıkardık. Bu bir siyasi 
için önemli bir risktir. Bazı 
arkadaşlarımız bize bu planların 
askıya çıkarılmasını seçim 
sonrasına bırakmamızı tavsiye 
etmişlerdi. Biz, 'İnsanlarımızı 
kandırmak için yola çıkmadık. 
Eğer insanlarımız bu şekilde 
bizi desteklerse bu yolda 
yürüyeceğiz' dedik. İlk dönemde 
gelen itirazlar 230 civarındaydı. 
Bu ölçekteki bir imar planı için 
yapılan itiraz sayısı oldukça 
düşük sayılabilir. Süreci şeffaf 
bir şekilde yürüttük. Bizim temel 
problemimiz plan kurgumuzun 
olmayışıydı. Elimizde yapılaş-
mış alanlar,  yapılaşmamış 
alanlar, birde kentsel dönüşüme 
tabi alanlar vardı. Yapılaşmamış 
alanlarda elimiz çok rahat oldu. 
Adabazlıimarlaşmaya gittik. 
Yapılaşmış alanlar için bir 
çözüm önerisi getirmemiz 
gerekiyordu ve on tane kentsel 
tasarım proje alanı oluşturduk.  
Trabzon'da bunu ilk sunan, 
1/1000'lik planları onaylatan ilk 
belediye biziz. Kentsel dönüşün 
alanlarını çalışıyoruz. Mahkeme 
süreci var.Yakından takip 
ediyoruz. Özellikle merkezde 
kentsel dönüşüm sürecinin 

biran öce hayata geçirilmesini 
arzu ediyoruz. 
OSB'DE 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM 
EDİLECEK 
64 parseli olan Organize Sanayi 
Bölgemizin bütün imar ve 
parselasyon planları 
onaylanmıştır.Yolu çift gidiş çift 
geliş olarak imar planına 
işlenmiş, karayolları ağına 
alınmış, ihalesi yapılmıştır. 
Şuanda sözleşme 
aşamasındadır. Sonuçlanmasını 
bekliyoruz. Altyapı ihalesi süreci 
tamamlanmış, 15 Nisan'a kadar 
ihaleye çıkarılacak. Diğer 
yandan yatırımcılara tahsislere 
başladık. Organize sanayi 
bölgemiz bittiğinde 3 bin kişi 
istihdam edilmesi planlanıyor.

TURİZMİ GELİŞTİRECEĞİZ 
Turizme büyük önem veriyoruz. 
Bu konuda otelimiz önemli bir 
misyonu üstlenmiş durumda. 
Diğer yandan bütün turizm 
potansiyelimizi ortaya çıkarta-
cak bir envanter çalışmamız 
var. 100. Kurutuluş Yılımızda bir 
belgesel filmi hazırlatmıştık. 
14 Şubat'ta turizme yönelik bir 
tanıtım filmi yayınladık. Çok 
büyük ilgi gördü. Bu filmin 
4 mevsim olarakta devamı 
gelecek. Sadece sanayi ile değil 
turizm ile de ekonomik girdi 
sağlamak istiyoruz. 
EKMEK TEMALI 
MİLLET BAHÇESİ 
Ekmek parkı projemiz vardı. 
Millet Bahçesi formatı ortaya 

çıkınca bu iki projesi birleştirdik. 
Yalıköy Mahallemizde devam 
ediyor. Dolgu imar planı ile 4 
yıldır uğraşıyoruz. Son planları 
askıya çıktı. Onaylandıktan 
sonra sahil güzergahındaki 
çalışmalarımızı hızlandıracağız.  
DOĞALGAZ İÇİN
İHALE YAPILDI 
Doğalgaz projesi devam ediyor. 
Berat Albayrak Bakanımızdan 
Allah razı olsun. İlçemiz için 
ihale yapılmış ve sözleşmemiz 
imzalanmıştır. Belediye 
Caddesi'nde çalışma yaptık. 
15 metrelik anayoldan da bu yıl 
içerisinde çelik borunun 
döşenmesine başlanılacak. 
Çalışmaların 2-3 yıl süreceğini 
tahmin ediyoruz. Tonya yolu 

güzergahı, Caferli - Rıdvanlı 
Mahallesi Grup yolunda yoğun 
gayretlerimiz sonucunda 
Karayolları ile bir kavşak 
çalışması gerçekleştirdik” dedi. 
İLÇEMİZDEKİ BİRLİĞİ 
SONUNA KADAR 
SAVUNUYORUZ 
Vakfıkebir CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ise, “Herkesin 
Belediye Başkanı olarak 
hoşgeldiniz. Ülkemizin 
içerisinde bulunduğu şartlar 
gereği kutuplaştırma siyasetinin 
dersine ulusal anlamda büyük 
bir birliğe ve mutabakata 
ihtiyacımız var. Hangi konuyu 
alırsanız alın bunun bir siyasi 
partinin çözümünün ötesinde 
olduğunu düşünüyoruz.   
İlçemizdeki şuandaki tablodan 
son derece memnunuz. 
Vakfıkebir'deki yereldeki birliği 
sonuna kadar savunuyoruz. 
Hiçbir art niyetimiz olmadan 
Vakfıkebir ile ilgili düşünce ve 
eleştirilerimizi söylüyoruz. Siz-
lerin de buna açık olduğunuzu 
biliyoruz.  Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi bir kangrene 
dönüşmüş durumdaydı. Sizin 
gayretlerinizi her zaman 
söylüyorum.  Organize Sanayi 
Bölgesine sizin gösterdiğiniz 
duyarlılığı diğer sorumlularda 
göstermiş olsaydı bu sorun 
çözülmüş olurdu” diye konuştu. 

VERGİMİZLE BÜYÜYORUZ
ÖĞRENCİLERE VERGİNİN 
ÖNEMİ HAKKINDA 
BİLGİLER VERDİ
31. Vergi Haftası münasebetiyle 
Vakfıkebir İlçesi Deregözü İlk ve 
Ortaokulu öğrencilerine vergi ile 
ilgili seminer düzenlendi. 
Seminerde vergi nedir, vergi 
vermenin amaçları nelerdir, 
vergimizin karşılığı bize ne olarak 
döner konularında öğrencilere 
bilgi aktarıldı. Ardından 
öğrencilerin sorularına cevaplar 
verilerek seminer tamamlandı.  
31. vergi haftası etkinlikleri 
kapsamında Vakfıkebir Vergi 

Dairesi Müdürü Ahmet Öztürk ve 
Müdür Yardımcısı Sait Ayhan 
Deregözü İlk ve Ortaokulu ziyaret 
ettiler. Gerçekleştirilen etkinlikte 
öğrencilere vergi nedir, neden 
verilir, vergi memurlarının 
görevleri nelerdir konu-
larında açıklamalarda 
bulundular. Seminerin 
ardından öğrencilerin 
sorularına cevap 
verdiler. Daha sonra 
öğrencilere getirdikleri 
hediyeleri takdim ettiler.  
Okul İdaresi yaptığı 
açıklamada; Okulumuz 

ve öğrencilerimiz adına Vakfıkebir 
Vergi Dairesi Müdürü Ahmet 
Öztürk ve Müdür Yardımcısı Sait 
Ayhan'a bu nazik ziyaretlerinden 
ve aktardıkları bilgilerden dolayı 
teşekkür ederiz dediler.
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Osman KOYUNCU

e yazarsan yaz, halk arasında bir söz Nvardır, anlayana sivrisinek saz, 

anlamayana davul zurna az demişler. Belki 

ibret alınır,  şimdi yaşanmış gerçek bir 

hayat hikâyesi anlatayım.  1974 Kıbrıs 

savaşı sırasında köyümüzde Şevket 

amcamız vardı ve yaşı hayli ilerlemişti. 

Köyde halk arasında biraz saf olduğundan 

deli Şevket olarak bilinirdi,  iyi kalplı ve 

yardımsever bir büyüğümüzdü.  Yaşı 

müsait olanlar bilir, Kıbrıs savaşında ilk 

anda, 50. Piyade alay komutanı Albay H. 

İbrahim Karaoğlanoğlu, pilot Binbaşı 

Fehmi Ercan'la 498 askerimiz şehit 

olmuştu. Bu olaya çok üzülen Şevket amca, 

bir gün çakmaklı kuş tüfeği ve 

malzemelerini alarak, askerlik şubesinin 

kapısına geldi. Görevli niçin geldiğini 

sorunca, şube başkanı ile görüşmek 

istiyorum, bani Kıbrıs'a göndersin oradaki 

bütün Rumları denize dökeceğim demiş. 

Şube başkanı, amca şimdilik ihtiyaç yok, 

gerekli olursa seni çağıracağız diyerek 

amcamı geriye Köyüne gönderdi. 

  Diğer bir tarihi hikâye, hikâyelerin  günümüze yansımaları vardır. Tarihi 

olaylar yalnız yaşanmış vakalar değildir, 

eski tabirle tarihi, bir kanun küllü 

meşhuttur (yani her an geçerliliği olan ve 

ibret alınması gerekli olaylardır).  Bir gün 

iki arkadaş yolculuğa çıkmışlar. Yolda bir 

ağacın altında yemeklerini yerken birisi, 

ben bu ülkenin kralı olsan bu insanlara 

huzur ve refah içinde yaşatırım, diğeri de 

ben kral olsam bu insanlara her türlü 

zulmünü yaparım demiş.  Sonra ülkenin 

başşehrine varınca kalabalık insanları 

görmüşler, bunun nedenini sorunca, 

güvercin uçuracağız, güvercin kimin 

başına konarsa o kralımız olacak demişler. 

Bu iki arkadaş bu kadar insandan sıra bize 

mi gelecek, diyerek bir kenara çekildiler.  

Sonra güvercini uçurmuşlar, güvercin ben 

kral olsan zulüm yaparım diyenin başına 

konmuş.  Halk bunlar misafir diye itiraz 

edince üç defa daha güvercini uçmuşlar 

her seferinde o adamın başına konmuş, 

halk razı gelmiş ve o zalimi kral yapmışlar. 

O da arkadaşını yanına vezir almış ve 

zulüm yapmaya başlamış. Halk çok 

bunalmış, kralın arkadaşının yanına 

giderek, ondan yardım istemişler. O da 

kralın yanına giderek durumu anlatmış. 

Kral bırak zulmüne devam edeyim, bu 

insanlar refaha layık olsalardı güvercin 

senin başına konardı demiş. Allah, neye 

layık olursanız o şekilde idare olunursunuz 

diyor. Allah kullarına zulüm yapmaz.  

Allah akıl verdi fikir verdi, Mevlana, akıl 

Allah'ın gölgesidir der fakat bazı insanlar 

zevkle akıllarını başkasının cebine koyarak 

onların idaresi altına giriyorlar. Dünya 

şekil değiştirmeye hazırlanıyor. Ulus 

devletler savaşı, kitlesel milletler savaşına 

dönüşüyor. İnsanları köleleştiren, diktatör 

ve zalim kralların sonu gelmek üzeredir. 

Belki ulus devletlerin sınırları kalkıp, 

ileride dünyada birkaç devletler birliği 

veya ittifakları kurulacak. Dini ve milli 

sembolleri kullanarak, halkları sömüren, 

ezen, tüysüz yetimlerin haklarını kendi 

yandaşlarına dağıtan krallar ve 

diktatörlerin sonu gelmek üzeredir. Dünya 

savaşları bundan sonra masa başında 

diplomasi savaşı şeklinde olacaktır. Geri 

kalmış cahil toplumlar, savaşlarından 

kazananlar olmayacak, başkaları 

tarafından maşa olarak 

kullanılacaklardır. Nasrettin hoca bir gün 

bir fidan dikmiş ve ona her gün buna su 

veriyormuş.  Bir gün fidanın dibine çişini 

etmiş, bundan sonra görüp göreceğin 

rahmet budur demiş.   Diktatörler son 

demlerimi yaşıyorlar, onlara bundan sonra 

rahmet yoktur, dünyanın rahat nefes 

alması yakındır.  

ŞİMDİ HİKÂYE ZAMANI

ZAYİ İLANI
Vakfıkebir Limanına bağlı KARADAYI 61 isimli 2335013 Gemi Numaralı Bağlama Kütüğü 
Ruhsatnamesini kaybettim. Hükümsüzdür.   Cemil TURAN Salova Mah. ÇARŞIBAŞI

DOLU DOLU ETWiNNiNG PROJEMiZ
 'LiViNG BY THE SEA'

akfıkebir Atatürk Ortaokulu İngilizce 

Vöğretmeni Yetkin Dere tarafından 
yürütülen "Living by the sea" (Deniz 

Kenarında Yaşamak) isimli uluslararası 
etwinning projesi kapsamında, öğrenciler 
8 farklı Avrupa ülkesinden 15 okulun hem 
öğrencileri hem de şehirlerini tanıma fırsatı 
buldukları proje kapsamında çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Projenin amacı; öğrencilerin 
yabancı dil deneyimlerini artırarak, 
Avrupa'dan farklı şehirleri ve kültürlerini 
tanıma fırsatı bulmalarıdır. Bu proje 
kapsamında 8-E sınıfı öğrencileri 
Vakfıkebir sahilinde sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları kazanmak amacıyla yürüyüş 
etkinliği düzenlediler. Ayrıca deniz 
kenarında dalga sesleri eşliğinde huzurlu 
bir ortamda kitap okuma etkinliği 
düzenleyerek verimli vakit geçirdiler.

GÜLBAHAR HATUN ANADOLU 'DAN
SPORTiF BAŞARI PAYLAŞIMI

T
rabzon il genelinde okul 
sporlarında çeşitli 
branşlarda derece alan 

Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
öğrencileri elde ettikleri 
başarıların ardından kendilerine 
destek olan Belediye Başkanı 
ve Milli Eğitim Müdürüne 
nezaket ziyaretinde bulunarak 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ettiler. Belediye Başkanı 
Muhammet Balta :” Başarılınız 
övgüye değer. Bu okulun bir 
mezunu olarak sizinle ayrıca 
gurur duydum. Mezun 
olduğunuzda aklınızda bu 
yarışmalar bu dereceler 
kalacak. Bana “ lise 'den ne 
hatırlarsın” diye sorsalar folklor 
ekibi ile yaptığım gezi ve 
katıldığım yarışmaları en çok 
hatırladığımı söylerim. Belediye 
olarak Vakfıkebir adına 
yapılacak her şey için taşın 
altına elimizi koyarız. Yeter ki 
bu ilçeye büyük-küçük kim bir 
artı kazandırmışsa onun 
yanında olmuşuzdur,olacağız 
da . Geleceğimiz sizlersiniz .” 
dedi. Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy:” Okullarımızın 
başarılarını takip ediyoruz. 
Ancak böyle toplu ziyaretlerde 
öğrencileri de tek tek tebrik 
etmek güzel bir duygu. Sizi 
gördükçe öğrencilik yıllarımızı 
hatırlıyorum. Bizim böyle 
imkanlarımız yoktu. Yıllarca 
amatör futbol oynadım. Topa 
vuruşu bile kendi kendimize 
öğrendik. Keşke bugünkü 

imkanlarımız olsaydı diye 
düşündüğüm zamanlar oluyor. 
Şanslısınız bunu bilin. Aldığınız 
başarılar Vakfıkebir Milli Eğitimi 
adına gururdur. Masa tenisinde 
finale çıkan iki ekibin de 
Vakfıkebir okullarından olması 
ayrı bir övünç kaynağı olmuştur. 
Ekibinizi tebrik ediyor, nazik 
düşünceleri için okul 
müdürünüzü ve Beden Eğitimi 
öğretmenlerinizi de ayrıca tebrik 
ederim.” dedi.  Okul Müdürü 
Kadri Alay:” Spor yarışmalarda 
okulumuza destek veren 
Belediye Başkanı Muhammet 

Balta ve Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy'u makamlarında 
ziyaret ederek onlarla başarıla-
rımızı paylaşmak, öğrencilerimi-
ze, kazandıkları başarıların 
takip edildiğini ve herkesin bu 
başarılarından gurur duydu-
ğunu göstermek istedik. İş 
yoğunlukları olmasına rağmen 
bizi kabul ettikleri için Belediye 

Başkanımız Muhammet Balta 
ve Milli Eğitim Müdürümüz 
Samim Aksoy'a okulum adına 
teşekkür ederim.” dedi
Ziyarete katılan sporcular ve 
başarıları:
Karete /Kumite dalında :
Ertan Baran Hindistan 
kilosunda il birincisi, Trabzon'u 
temsilen bölge yarışmalarına 
katılmaya hak kazandı.
Masa Tenisi Takımı:
Ardacan BİNAN-Alper 
AKGÜNDÜZ ve Tolga 
GÜNAYDIN  Trabzon il ikincisi.
Bilek Güreşi : Kübra BIYIKLI 

–Sağ  ve  Sol Kol il birincisi
Berk KARA  -Sağ Kol il birincisi
Sibel BİRİNCİ-Sağ ve sol kol il 
birincisi Ebru BEKÇİ- Sağ ve 
sol kol il birincisi
Satranç:
Egemen BOZ   -Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi 
Uluslararası 24 Şubat Satranç 
Turnuvası ikincilik

MALİ MÜŞAVİRLER BULUŞTU
T

oplantıya, Karadeniz 
Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdür Yardımcısı 

Hasan Çolak, Mali Müşavirler 
eski Trabzon Oda Başkanı 
Kenan Atalay, Beşikdüzü SGK 
Emekli Personeli Hakan Kılıç 
ve Büyükliman Bölgesi Mali 
Müşavirleri katıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını 
Büyükliman Mali Müşavirler 
Oda Başkanı Muhammet 
Yıldız yaparak gündeme dair 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Toplantı sonunda bir sonraki 
toplantı tarihi ve yeri 
kararlaştırıldı.

VAKFIKEBiR KYK'DAN
MEHMETÇiKLERiMiZE DESTEK
Y

urdun idareci ve 
öğrencilerinin 
birlikte yaptığı 

organizasyon 
çerçevesinde yurt 
binasına ışıklarla TSK 
yazısı yazıldı. Ardından 
öğrenciler binanın 
önünde toplanarak Türk 
Bayrağı açtılar. Saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile 
devam eden program da 
şiirler okundu, günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yapılarak 
Mehmetçiklerimize 
destek verildi. 
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V
akfıkebir Gençlik 
Merkezi Çok Amaçlı 
Konferans Salonunda ve 

Deregözü ilk ve Ortaokulu 
Konferans Salonunda, 
öğrencilere ağaç ile orman 
sevgisinin artırılması ve Orman 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde “Köklerinde 
Hayat Var” adlı tiyatro oyunları 
sergilendi. Orman Genel 
Müdürlüğü Orman Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
Vakfıkebir Orman İşletme 
Şefliğince Orman Sevgisini 
aşılamak, ormanların insanlar 
ve diğer canlılar için önemi 
konusunda "KÖKLERİNDE 
HAYAT VAR" isimli tiyatro 

gösterisi yapıldı. Anasınıfı ve 
İlkokul öğrencileri için 
hazırlanan tiyatro gösterisine 
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulundaki 3.sınıf ve 
anasınıfı öğrencileri katıldı. 

Deregözü ilkokulumuzda tüm 
ilk-Ortaokul ve anasınıfı 
öğrencileri etkinliğe katıldılar. 
Senaryosu Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından ince-
lenen ve Milli Eğitim Bakan-
lığınca İlkokul ve Ortaokullara 
tavsiye edilen tiyatro oyununu 
öğrenciler tarafından büyük ilgi 
gördü. Öğrencilere hitaben kısa 
bir konuşma yapan yaban 
Vakfıkebir Orman İşletme Şefi 
Ahmet Yıldız, “Orman sizler 
gibi hepimizin geleceğidir. 
Orman sevgisi; yurt sevgisi ve 
insanlık sevgisiyle eşittir. Bu 
tiyatro ile ormanı ve ormanın 
içerisinde yaşayan canlıları 
daha çok sevecek ve korumak 
için daha çok gayret sarf 
edeceğinize inanıyorum” dedi.

S E B i L
Ali GÜRSEL

anakkale cephesinde kahraman Çordumuzun verdiði þanlý mücadelenin 

adý. Bütün dünya tarihini etkileyen bu 

olay elde edilen galibiyetle güç dengelerinin 

oyunlarýný bozmuþ, Anadolu insanýmýzýn azým 

ve umutla kurtuluþ savaþýna baþladýðý yerdir. 

Ordumuzun üstün yetenek ve ileri savaþ 

taktikleri ile yedi düveli dize getirdiðimiz 

yerdir Çanakkale; Ýmkânsýzlýklar içerisinde 

bile Allah'ýn verdiði cömertlik ve merhameti 

de düþman askerlerinden esirgemediler. 

Mehmetçik insancýl davranarak þanýna 

yakýþýr bir þekilde dünya tarihine bir kere 

daha Ýslam'ýn rahmet ve merhametini 

göstermiþ oldu. Her siperde ayrý bir destan 

yazan ordumuz bu savaþý zaferle 

sonuçlandýrdýðýndan dünya tarihine   

“Çanakkale Geçilmez “ ifadesi altýn harflerle 

yazýlýyordu.

              Bu þanlý direniþin ve büyük zaferin 

yýldönümünü “Aziz Þehitlerimizin” yâd 

edilmesi, ruhlarýna Yasinler ve Fatihalar 

okunup gönderilmesi için 27.02.2002 

tarihinde 4768 sayýlý kanunla 18 Mart þehitler 

günü olarak ilan edilmiþ, gelecek nesillerimiz 

tarihten ders alarak geleceðe daha iyi 

hazýrlanma gayreti içerisinde olacaklardýr. 

Mutlaka aziz þehitlerimizden dualarýný eksik 

etmeyeceklerdir. Bizler bu gün bu topraklarda 

rahat yaþýyorsak bunu aziz þehitlerimize 

borçluyuz.

               Çanakkale'yi geçemeyen ve dünya 

tarihinde görülmedik bir yengiye uðrayan 

yedi düvel ve Ýngilizler bu yenilginin açýsýyla 

Orta doðuya, Kuzey Afrika ve Irak cephelerine 

yönelirler. Öncelikleri Baðdat-ý iþgal etmekti. 

24 Temmuz 1915'de Baðdat'a doðru hücuma 

geçerler. Osmanlý birlikleri Baðdat'ýn 

güneyindeki Kut'ülAmare'den çekilir. Sahayý 

boþ gören Ýngilizler orayý iþgal eder ve 

Baðdat'a yürüyüþe geçerler. 22 Kasým 'da 

kanlý çatýþmalar baþlar. Ýngilizler 

Kut'ülAmare'ye geri çekilmek zorunda kalýr. 

Hücuma geçen Osmanlý ordusu 

Kut'ülAmareyi kuþatýr. Defalarca çemberi 

yarmaya çalýþan Ýngilizler baþarýsýz olur ve 

Ordu komutaný Tuð General Halil Paþa'ya 

Ýngiliz Komutan Tawshend 1 Milyon sterlin 

teklif eder. Bu ahlaksýz teklifi Hali Paþa 

reddeder.

                 Ýngiliz General Türklerin Þanlý 

direncini kýramayýnca beraberindeki beþ 

General,481 subay ve 13 bin 100 Askerle 

birlikte 29 Nisan 1916 günü Osmanlý 

birliklerine teslim olurlar: Bu yenilgi Ýngiliz 

kraliyet ordusu için en aþaðý bir yenilgi olur. 

Avrupa Osmanlýnýn zaferi ile þok olur.  Bu 

tarihi yenilgiyi hazmedemeyen Ýngilizler gizil 

olarak yapýlan Sykes-Picot antlaþmasý (1916) 

ile Osmanlý topraklarýný kendi aralarýnda 

paylaþmaya çalýþmýþlar. Buna göre Adana, 

Antakya, Suriye kýyýlarý ve Lübnan Fransa'ya; 

Musul hariç Irak Ýngiltere'ye; Suriye'nin diðer 

bölgeleriyle Musul ve Ürdün'de Ýngiltere ve 

Fransa'nýn koruyuculuðunda Büyük Arap 

Krallýðý kurulacak; Filistin'de Uluslararasý bir 

yönetim ile idare edilecekti. Bu emellerine 

ulaþamayan Ýngilizleri Rus Ýmparatorluðunun 

çöküþü ile Rusya tarafýndan deþifre olmasaydý 

bu antlaþma ömür boyu gizili kalacaktý.

                  Bu gün bile; bu emelleri peþinde 

koþarak Ýslam topraklarýnda Irak –Suriye ve 

Filistin'de Sykes-Picot'un ayak sesleri var. 

Çanakkale'de karþýmýza çýkanlar bu gün yine 

karþýmýzda. Bu savaþ toprak kavgasý deðil, 

Hilal  - Haç kavgasýdýr. Ölenler, yurtlarýndan 

sürülenler Müslümanlardýr. Zulmedenler ise 

her zaman olduðu gibi haçlýlardýr. Bu gizli ve 

sinsice yürütülen Haçlý seferlerini Türk Milleti 

olarak unuttuðumuzu sanýyorlar! Bu gizli 

Siyonist ittifak Aferinde perde arkasýndan 

yine karþýmýzda. Varsýn olsun.' Nush ile 

uslanmayanýn hakký tekrir; Tekrir ile 

uslanmayanýn hakký kötektir'.  Osmanlý 

tokadýdýr. Dün olduðu gibi bu günde derslerini 

Kahraman ordumuzdan alýyorlar. Dünya 

tarihinde Türkler savaþý ne zaman unuttu ki? 

Fakat sizler Amerika, Ýngiliz ve Siyonistler 

Çanakkale'yi ve Kut'ülAmare'yi unutmuþ 

olabilirsiniz. O günkü Hilal ile Aferindeki 

hilal ayný deðil mi? Sizce unuttuk mu?

                   Japon düþünürleri ve eðitimcileri 

Hiroþima'ya atýlan atom bombasýnýn hazin 

sonuçlarýný çocuklarýna göstererek, 

çocuklarýný milli ve manevi þuurla geleceðe 

daha güçlü ve azimli olarak yetiþmelerini 

saðladýklarýný söylüyorlar.

                     Bizim de çocuklarýmýza 

Kut'ülAmare'yi gezdirme imkânýmýz yok. 

Fakat Çanakkale'ye 18 Mart þehitleri günü 

nedeniyle turlar düzenleyerek gezdirme 

imkânýmýz olmalý. Siper ve tabyalar 

gösterilerek, geleceðin güvencesi olan 

çocuklarýmýzý tarih bilinci ile Milli Birlik ve 

Beraberlik þuuru içerisinde vatan müdafaasý 

ve sevgisi ile yetiþmeleri saðlanmalý, bize 

ýsrarla unutturulmaya çalýþýlan 'Kut Bayramý' 

yeniden güdeme gelerek kutlanmaya 

baþlanmalýdýr.

Bu nedenle!

Aziz þetlerimizin ruhlarý þad,  mekânlarý 

cennet olsun.  *Tekrar

18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ ve KUT'ÜL AMARE

K
adınlarımız milletimizi 
geleceğe taşıyan 
evlatlarımızı yetiştirdikleri 

gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı 
gibi pek çok alanda önemli 
görevler üstlenmektedirler. 

Bizler, kadın ve erkeğin bir 
bütünün iki eşit yarısı olduğuna 
inanan bir gelenekten geliyoruz. 
Cinsiyetler arası adaleti şiar 
edinen bir dinin mensupları 
olarak kadın ve erkeğin 

karşılıklı adalet ve hakkaniyet 
içinde yeryüzünü birlikte imar 
edeceğine inanıyoruz. Kadınlar 
hem toplumun hem ailenin 
temelidir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)  'Cennet anaların 
ayağının altındadır.' buyurmuş-
tur. Bütün kadınları Rabbimizin 
bir emaneti olarak görmeli, ona 
göre davranmalıyız. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle, şiddetin kurbanı 
olarak hayatlarını kaybeden 
kadınlarımıza da Allah'tan 
rahmet diliyorum. Canlarından 
çok sevdikleri çocuklarını, 
eşlerini, babalarını, kardeşlerini 
vatan uğruna toprağa veren 
şehit yakınlarımıza sabırlar 
temenni ediyorum.Bu duygu ve 
düşüncelerle bütün 
kadınlarımızın, 8 Mart Dünya 
Kadınlar gününü kutluyor 
saygılar sunuyorum. 

KADINLAR TOPLUMUN VE AiLENiN TEMELiDiR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Başkan Muhammet Balta mesajında şunları söyledi;

ORMAN HAFTASI 
TİYATRO ETKİNLİĞİ İLE KUTLANDI
Vakfıkebir İlçesinde, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
“Köklerinde Hayat Var” adlı tiyatro oyunları sergilendi.

12 MART İSTİKLAL MARŞI’ NIN KABULÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimiz olan İstiklal 
Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marşımız olarak kabul 
edilmesinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 12 Mart 
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy'u anma 
günü münasebetiyle yazılı bir 
açıklama yaptı. Milletvekili 
Balta yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “ İstiklal 
Marşımız, İstiklal Harbi 
tamamlanmadan, savaş 
sürerken yazılmış adeta harbe 
yön vermiş, Türkiye'nin 
istikametini belirlemiştir.Büyük 
vatan şairi Mehmet Akif 
Ersoy'un mısralarında en veciz 
biçimde ortaya konan 

hasletlerimiz, milli ve manevi 
değerlerimiz, ideallerimiz, 
bugün ülkemize yönelen her 
tehditte kendini gösteren milli 
mutabakatın temel unsurlarıdır. 
İstiklal Marşı, Türkiye'nin her 
bir köşesinde bu milletin, bu 
toprakların ilelebet varlığını 
sürdürmesi için silahıyla, 
bileğiyle, dualarıyla, ekmeği-
aşıyla katkı veren insanımızın 
en saf, en temiz duygularını 
yansıtır. İstiklal Marşımız, ortak 
sesimiz, ortak vicdanımız, en 
kıymetli ortak değerimizdir.  
Milli şairimiz Mehmet Akif, 
'Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın' derken, 
İstiklal mücadelesinde ödenen 

bedellerin büyüklüğünü dile 
getirmiş, milletimizin o zor 
şartlar altında gösterdiği 
kahramanlığı tarihe altın 
harflerle kazımıştır. Böyle bir 
metne sahip olduğumuz içim 
ne kadar şükretsek azdır.
Doğacaktır sana va'dettiği 
günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki 
yarından da yakın.
Dizeleriyle geleceğe dair 
umudu her daim koruyan 
Mehmet Akif Ersoy'un Hak'tan 
beslenen bu umudu günümüz 
gençliğinin de bakış açısı 
olmalıdır. Tarihinin her 
döneminde bağımsızlığına ve 
vatanına yönelen tehditlere 
birlik ve beraberliğinden ödün 
vermeden karşı koyan aziz 
milletimiz, inanıyorum ki Akif'in 
İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu 
değerlerimize her zaman sahip 
çıkacak; ortak sesimiz, ortak 
vicdanımız olan İstiklal 
Marşımızı ilelebet muhafaza 
edecektir. İstiklal Marşımızın 
kabulünün 99'ncı yıl 
dönümünde, Mehmet Akif 
Ersoy başta olmak üzere, 
istiklal mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmet ve 
minnetle anıyor, tüm 
vatandaşlarımızı en kalbi 
duygularımla selamlıyorum."  

BEŞİKDÜZÜ'NDEN ELAZIĞ'A YARDIM ELİ 
eşikdüzü Zübeyde Hanım Anaokulu Btarafından Elazığ'daki depremzedeler 

için başlatılan yardım kampanyası 
sonucunda veliler ve esnafların desteğiyle 
toplanan 12 koli kırtasiye malzemeleri, 
oyuncak, kıyafet ve erzaklar 
depremzedelere ulaşarak dağıtımları 
yapıldı. Ayrıca yine velilerin emeğiyle 
yapılan oyuncaklar, kırtasiye ve oyuncak 
kolileri de yine Elazığ'da başka bir okulun 
özel eğitim öğrencilerine dağıtıldı. 
Beşikdüzü Zübeyde Hanım Anaokulu 
Müdürü Ayfer Gündoğan toplanan 
yardımların yerlerine ulaşmasından 
duyduğu mutluluğu dile getirerek katkı 
veren herkese teşekkür etti.
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BEŞİKDÜZÜ AL ÖĞRENCİLERİNDEN
ÖRNEK DAVRANIŞ

yilikte yarışan sınıflar 

İkapsamında Beşikdüzü 
Anadolu Lisesi Müdürlüğüne 

İHH tarafından teşekkür beratı 
gönderildi. Okul Müdürü:” 
Şenol Ziya Yıldırım, “Dünya 
genelinde İHH tarafından bütün 

ihtiyaçları karşılanan yetimler-
den ikisinin ihtiyaçlarını karşıla-
mak bizleri çok mutlu ediyor. 
İyilikte yarışan sınıflar projesin-
de bizlerden desteğini esirge-
meyen öğretmen arkadaşları-
mıza, güzel kalpli öğrencilerimi-

ze çok teşekkür ediyoruz. De-
ğerler eğitimi kapsamında oku-
lumuzda “Dünyayı iyilik kurta-
racak.” mantığını ve hissiyatını 
oluşturmaya çalışıyoruz. İyilik 
ancak iyilik yapılarak tadına 
varılan bir kavramdır” dedi.

3-1

RN i UN HE US NK Di AL  R VE AD RiL

Y
eni Malatya Stadyumu'nda oynanan 
mücadele, Trabzonspor'un 3-1'lik 
üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Trabzonspor'da maç sonu ise büyük sevinç 
vardı. Liderlik koltuğunu devralan 
Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar Yeni 
Malatya Stadında bütünleşti. Abdülkadir 
Ömür'ün öncülüğünde, tüm takım taraftarlara 
3'lü çektirdi. Ardından hep beraber 
Trabzonspor lehine tezahüratta bulundular.

Karadeniz ekibi, 52 puana ulaşarak Medipol Başakşehir'i 
averajla geride bıraktı ve zirvenin yeni sahibi oldu. 
BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 
19. haftasının 

erteleme 
karşılaşmasında 

Yeni Malatyaspor, 
Trabzonspor'u 

konuk etti.

İYİ PARTİ VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANLIĞI
KONGRE İLANI

 Partimizin 2. Olağan Kongresi 28/03/2020 Cumartesi Günü Saat : 13.00' da Çarşı Mah. 
Gülbaharhatun Cad. No: 77, 61400  Vakfıkebir / TRABZON Adresinde Bulunan Ramada Otelde 
Yapılacaktır. 
 Çoğunluk Sağlanamaz İse 04/04/2020 Cumartesi günü aynı adreste Saat : 13.00'da aynı 
gündemde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Partililerimiz ve tüm halkımız davetlidir.

GÜNDEM
1-Açılış
2-Divan Teşekkülü
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
5-Mali Raporun Okunması ve İbrası
6-Siyasi Konuşmalar
7-Seçime Geçilmesi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış

GENÇ KIZLAR TÜRKİYE YARI FİNALLERİNDE!

Erzincan'da düzenlenecek 
olan Türkiye Yarı Final 

müsabakalarına katılmaya hak 
kazanan Görele Belediyesi 
Genç Kızlar Hentbol takımı, 
ilçemizin gururu oldu. Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, 
genç kızlarımızla bir araya 
gelerek, başarılarından dolayı 
genç kızlarımızı tebrik etti. He-
deflerinin Görele'yi Milli takım-
da temsil etmek ve dünyaya 
duyurmak olduğunu belirten 
Erener, “Bu kızlar bizim gururu-
muz. 3 yıl önce ilçemize beledi-
ye olarak tohumunu attığımız 
Hentbol 'da tamamı Göreleli 
olan ve Belediye takımımızın 
Genç kategorisini oluşturan 
kızlarımız, Ordu'da yapılan 

Bölge Şampiyonasında tüm 
rakiplerini yenerek birinci oldu-

lar. Hedefimiz genç kızlarımızı 
milli takımlarda görmektir” dedi. 

Görele Anadolu Lisesinden oluşan Görele Belediyesi Genç Kızlar Hentbol takımı, 
Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan ve Ordu'da düzenlenen Hentbol Genç 
Kızlar Grup müsabakalarında Sivas ve Trabzon ekiplerini yenip, grup birincisi oldu. 

Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencileri İHH İnsani Yardım Vakfının 
yürütmüş olduğu “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var”  projesi 
kapsamında her sınıf haftalık harçlıklarından biriktirdikleri 
parayla Kenya'dan Harun ve Etiyopya'dan Faiza adlı iki yetime 
ayda 125 TL'ye eğitim, sağlık ve gıda yardım yapıyor.

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var”  
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V
akfıkebir'de, İlçe 
Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu 

tarafından, '8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü' münasebetiyle, 
'Medeniyetin İnşasında Kadın 
ve Üretim' konulu panel 
düzenlendi. Gençlik Merkezi 
Salonunda kadınlara yönelik 
düzenlenen panel, İlçe Müftüsü 

Hüseyin Köksal'ın açış 
konuşmasıyla başladı.
MÜFTÜ KÖKSAL: 
"MEDENİYETLERİN VE 
TOPLUMUN İNŞASI, KADININ 
İHYASIYLA MÜMKÜNDÜR"
Vakfıkebir'de, ilçe müftülüğünce 
düzenlenen 'Medeniyetin 
İnşasında Kadın ve Üretim' 
konulu panelin açış 
konuşmasında, medeniyetlerin 
ve toplumun inşasının, kadının 
ihyasıyla mümkün olacağına 
dikkat çeken İlçe Müftüsü 
Köksal konuşmasında, "Medeni 
bir toplum inşa etmek 
istiyorsak, çalışmalarımızın 
merkezine kadının ihyasını 

almalıyız. İnsanoğlunun annesi 
olan kadın, tarih boyunca çeşitli 
istismarlara maruz kalmış, 
aşağılanmış, hor ve hakir 
görülmüştür. Ancak İslam dini 
kadına hak ettiği değeri vermiş, 
itibarının nasıl korunacağını 
bildirmiş, onun ferdi, ailevi ve 
toplumsal açıdan hak ve 
hukukunu düzenlemiştir. 

İslam'ın hedefi kadının 
değerini, onurunu, kimliğini 
korumaktır. Kadının 
yaratılışındaki özellikleri hiçe 
sayarak yola çıkıldığında, onun 
daha fazla sömürülmesine, 
itibarını kaybetmesine yol 
açmış oluruz. Kadın konusunda 
referansımız İslam olmalıdır, 
Kur'an ve sünnet olmalıdır. Her 
kadın, bir erkeğin ya kızıdır, ya 
kardeşidir, yahut hanımı veya 
annesidir. Kadınlara kötü şeyler 
reva görülmemeli, onlara layık 
olduğu değer verilmeli, 
eğitimleri asla aksatılmamalıdır. 
Kadının ihyası hayatın 
ihyasıdır. Medeniyetlerin ve 

toplumun inşası, kadının 
ihyasıyla mümkündür. Kadını, 
maddi ve manevi olarak ihya ve 
inşa edemediğinizde toplumu 
da inşa ve ihya edemezsiniz. 
Kadının ihyasının ihmali, ahlaki 
ve toplumsal anlamda çöküşe, 
hezimete sebep olacaktır. O 
nedenle bizim inancımıza göre, 
kadın ifsat olduğunda toplum 
ifsat olur, kadın imar olduğunda 
toplumlar da imar olur." dedi. 
Konuşmasının sonunda, 
programı organize eden İlçe 
Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu çalışanlarına 
ve programa iştirak eden 
herkese teşekkürlerini ifade 
eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın daha sonra salondan 
ayrılmasının ardından kadınlar 
arasında Kur'an-ı Kerim 
tilavetiyle devam eden panelin 
moderatörlüğünü İlçe Vaizi 
Hatice Semiz yaptı. Vakfıkebir 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Öğreticisi Elvide Karkaç ile 
Yalıköy Kur'an Kursu Öğreticisi 
Sema Salih'in konuşmacı 
olarak katıldıkları panelde, 
Elvide Karkaç, 'Toplumunun 
İmarında Kadın' , Sema Salih 
ise 'Medeniyet Tarihimizden 
Bilgi ve Değer Üreten Kadın 
Örnekleri' konulu sunumlarını 
yaptılar. Kur'an Kursu Öğreticisi 
Elvide Karkaç: "Yeryüzünün 
halifesi olarak yaratılan insan, 
yeryüzünü  imar ve ihya 
etmekle sorumlu kılınmıştır." 
'Toplumunun İmarında Kadın' 
konu başlığı altındaki 

sunumunda, Allah Teala'nın 
kadın ve erkeği insan ve kul 
olma paydasında birleştirdiğine 
dikkat çeken Kur'an Kursu 
Öğreticisi Elvide Karkaç, "Allah 
Teâlâ insanı yeryüzünün 
halifesi olarak yaratmıştır. 
Yeryüzünün halifesi olmak 
demek; yeryüzünü imar ve ihya 
etmekle sorumlu olmak 
demektir. Bakara suresi 30. 
ayet-i kerimede; "Hani Rabbin 
meleklere, "Ben yeryüzünde bir 
halife yaratacağım" demişti. 
Onlar "Biz seni övgü ile tesbih 
ederken ve senin kutsallığını 
dile getirip dururken orada 
fesat çıkaracak ve kan dökecek 
birini mi yaratacaksın?" dediler. 
Allah ise "Şüphe yok ki, ben 
sizin bilmediklerinizi bilirim.” 
buyurdu. Kendisine verilen akıl 
ve irade sebebiyle meleklerin 
bile gıpta edeceği üstün bir 
konuma yerleşen insan 
yeryüzünde başıboş 
bırakılmamış, vazifesi “Ben 
cinleri ve insanları, ancak bana 
kulluk etsinler diye yarattım.” 
Zâriyât suresi 56.  ayetiyle 
açıkça bildirilmiştir. 
Yeryüzündeki halifeliği, iman ve 
salih amel şartına bağlanan 
insan, Allah'ın halifesi olmakla, 
hem Rabb'ine hem de tüm 
kainata karşı ağır bir 
sorumluluk ve yükümlülük 
altına girmiştir. O nedenle, 
yeryüzünün halifesi olarak 
yaratılan insan, yeryüzünü  
imar ve ihya etmekle sorumlu 
kılınmıştır." sözlerine yer 

verdi.Kur'an Kursu 
Öğreticisi Sema Salih: 
"Aişe validemiz, ilmi, 
cömertliği, kahramanlığı, 
aile yaşantısı, edebi, 
vakarı, iffeti ve sabrı ile 
Müslüman kadınlara 
örnek olmuştur." Daha 
sonra 'Medeniyet 
Tarihimizden Bilgi ve 
Değer Üreten Kadın 
Örnekleri' konulu 
sunumunu gerçekleştiren 
Yalıköy Kur'an Kursu 
Öğreticisi Sema Salih de 
konuşmasında, Hz. 
Aişe'nin saliha bir kadın 
ve örnek bir eş olmasının 
yanında muallim, fakih, 
müfessir, muhaddis, olma 
özelliklerine vurgu yaptı. 
Müslüman kadınlar içerisinde 
Hz. Aişe'nin çok büyük yeri 
olduğunu ifade eden Sema 
Salih, "O, son derece zeki, 
bilgili, haya sahibi idi. 
Peygamberimiz (s.a.s.)'i çok 
sever ve O'nu hiç üzmez, 
kırmazdı. Onun zekasına, yüce 
ahlakına ve ilmine hayran 
olmamak mümkün değildi. 
Öğrendiği hiçbir şeyi 
unutmazdı. O, İslâm'ın 
kadınlarla ilgili pek çok 
meselelerini 
Peygamberimizden öğrenir, 
Müslüman kadınlar da onun 
vasıtası ile İslâm'ı öğrenirlerdi. 
Rivayet ettiği hadislerin sayısı 
ikibinin üzerindedir. Sayısız 
öğrenciyle birlikte, öksüz ve 
yetimleri bakıp beslemiş, 

eğitmiş ve ilmini onlarla 
paylaşmıştır. Aişe validemiz, 
ilmi, cömertliği, kahramanlığı, 
aile yaşantısı, edebi, vakarı, 
iffeti ve sabrı ile Müslüman 
kadınlara örnek olmuştur. 
Ashab-ı Kiram arasında 
Ümmü'l mü'minin (Mü'minlerin 
annesi) olarak da büyük hürmet 
görmüştür." dedi. Vakfıkebir'i 
vakfeden Gülbaharhatun'un 
örnek özelliklerinden söz eden 
panelin moderatörü Vaiz Hatice 
Semiz de programın sonunda, 
''Gülbaharhatun Vakfıkebir'e 
ayak bastığı için yaşadığımız 
ilçe olan Vakfıkebir'i vakfetmiş. 
Bizler buraya ayak basmanın 
şükür ifadesi olarak Rabbimize 
ne vakfediyoruz, bunu 
düşünmeliyiz.'' sözlerine yer 
verdi. Program, tüm aziz 
şehitlerimiz için yapılan dua ile 
son erdi.

"MEDEN�YET�N �NŞASINDA 
KADIN VE  ÜRETİM'' KONULU PANEL 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal: "Medeniyetlerin ve toplumun inşası, kadının ihyasıyla mümkündür."

VAKFIKEBiR MTAL'DE
YANGIN TATBiKATI

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uygulama Oteli) Sivil Savunma Kolu ve 
Trabzon Büyükşehir  Belediye İtfaiyesi iş birliği ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 

T
atbikat sırasında öğrenciler ile 
kursiyerler yangın merdiveninden 
sınıflardan tahliye edildi. Ardından 

en üst katta bulunan bir sınıfta dumandan 
etkilenen iki öğrenciyi kurtarmak için 
itfaiye ekipleri harekete keçti. Başarılı bir 
şekilde kurtarılan öğrencilere ise ilk 
müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Daha 

sonra itfaiye personeli tarafından sivil 
savunma kolu görevlilerine muhtemel bir 
yangının nasıl söndürüleceği konusunda 
eğitim verildi.  Yetkililer ve öğrenciler, 
tatbikat sırasında kendilerinden 
desteklerini esirgemeyen Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi  itfaiye personeline 
teşekkür ettiler. 

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosunun, ilçedeki 
okullara yönelik yürüttüğü 

faaliyetleri kapsamında, Kemaliye 
İlkokulu'ndan 130 öğrencinin katılımıyla 
“Çocuk-Cami Buluşması” etkinliği 
gerçekleştirildi. Okul Müdürü Rahmi 
Durmuş ve öğretmenleri eşliğinde, merkez 
yeni camiine gelen öğrenciler camide, İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe Vaizleri 
Ekrem Akbaş ve Hatice Semiz ile cami 
görevlileri Ali Uçar, Mustafa Bektaş ve 
Muhammet Saka tarafından karşılandılar. 
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
etkinlikte İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
öğrencilere, camilerin dini ve sosyal 
hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili bilgiler 
verdi. Etkinliğe katılan okul müdürü, 
öğretmen ve öğrencilere özellikle 
teşekkürlerini ifade eden İlçe Müftüsü 
Köksal, organizasyonu gerçekleştiren Aile 
ve Dini Rehberlik Bürosu çalışanlarına, 
cami görevlilerine, maddi manevi katkı ve 

katılım sağlayan herkese ayrıca teşekkür 
etti ve duada bulundu. Daha sonra İmam 
Hatip Ali Uçar da, caminin mihrap, minber, 
kürsü ve müezzin mahfili gibi ana 
bölümleri ve işlevlerinin yanısıra genel 
olarak camilerin diğer kısımları ve 
özellikleri ile ilgili bilgiler paylaştı ve 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Öğrencilere 
yapılan pide, 
ayran ve meyve 
suyu ikramının 
ardından bir 
süre camide 
serbestçe 
dolaşan 
öğrenciler daha 
sonra okul 
müdürü ve 
öğretmenleri 
refakatinde 
okullarına 
uğurlandılar.

130 ÖĞRENCİ İLE "ÇOCUK-CAMi BULUŞMASI" 
Vakfıkebir'de, Kemaliye İlkokulu'ndan 130 öğrencinin 
katılımıyla “Çocuk-Cami Buluşması” etkinliği düzenlendi.

“Çocuk-Cami Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi. 
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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

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

MALİ MÜŞAVİRLER BULUŞTU GÜLBAHAR HATUN ANADOLU 'DAN 
SPORTiF BAŞARI PAYLAŞIMI

VERGİMİZLE BÜYÜYORUZ VAKFIKEBiR KYK'DAN
MEHMETÇiKLERiMiZE DESTEK

DOLU DOLU ETWiNNiNG
PROJEMiZ 'LiViNG BY THE SEA'

BÜYÜKLİMAN'DA AK PARTİ 
KONGRELERi YAKLAŞIYOR

> Ahmet Kamburoğlu 4'de

> Abdulkadir Aynaci 4'de

Trabzon da AK Parti İlçe Kongreleri yaklaşıyor. Kongreler önce-
sinde Büyükliman Yöresindeki ilçelerin son durumu araştırdık. 

> Sadık Aydın 2'de

Living by the sea (Deniz kenarında yaşamak) isimli 
uluslararası etwinning projesi devam ediyor. Öğrencilerin 
yabancı dil deneyimlerini artırarak, Avrupa'dan farklı 
şehirleri ve kültürlerini tanıma fırsatı buluyorlar.

Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi Sporcuları ,Okul Müdürü Kadri 
Alay ve Beden Eğitimi öğretmeni Şevket Gürdal ile  birlikte 
Belediye Başkanı Muhammet Balta  ve Mili Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy'u ziyaret ederek sportif başarılarını paylaştılar.

> Sadık Aydın 4'de

Büyükliman Bölgesi Mali Müşavirleri aylık olağan toplantısı Beşikdüzü'nde yapıldı. 

Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumu Vakfıkebir Öğrenci 
Yurdundan Mehmetçiklerimize anlamlı bir destek geldi.

> Vedat Furuncu 4'de

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, 
verginin toplumun tüm kesimlerine 
benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak 
ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla 
31'inci Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 
Deregözü İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi.

> Sadık Aydın 3'de

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR


