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Ahmet KAMBUROĞLU

"BİR SEÇİM DAHA
GERİDE KALDI"

Vakfıkebir:
Muhammet Balta (Cumhur İttifakı AK Parti) :11.184
Emin Uludüz (Millet İttifakı CHP): 5.535
Belediye Meclis Üyelerinin dağılımı netleşti.
Vakfıkebir: 12 AK Parti, 3 CHP

Yerel seçimler geliyor, yaklaştı derken, 

bitti geçti gitti...

Cumhur İttifakı ve AK Parti Vakfıkebir 

Belediye Başkan adayı Muhammet Balta, 

tekrardan başkan olarak seçildi...

22.166 seçmen oyu olan Vakfıkebir'de, 

belediye başkanlığı seçiminde 17.392 oy 

kullanılırken bu oyların 1.778 geçersiz 

sayıldı ve oyların 11.184'ünü alarak 

yeniden başkan olarak seçildi...

Millet İttifakı ve CHP Vakfıkebir Belediye 

Başkan Adayı Emin Uludüz, bu oyların 

5.535'ini aldı ve ikinci olarak seçimde 

yer aldı...

Belediye Meclis üyesi seçimlerinde ise 

Cumhur İttifakı oyların 11.182'sini, Millet 

İttifakı ise oyların 5.291'ini aldı. Böylelikle 

Cumhur İttifakı 10+2 kontenjanla beraber 

12, Millet İttifakı ise 3 tane meclis üyesi 

olarak seçimleri kazandılar...

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2.996 

vatandaşımız sandığa gitmedi. Geçersiz 

sayılan 1.778 oyla beraber baktığımızda 

toplamda 4.774 oy sayılmamış oldu...

Mart 2014 yerel seçimlerinde Muhammet 

Balta oyların 9.329'unu, MHP adayı ise 

3.242 oy almışlardı. Toplamda ise 12.571 

geçen dönem yerel seçimlerinde alınan 

oyların toplamı...

İki parti 2019 yerel seçimlerinde ittifak 

yaparak, Cumhur İttifakı adı altında 

birlemiş ve oyların 11.184'ünü almayı 

başardı...

Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar 

Vakfıkebir Belediye Başkanı seçilen 

Muhammet Balta'ya, başarılar diliyoruz 

ve hayırlı olsun...

Bu seçimlerde gözde olan bir diğer seçim 

ise muhtarlık oldu...

Vakfıkebir'de 44 mahalleden yaklaşık 

olarak 100 den fazla aday oldu...

Bu muhtarlık seçimlerinde de, en 

önemlisi her hangi bir şey olmaması idi...

Kazanan, kaybedenleri, kaybeden, 

kazananları tebrik etti. Beraberde sosyal 

medya hesaplarında paylaşmayı da 

unutmadılar...

Seçim işte budur...

Biraz üşüdük ama en güzel tarafı ise, 

herhangi bir vukuatın olmaması idi...

Kazanan muhtarlarımızı buradan bir kez 

daha tebrik etmek istiyorum...

"BAŞKAN BALTA'DAN BEKLENTİLER"

Yeniden Başkan seçilen Muhammet 

Balta, rakibine 5649 oy fark attı...

İnsanların beklentileri bir o kadar daha 

artmış durumda. Seçim döneminde 

dağıtılan proje kitapçığı ile insanların 

gözüne girdi ve insanlar şimdi ise o proje 

kitapçığının gerçekleşmesini bekliyor...

Gerçekten göz doldurucu projeler 

mevcut, Vakfıkebir bir başka Vakfıkebir 

olma yolunda olacak, bu projeler yapıldığı 

taktirde, diyerekten sağlıcakla kalın...

ÝSTE BÜYÜKLÝMAN'IN
BELEDiYE BASKANLARI

Etkinlik Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, İlçe 

Ziraat Odası Başkanı Muhammet 
Kılıç, TKDK' undan PBYBA Murat 
Uzunali ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Proje ile okullarında 
eğitim gören Özel Eğitim Bölümü ve 
Meslek Lisesi Öğrencilerinin 

ekonomideki rolünü ve etkinliğini 
arttırarak yaşadıkları çevreye katkı 
sağlamaları amaçlanmaktadır 
denildi. Ayrıca Engelli bireylerinin 
mesleki gelişimleri ile güçlü 
toplumsal kaynaşmanın sağlanması 
hedeflenmektedir açıklamasında 
bulunuldu. Etkinlik kapsamında ilk 

olarak Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumunun 
IPART II 5. Başvuru Çağrı İlanı 
Bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Katılımcılar ile TKDK'nun 
Trabzon genelinde desteklediği 
yatırım faaliyetleri ile ilgili bil-
giler paylaşıldı. Sonrasında top-
lantı soru cevap şeklinde de-
vam etti. Ülkemizin geleceğinde 
önemli bir yere sahip olan genç 
nüfusun üretim ve yatırım 
faaliyetleri ile desteklenmesinin 
önemi belirtildi.

GENÇ GiRiÞiMCiLER 
YATIRIM FIRSATLARI iLE BULUÞUYOR

Beşikdüzü:
Ramis Uzun (Millet İttifakı CHP): 8.826
Harun Demirci (Cumhur İttifakı AK Parti): 5.428
Belediye Meclis Üyelerinin dağılımı netleşti.
Beşikdüzü: 10 CHP, 5 AK Parti

Çarşıbaşı:
Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı MHP): 5.868
Mehmet Turan (Millet İttifakı İYİ Parti): 4.157
Belediye Meclis Üyelerinin dağılımı netleşti.
Çarşıbaşı: 7 MHP, 4 İYİ Parti

Tonya:
Osman Beşel (Cumhur İttifakı AK Parti):5.937
Şuayip Aydın (Millet İttifakı CHP): 3.494
Belediye Meclis Üyelerinin dağılımı netleşti.
Tonya: 8 AK Parti, 3 CHP

Şalpazarı: 
Refik Kurukız (Cumhur İttifakı MHP): 5.618
Mehmet Öngöz (Millet İttifakı İYİ Parti) : 1.447
Fatih Yılmaz (Bağımsız): 1.831
Belediye Meclis Üyelerinin dağılımı netleşti.
Şalpazarı: 10 MHP, 1 İYİ Parti

Yapılan sayımlar sonucunda Vakfıkebir'de 

Muhammet Balta (Cumhur İttifakı AK Parti) , 

Beşikdüzü'nde Ramis Uzun (Millet İttifakı CHP), 

Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı 

MHP), Tonya'da Osman Beşel (Cumhur İttifakı 

AK Parti) ve Şalpazarı'nda Refik Kurukız 

(Cumhur İttifakı MHP) seçimi kazandılar.

Yapılan sayımlar sonucunda Vakfıkebir'de 

Muhammet Balta (Cumhur İttifakı AK Parti) , 

Beşikdüzü'nde Ramis Uzun (Millet İttifakı CHP), 

Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı 

MHP), Tonya'da Osman Beşel (Cumhur İttifakı 

AK Parti) ve Şalpazarı'nda Refik Kurukız 

(Cumhur İttifakı MHP) seçimi kazandılar.

Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik Kulübü ve Yunus 
Emre Akbulut'un Koordinatörlüğünde yürütülen “Özelinden Üretirsek Hepimiz 
Kazanırız” projesi kapsamında 'Genç Girişimcilere Işık Tut' etkinliği ile meslek 
lisesi öğrencileri çevrelerindeki yatırım fırsatları ile buluşuyor. 
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Vakfıkebir Gençlik Merke-
zi'nde gerçekleştirilen 

anma programına İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Garnizon Komutanı Orhan 
Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy,  Gençlik Merkezi 
Müdürü Mustafa Turupcu, 
Gaziler Derneği üyeleri ve 
vatandaşlar katıldılar. 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 

Çanakkale haftası kapsamında 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 
Çanakkale zaferinin 104. 
Yıldönümü kapsamında gençlik 
merkezi üyeleri tarafından 
düzenlen şiirler ve türkülerle 
Çanakkale programı 
gerçekleştirildi. Programa 
gaziler derneği üyeleri de 
katıldılar. Gençlerin hazırladığı 
programa ilgi yoğundu. Ayrıca 

Çanakkale haftası kapsamında 
gençlerle birlikte ilçede bulunan 
şehit mezarları ziyaret edildi. 
Çanakkale Zaferi'nin 104. 
yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen anma programı ile 
ilgili açıklamada bulunan 
Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa Turupcu, “18 Mart'ta, 
Çanakkale'de milletimizin şanlı 
direnişiyle bir destan yazdık. 15 

Temmuz'da 104 yıl önceki ruhu 
hala yüreğinde, benliğinde 
taşıyan gençlerle bir destan 
daha yazdık. Ülkemiz bugün 
çok daha güçlü bir şekilde 
dimdik ayakta” dedi.
“MEDENİYETİMİZİ GENÇLE-
RİMİZLE, KÜLTÜRÜMÜZLE, 
SANATIMIZLA GELECEĞE 
TAŞIYACAĞIZ”
Müdür Turupcu programda 

emeği geçenlere 
teşekkür ederek, 
“Aradan tam 104 
yıl geçmiş 
olmasına rağmen 
yüreğimizde 
hissettiğimiz 

Çanakkale ruhunu, burada 
sanatla icra etmiş olmak bizi 
mutlu etti. Cumhurbaşkanımı-
zın da dile getirdiği gibi yerli 
sanatımızı, kültürümüzü inşa 
etmeliyiz. Bizim, bu ülkenin 
değerlerini sahiplenip geleceğe 
taşıyacak genç nesillere 
ihtiyacımız var. Ecdadımızın 
bize miras bıraktığı güçlü 

medeniyetimizi gençlerimizle, 
kültürümüzle, sanatımızla 
geleceğe taşıyacağız”  diye 
konuştu.
ÇOCUKLAR, OKUDUKLARI 
ŞİİRLERLE VE TÜRKÜLERLE 
DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
Gençlik Merkezi üyelerinin 
okuduğu şiirler, konuklara 
duygusal anlar yaşattı. Mehmet 
Akif Ersoy'un "Çanakkale 
Şehitlerine", Faruk Nafiz 
Çamlıbel'in "Zafer Türküsü", 
Necmettin Halil Onan'ın "Dur 
Yolcu" gibi ölümsüz eserlerini 
seslendiren gençler, dinleyici-
lerden büyük alkış topladı. 

“MEDENiYETiMiZi GENCLERiMiZLE,
KÜLTÜRÜMÜZLE, SANATIMIZLA GELECEÐE TAÞIYACAÐIZ”
ÇANAKKALE RUHU 104 YAÞINDA
Vakfıkebir Gençlik Merkezi, tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferi'nin 104. 
yıldönümü dolayısıyla şiirler ve türkülerle Çanakkale adlı bir anma programı düzenledi. 

Gençlerin hazırladığı
programa ilgi yoğundu.

Havaların ısınmasıyla 
birlikte açık havada vakit 

geçirme süresi arttı. Özellikle 
ebeveynler temiz havadan ve 
güneşten yararlanmak için 
çocuklarıyla birlikte doğada 
zaman geçirmeyi daha çok 
tercih ediyor. Yeşil doğa, ılık 

hava, güneşli günler ve elbette 
uçuşan polenler… Baharla 
birlikte ortaya çıkan polenler 
alerjik reaksiyon gösteren 
çocuklarda bağışıklık sistemini 
harekete geçirerek, burun ve 
gözde iltihaplanmaya neden 
olabiliyor. Peki, polen 

alerjilerine karşı göz sağlığını 
nasıl koruyacağız? Büyükliman 
Aile Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, 
baharla birlikte ortaya çıkan 
polen alerjisi hakkında 
ebeveynlere tavsiyelerde 
bulundu.
ALERJİ NASIL ORTAYA 
ÇIKIYOR?
Alerji, vücudun bağışıklık 
sisteminin normalde zararsız 
olan bir maddeye tepki 
vermesidir. Kişiden kişiye 
bulaşmaz ama ebeveynlerde 
varsa çocuklarda daha sık 
görülebilir. Alerji, çocuğun 
yaşam kalitesini, uyku düzenini 
ve çalışma verimliliğini 
etkileyebilir. Dr. Zafer 
Kamiloğlu, 'Gözlerde en sık 
alerjik konjonktivit görülür; 
dışarıdan polen gibi tahriş edici 
bir maddeye maruz kalan 
gözlerde alerji başlar. Ağaç 
polenleri erken ilkbaharda,  çim 
polenleri ise yaz döneminde 
daha sık görülür. En sık 
belirtileri göz kapakları ve 
konjonktivanın kırmızı ve şiş 
olması, gözlerde yoğun 
kaşıntı, hapşırık ve burun 
tıkanıklığı' diyor.

DOĞADA VAKİT 
GEÇİRİRKEN POLENLERE 
DİKKAT…
Bahar aylarında en sık 
rastlanan şikâyetlerin başında 
polen alerjisi geliyor. Alerjik 
yatkınlığı olan çocuklarda 
bağışıklık sistemini harekete 
geçiren polenler, solunum 
yollarını etkileyerek, burun ve 
gözde iltihaplanmaya neden 
oluyor. Vücut polene karşı tepki 
olarak hapşırma, gözlerde 
kaşıntı, burun ve gözlerde 
akıntı gibi savunma yöntemleri 
geliştiriyor. Dr. Zafer 
Kamiloğlu,'Polenlere bağlı 
alerjik göz nezlesi çocuk 
yaşlarda ortaya çıkıp mevsim 
döngülerinde yıllarca 
tekrarlayabiliyor. Erken yaşta 
doğru göz koruması çok 
önemli… Polen alerjisiyle 
birlikte gözlerde oluşan 
kızarıklık, kaşıntı ve sulanma 
gibi şikayetler, erken teşhis 
edilmediğinde görme kaybına 
kadar uzanan ciddi sorunlara 
neden olabiliyor'' diyor. Göze el 
teması konusunda çok dikkatli 
olunması gerektiğini belirten 
Kamiloğlu, gözde sulanma, 
kızarıklık, kaşıntı, ışık ve 

güneşe karşı aşırı hassasiyet 
gibi belirtilerin, geç teşhis 
edildiğine korneada yaralar,  
göz kapaklarında düşme ve 
şekil bozuklukları gibi kalıcı göz 
bozukluklarına neden 
olabileceği konusunda 
ebeveynleri uyarıyor. 
POLENLERDEN KORUNMAK 
İÇİN NE YAPMALI?
Tedavi yöntemi hastalığın 
şiddetine göre değişiyor. 
Polenlerden kaçınmak, özellikle 
yaygın oldukları saatlerde 
(sabah erken ve akşamüzeri) 

doğadan uzak durmak 
gerekiyor. Göz kapakları 
üzerine soğuk uygulama 
yapılabilir ve gün içinde sık sık 
suni gözyaşı damlaları 
kullanılabilir. Nadiren ağızdan 
alerji hapları alınabilir. Ayrıca 
kontakt lens kullanımı bu 
dönemde zor olabilir ve alerjiyi 
artırabilir. Bu sebeple bu 
mevsimde gözlük kullanma, 
hem polenleri önlemesi 
açısından hem de kontakt lens 
ile konjonktivanın tahriş 
olmaması için önemlidir.

DR. KAMiLOÐLU, ÇOCUKLARDA POLEN ALERJiSiNE DiKKAT!
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, Yeşil doğa, ılık hava, güneşli günler ve 
elbette uçuşan polenler. Baharla birlikte ortaya çıkan polenler alerjik reaksiyon gösteren çocuklarda bağışıklık sistemini 
harekete geçirerek, burun ve gözde iltihaplanmaya neden olabiliyor. Nasıl korunacağız konusunda açıklamada bulundu.

Dr. Zafer Kamiloğlu
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Osman KOYUNCU

ürkiye' deki siyaset, kin, nefret Tveyakorku üzerine kurulmuş. Orta 
Asya'daki Türk cumhuriyetleri, Libya, Irak 
ve Suriye gibi Arap ülkelerinde çok güzel 
korku siyaseti uygulandı ve halen 
uygulanıyor. Halk, liderimiz istikrar için 
başta kalması şarttır, lideriniz gitse ülke 
karışır veya dağılır diyor. Birileri, medyayı 
kullanarak halkı o şekilde yönlendiriyor. 
Demek ki geri kalmış bütün ülkelerin bu 
şekilde sorunları vardır.
Siyaset, korku ve beka sorunu üzerine 
değil de sevgi,hukuk, demokrasi, adalet, 
ilim ve insan hakları üzerine olmalıydı. 
Aman ha, onlara verirseniz vatan elden 
gider, ülke karışır, istikrar bozulur falan. 
Onlar haindir dediğin, bu ülkenin 
insanları, senin kardeşlerindir. Başka 
ülkenin insanı değiller ve düşman da 
değiller. Bizim düşen kardeş olup 
kenetlenmektir. Hangi parti olursa olsun, 
anayasa mahkemesi onayıp, yüksek 
seçim kurulu uygun görmüşse ona oy 
vermekte bir sakınca yoktur.  Yapılan 
yanlışlıklar, gereği gibi demokrasi, hukuk, 
adalet ve ilmin olmamasından 
kaynaklanıyor. Düşmanlık üzerinden 
siyaset yapmak geri kalmışlığın ölçüsüdür, 
gerçek demokrat ve gelişmiş hukuk 
devletlerinde düşmanlık üzerine siyaset 
yapılmaz. Eğer yapılsa, halk şiddetli 
tepkisini gösterir, bizler o ilmi seviye 
olmadığından düşmanlık üzerine yapılan 
siyaseti alkışlıyoruz. Bütün dünya bize 

yıkmak istiyor, biz gidersek yabancılar 
ülkemizi işgal ederler. Devletler, düşmanlık 
üzerine kurulmuş korku anlayış ile 
yönetilmemeli. Türkiye'nin ekonomisi 
ağırlıklı olarak inşaat sektörüne bağlanmış 
her an krizlere mahkûmuz. Türkiye'nin 
bekası için AKP'ye oy verin dendi, 
görüldü ki kendinin beka sorunu varmış, 
halk sonradan öğrendi. Bu seçimde öne 
çıkan en önemli şeyin halkın hakarete 
fazla yüz vermediğidir.Halk bu kadar 
hakaretlere bu kadar tepki vermiş. Bütün 
bunlar gösteriyor ki bizler daha 
medenileşemedik,geri kalmış bir 
toplumuz. Bütün 
medyayıguruplar,memleket problemlerini 
bırakıp halkı nasıl kandırırız, halkı nasıl 
uyuturuz, bu halkı nasıl birilerinin 
peşindensürükleriz diye devamlı beyin 
yıkadı fakat halk sorumsuzcayayın yapan 
medyanın peşine takılmadı. Medya da 
güvenirliğini büyük ölçüde yitirdi. Halk, 
boğazına bir ip bağlayıp istendiği yere 
çekilebilecek bir sürü değildir. AKP, 
eskiden şiddetli kavga ettiği bir parti ile 
ittifak etti, amma onun karşısındaki ittifakı 
hain ve düşman ilan etti, yani AKP'nin 
karşısına kim çıkarsa düşman mı 
görülmeli. Seçimler, medyaya rağmen 
başarılı geçti, devlet imkânlarının tümü 
siyaset için kullanıldı, bütün medya ile 
desteklendi buna rağmen AKP, büyük 
yara aldı. Tehditler fazla işe yaramadı 
denebilir. 

SEÇİM, KİN VE NEFRET SİYASETİ

BAÞKAN UZUN'DAN TEÞEKKÜR MESAJI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili 
teşekkür mesajı yayımlayarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

B
aşkan Uzun, 
"Kıymetli Vakfıkebirli 
Hemşehrilerim; 31 

Mart yerel seçim 
çalışmaları boyunca bizleri 
hem partimizde, hem de 
seçim bürolarımızda sürekli 
ziyaret ederek, yalnız 
bırakmayan halkımıza 
teşkilatım ve belediye 
başkan adayım adına 
teşekkür ediyorum. Gönül 
belediyeciliğine desteğini 
esirgemeyen, tevazu, 
samimiyet ve gayret ile 
yanımızda dimdik duran ve 
iradesini sandıkta göstererek 
Vakfıkebir'imizde AK Parti 
bayrağını tekrardan dalgalan-
dıran ve ciddi bir oy artışı 
gerçekleştiren halkımıza canı 

gönülden teşekkür ediyorum” 
dedi. Bu seçimlerin Vakfıkebir-
'imizi, ülkemize, milletimize ve 
İslam dünyasına hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum. 
Hedeflerimizi gerçekleştirmek 

için dur durak bilmeden 
çalışmaya devam 
edeceğiz. İl, ilçe teşkilat-
larımıza, belediye başkan 
adaylarımıza, kadın kolları 
teşkilatımıza, gençlik kol-
ları teşkilatımıza, sandık 
başkanlarımıza, mahalle 
başkanlarımıza ve bu da-
vaya gönül vermiş 7'den 
70'e tüm hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum. Büyük 
Türkiye yürüyüşümüze 
liderimiz Cumhurbaşkanı-
mız, Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

öncülüğünde durmadan, 
usanmadan, yorulmadan 
koşmaya devam edeceğiz. 
Rabbim Yar ve Yardımcımız 
olsun" diye konuştu.

MiNiKLER KUMBARAYI DOLDURUP GETiRDi!
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencileri, kumbaralarını ilçede 
yapımı devam eden Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu için doldurdular.

İ
lçe müftülüğüne bağlı Kur'an 
kurslarında 'Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi' gören 4-6 yaş arası 

öğrencileri temsilen bir grup 
öğrenci, kumbaralarında 
biriktirdikleri paraları, ilçede 
yapımı tamamlanmak üzere 
olan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Eğitim Kompleksinde 
kullanılmak üzere İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'a teslim ettiler. 
Hocalarının refakatinde İlçe 
Müftüsü Köksal'ı makamında 
ziyaret ederek kumbaralarında 
biriktirdikleri harçlıkları teslim 
eden minikler, kumbaraları 
anne-babaları ve büyüklerinin 
verdikleri harçlıklarla 

doldurduklarını söylediler. 
Kumbaraları, Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursunun masraflarında 
kullanılması için 
doldurduklarını söyleyen 
miniklere, bu ince düşünce ve 
duyarlılıklarından dolayı çok 
çok teşekkür eden Müftü 
Köksal, öğrencilerle bir süre 
sohbet etti ve kendilerine 
çikolata ikram etti. Miniklerin 
anne-babalarına ve hocalarına 
da teşekkür eden İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, "Minikler 
kumbarayı doldurup getirdi, 
ben de onlara duâ ettim, 
ikramda bulundum. Onların bu 

bereketli paralarını, ilçemizde 
tamamlanmak üzere olan 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursumuzun harcamalarında 
kullanılmak üzere İlçe 
Müftülüğümüzün öncülüğünde 
ve gözetiminde, hayrî 
hizmetleri yürütmek amacıyla 
kurulan Hacı Ziya Habiboğlu 
Derneğimizin hesabına 
kaydettik. Yavrularımızın bu 
davranışı bizi hem 
duygulandırdı hem de mutlu 
etti. Kendilerine ve onlara bu 
duyguyu aşılayan anne-
babalarına ve hocalarına çok 
teşekkür ediyorum" dedi.

SİZLER DE YARDIMDA BULUNMAK 
İSTERSENİZ, İLETİŞİM VE BANKA HESAP 
NUMARALARI:
Banka Hesap Numaraları:
Halk Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR650001200977400016000067

Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR500001000252666282665002
İletişim – Telefon: Dernek : 0462 841 5405
İlçe Müftülüğü : 0462 841 5144
Dernek Başkanı (Ali Dunay): 0542 630 98 82
Fax : 0462 841 54 05

T
ÜBİTAK Bilim 
İnsanları 
Destek Prog-

ramları Başkanlığı 
tarafından düzenle-
nen 13. Ortaokul 
Öğrencileri 
Araştırma Projeleri 
Yarışması Erzurum 
Bölge Sergisinde 
Trabzon'u 
Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu 
öğrencilerinden 
Aylin İslam ve Eren 
Sağlam temsil 
ederken, proje 
danışman 
öğretmen Adem 
Albayrak refakat 
etti. Erzurum'da 
yapılan 13. ortaokul öğrencileri 
proje bölge sergisine 

Trabzon'dan seçilen Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulu tek yazılım 

prjesi olan “evim 
isim güvencesi” 
projesi ile 
öğrencilerden Aylin 
İslam ve Eren 
Sağlan Trabzon'u 
temsil ettiler. 
Danışman 
öğretmen Adem 
Albayrak proje ile 
ilgili yaptığı 
açıklamada; “evim 
isim güvencesi” 
projesi ile 2753 
proje arasında 
seçilen projede 
amaçlarının 
bölgeden çıkarak 
Türkiye derecesi 
elde emek ayrıca 
Trabzon ve 

Vakfıkebir'i temsil etmek 
olduğunu ifade etti.

"EVÝM ÝSÝM GÜVENCESÝ"
PROJESiNi ERZURUM'DA TANITTILAR
13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum 
Bölge Sergisi, Atatürk Üniversitesi Teknokent toplantı ve sergi 
salonunda yapıldı. Trabzon'u Vakfıkebir Ortaokulu temsil etti.

T
rabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 
organize edilen ve Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği'nin 

destekleriyle düzenlenen müsabakaları, 
gençler kategorisinde Trabzon Spor Lisesi kız 
ve erkek takımları, yıldızlarda da Erdoğdu Bey 
Ortaokulu'nun kız ve erkek takımları birinci 
tamamlayarak bu branşta şehrin ilk şampiyonu 
oldular. 'Buz satrancı' olarak bilinen curling'e 
olan ilginin ülke genelinde olduğu gibi 
Trabzon'da da hızla arttığını kaydeden İl 
Müdürü Birdal Öztürk, "Herkese hitap eden 
strateji oyunu olan curlingde de marka şehir 
olmak istiyoruz. Akyazı Şenol Güneş 
Kompleksi'nde bulunan curling salonumuzdaki 
doluluk oranı sürekli artıyor" derken, Spor 
Şube Müdür V. Yusuf Çebi de, "Curlingin bir 
dalı olan floor curlingde ilk şampiyonlarımızı 
çıkardık. Bu branşı ilimiz çok sevecek" diye 
konuştu. Curling'in buz, floor curlingin de pist 
üzerinde yapıldığını kaydeden Curling İl 
Temsilcisi İzzet Gürdal ise şunları söyledi: 
"Müsabakalar, yere serilen PVC malzemeden 
baskı yapılarak hazırlanan 1.60 mt-9.70 mt 
uzunluğundaki floor curling pistinde 8 topla 
yapılıyor. Bu branş Okulsporları faaliyetlerine 
alınınca kısa sürede okullara tanıtımı yaptık, 
hemen il birinciliği düzenledik. Şimdi bu 
tanıtımı her tarafa yayıp hem curling, hem de 
floor curlingin yaygınlaşması için çalışacağız." 
Trabzon Floor Curling İl Birinciliğinde genç 
kızlar finalinde Vakfıkebir MTAL'ni yenen 
Trabzon Spor Lisesi takımı şampiyon oldu. 
Genç erkekler de aynı okulların takımı finale 

çıktı, gülen taraf yine Trabzon 
Spor Lisesi ekibi oldu. Yıldızlar 
da hem kız, hem de erkeklerde 
Erdoğdu Bey Ortaokulu ile 
Bahçecik İmam Hatip O.O. 
ekipleri karşılaştı. Kupaya 
uzanan Erdoğdu Bey O.O. kız-
erkek takımları oldu. Bu branştaki 
ilk şampiyonlar, Sivas'taki Türkiye 
finallerinde Trabzon'u temsil 
edecek. Vakfıkebir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Okul 
müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, bu tarz sosyal 
faaliyetler içinde bulunup 
öğrencilerimizin gelişimlerine her 

türlü katlı ağlayacak sosyo kültürel faaliyetleri 
desteklemeye devam edeceğiz. 
Kurumumuzda usta öğretici olarak çalışan 
Yavuz Çalış hocamıza da ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Bizlerden hiç bir zaman desteğini 
esirgemeyen Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza, Kurum Amirlerimize ve İlçe 
Esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz dediler. 

TRABZON'UN iLK CURLiNG
SAMPiYONLARI OLDULAR
Türkiyede ve Trabzon'da ilk kez düzenlenen Floor Curling branşında Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız ve erkek takımları il ikincisi oldular. 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl ilk kez okul sporları müsabakalarına dahil 
edilen Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Floor Curling İl Birinciliği
Müsabakaları 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

YORUM - TEŞEKKÜR

S E B i L
Ali GÜRSEL

25 yılında Uhud dağı eteklerinde 6Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler 

arasında yapılan savaşın adı.

Bedir'de ağır bir yenilgiye uğrayan 

Kureyşliler, Müslümanlardan intikam 

almak için savaş hazırlıklarına hemen 

başlamışlar, Bedir Gazvesi 'ne sebep olan 

kervanın malları Dârünnedve'de 

Müslümanlara karşı kullanılmak üzere 

EbûSüfyân'ın emrine verilmiş bekliyordu. 

İntikam hisleri yanında, Müslümanların, 

Suriye-Mısır ticaret yolunu kesmeleri ve 

kervanlarına baskınlar düzenlemeleri de 

müşriklerikorkutan nedenlerdi.

Peygamberimiz çeşitli vesilelerle Uhud'dan 

söz etmiş, “Uhud bizi sever, biz de Uhud'u 

severiz” buyurmuştur. AyrıcaResûl-i 

Ekrem Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman ile 

birlikte Uhud dağına çıktığı bir sırada dağ 

sallanınca “Ey Uhud, sakin ol! Senin 

üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki 

şehit var” buyurmuştur.

Peygamberimizin övdüğü Bu dağın 

eteklerinde Müslümanlarla savaşmak 

üzereKureyşliler, çevredeki dost ve akraba 

kabilelerden topladıkları 3 bin kişilik bir 

orduyla Medine'ye doğru harekete 

geçtiler. Resûl-i Ekrem, Medine dışında 

savaşmak istemiyordu. Ancak Bedir 

Gazvesi'ne katılmamış bazı gençler ile 

sahabe ile yapılan meşveret sonucu bin 

kişilik orduyla şehre 5,5 km. uzaklıktaki 

Uhud'a gitmeye karar verildi.

Yolda, münafıkların reisi Abdullah bin 

Übey bin Selûl 300 kadar adamıyla 

ordudan ayrılıp şehre geri döndü. 

Yanında kalan 700 sahabesiyle Uhud dağı 

eteklerine gelen Resûlullah, 

Müslümanların en büyük sancağını 

Mus'ab b. Umeyr'e (r.a.) Evs'in sancağını 

Üseyd b. Hudayr'a (r.a.), Hazrec 

kabilesinin sancağını Sa'd b. Hubâb'a (r.a.) 

teslim etti.

Ayneyn tepesine Abdullah b. Cübeyr (r.a.) 

komutasında elli okçu yerleştirdi ve 

onlara, savaşın seyrine bakmaksızın, 

kendisinden bir emir gelmedikçe 

yerlerinden ayrılmamalarını 

emretti.(Kazansak ta, kaybet sekte 

yerlerinizden asla ayrılmayacaksınız) 

orduyu savaş nizamına bizatihi hazırladı

İki ordu 7 Şevval  (23 Mart 625 ) 

Cumartesi günü karşılaştı ve 

Müslümanlar başlangıçta Kureyşlileri 

püskürtüp geri çekilmeye mecbur 

bıraktılar. Düşmanın bozulup kaçmaya 

başladığını gören okçular, kumandanları 

Abdullah b. Cübeyr'in (r.a.) bütün 

ısrarlarına rağmen yerlerinden ayrılarak 

ganimet peşine düştüler. Kureyş 

ordusunun süvari birliği komutanı Hâlid 

b. Velîd, Müslüman okçuların yerlerinden 

ayrıldığını görünce, savaşın kaderini 

değiştirecek bir hamle ile yerinde kalan 

birkaç okçuyu şehit ederek İslam 

ordusuna arkadan kuşattı. Durumu Talha 

bin Ubeydullah (r.a.) şöyle anlatıyor:

“Uhud'daResûlullâh'ınashabı dağılınca, 

müşrikler saldırıya geçtiler ve 

AllahResul'ünü her taraftan kuşattılar. 

Kendisini, gelen saldırılara karşı, önünden 

mi, arkasından mı, sağından mı, yoksa 

solundan mı müdafaa edeceğimi bilemez 

hâldeydim. Kılıcımı sıyırıp bir kere 

önünden, bir kere de arkasından gelenleri 

uzaklaştırdım, nihâyet dağıldılar.” 

Ayneyn tepesini okçuların terk etmesi 

sonucu savaşın seyri değişince başta Hz. 

Peygamber'in amcası Hz. Hamza olmak 

üzere yetmiş Müslüman şehit oldu. 

Şehitler arasında Abdullah b. Cahş, 

Mus'ab b. Umeyr ve Abdullah b. Cübeyr 

(r.a.) de vardı.

Peygamberimizin miğferinin halkaları iki 

şakağına battı, yüzünden yaralandı,  

mübarek dişleri bu savaşta kırılarak şehit 

oldu.

Peygamberimiz Uhud şehitlerini Başta Hz. 

Hamza olmak üzere her yıl ziyaret 

ederekUhud'da yaşananları hayatı 

boyunca unutmamıştır, Ömrünün son 

günlerinde de bu ziyaretini tekrarlamıştır. 

Uhud Gazvesi daha sonraki dönemlerde de 

Müslümanlar tarafından gerekli derslerin 

çıkarılması açısından ibretle yâd edile 

gelmiştir.

Hacılarımız ve umrecilerimiz tarafından 

ziyaret edilen mekânların başında gelen 

Uhud Şehitliği. Peygamberimizin 

korunduğu mağara, Uhud dağı değerini 

kıyamete kadar korumaya devam edecek 

ve İslam Alemi tarafından ziyaret edilerek 

şühedanın ruhlarına Fatihalar 

gönderilecektir.

UHUD SAVAŞI

TEŞEKKÜR

EMÝN ULUDÜZ

Belediye Başkan Adaylığım sürecinde 

Vakfıkebir'li hemşerilerimin ve dostlarımın 

vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür 

ederim. Bu süreçte emek ve özveride bulunan 

herkese özellikle yol arkadaşlarıma sonsuz 

şükranlarımı sunarım. Sonuç Vakfıkebir'imize 

hayırlı olsun. Kazanan Vakfıkebir ve 

Vakfıkebirli olsun. Başka bir zamanda başka 

bir düşünce etrafında buluşmak dileğiyle...

Saygılarımla.

CHP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı
(Millet İttifakı)

ORHAN BURHAN BALTÜRK
MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı

►31 Mart 2019 Pazar günü tüm vatan 
sathında gerçekleştirilen seçimlerin 
ilçemize Trabzon'umuza ülkemize asil 
Türk milletine tüm İslâm âlemine 
hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 
Seçim sürecinde bizi destekleyen 
ilçemizin güzide insanlarına teşekkürü 
bir borç biliyoruz. Özellikle bizi bu 
süreçte yalnız bırakmayan 27.dönem 
Milletvekili adayımıza geçmiş dönem 
ilçe başkanlarımıza kadın kolları 
başkanımıza ülkü ocak başkanımıza ve geçmiş dönem ülkü ocak 
başkanlarımıza sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerine 
seçimlerin huzur ve güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz.  Türkiye'nin geleceği için MHP ve Ak Parti 
arasında tesis edilmiş Cumhur ittifakını yürekten sahiplenen değerli mahalle 
muhtarlarımıza ve her açtığımız kapıda güzel gönülleriyle karşılayan 
kıymetli vatandaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. 24 Haziran 
seçimlerinde Türk milleti tarafından MHP ye verilen denge ve denetleme 
görevimizin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu seçim süreci ilçe teşkilâtımıza 
oldukça önemli tecrübeler kazandırmıştır. Cumhur ittifakı belediye başkan 
adayımız Sn. Muhammet Balta teşkilâtımızla son derece uyumlu bir seçim 
çalışması yürütmüştür. MHP büyükşehir belediye başkan adayımız ilçe 
belediye başkan adayımız ve belediye meclis üyesi adayımızla kol kola 
birlik ve beraberlik içerisinde üzerimize düşeni yapmanın ve başarmanın 
gururunu taşıyoruz. Bu Ak Parti ve MHP nin teşkilatlarının uyumlu 
çalışmanın sunucudur. İletişime ve istişareye açık eleştirilerden olumlu 
dersler çıkartan bir Muhammet Balta gördük. Temennimiz bu yeni dönemde 
de Sn. Başkanın aynı hassasiyetlerle ilçemizi yöneteceğine inanıyoruz. 
Biz ilçe teşkilatı olarak Cumhur ittifakı isim babası ve kurucu tarafı bilge 
lider Dr. Devlet Bahçelinin emir ve direktifleri doğrultusunda üzerimize 
düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu Müslüman Türk milletine 
borcumuzdur.     NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

MHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN
TEŞEKKÜR

DUYGU NUR iLE ABDULKADiR NiŞANLANDI
Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesinden Asiye 

ve Sebahattin Turan'ın özel bir şirkette çalışan 
biricik kızları Duygu Nur ile Vakfıkebir İlçesi 

Kirazlık Yeni Mahalleden Emine ve Hüseyin 
Aynacı'nın yakışıklı oğulları Büyükliman Postası 
Gazetesi ve Matbaası personellerinden Abdulkadir,  
evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandılar. 
Çarşıbaşı İlçesi öğretmenevi Müdürlüğü Salonunda 
yapılan nişan törenine genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda özel davetli 
katıldı. Bizlerde genç çiftlere evlilik yolunda attıkları 
bu güzel adımın sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.
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En yakın rakibi Bağımsız 
Belediye Başkan adayına 

4000 oy gibi ezici bir 
üstünlükle Şalpazarı Belediye 
Başkanı oldu bu oy dağılımına 
göre biri Kontenjan olmak 
üzere Cumhur İttifakı Belediye 
Meclis üyelerinden 10 tanesi 
birde İYİ Parti'den 1 Belediye 
Meclis üyesi katılmış oldu. 
Şalpazarı Belediye Başkan 
adayları oy dağılımı şöyle 
oluştu; Cumhur İttifak : 5618-
Bağımsız;1831-Millet 
İttifak:1447-Saadet;126
SEÇİM BİTTİ BAŞKAN 
GÖREVDE 
Şalpazarı Belediye 
Başkanlığına ikinci defa 
Başkan seçilen Refik Kurukız 
seçim biter bitmez haftanın ilk 
mesaisinde görevinin başında 
İlçede hizmetlerine kaldığı 
yerden devam etmek için 
çalışmalarına başladı.
Başkan Kurukız Şalpazarı'nda 
seçmenlerin taktiri ve bizlere 
olan hizmet etme güvenine 
layık olmak için daha çok 
azimle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Ben şuna 

inanıyorum yaklaşık 3 aylık 
sahada seçim çalışmalarında 
bütün adaylarımız Şalpazarı'na 
hizmet edebilmek için 
halkımıza ne söz vermişse 
vermiş oldukları o söz artık 
bizim sözümüzdür onların 
verdiği sözlerini de yerine 
getireceğiz bizim de verdiğimiz 
sözlerimizi yerine getireceğiz. 
Bu kısa zaman ve yorucu bir 
çalışmalarımızda bizlere 
desteklerini esirgemeyen 
hayatımda en çok mutlu 
olduğum biz Şalpazarı'nda 
aday göstermiyorum bizim 

adayımız Şalpazarı'nda 
Cumhur adayımız Refik 
Kurukız diyen 
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan. MHP Genel 
Başkanımız Devlet Bahçeli 
başta olmak üzere AK Partili, 
MHP'li yönetici ve çalışma 

arkadaşlarımız hepsine 
teşekkür ederim.
KURUKIZ'A TEBRİK 
ZİYARETİNDE İZDİHAM
Şalpazarı Belediye 

Başkanlığına ezici bir 
üstünlükle belediye Başkanı 
seçilen Cumhur İttifak adayı 
Refik Kurukız'a seçimin 

akabinde haftanın ilk 
mesaisinde tebrik için makamı 
doldu taştı başta İYİ Parti İlçe 
Başkanı Şennaz Yılmaz olmak 
üzere mahalle muhtarları, sivil 
toplum üyeleri, vatandaşlar 
Başkan Kurukız'ı tebrik 
edebilmek için birbirlerini 
ezdiler. Kurukız makamında 
ziyaretine gelenlere biz 
ayrıştırmaya değil 
birleştirmeye geliyoruz. 
Durmak yok daha çok 
koşmaya devam edeceğiz 
halkımıza hizmet edebilmek 
için onlara gösterdikler ilgiyle 
desteklerine hizmetlerle devam 
edeceğiz. Başkan Kurukız ve 
beraberindekiler 31 Mart 
mahalli idareler seçimlerinde 
kendilerine ikinci defa seçilme 
hakkını veren mahalle 
sakinlerine K Parti ve MHP 
teşkilatı olarak teşekkür 
ziyaretlerinde bulunuyorlar.

KURUKIZ'A TEBRiK iZDiHAMI
Şalpazarı'nda 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 
mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Refik Kurukız İkinci 
dönem Belediye Başkanlığı seçimlerinde alınan sonuçlara göre 5618 aldı. 

COŞKUN BAŞKAN VEDA ETTi
Görevini Mümin Nuhoğlu'nda devir edecek olan Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz bir veda mesajı yayınladı.

Başkan Yılmaz 
mesajında şunları 

söyledi; “10 yıl boyunca 
doğup büyüdüğüm 
ilçeme Belediye Başkanı 
olarak hizmet etme 
onuruna eriştim. Görev 
sürem boyunca sizlerin 
emanetini en iyi şekilde 
taşıyabilmek, bu güzel 
ilçeye en güzel hizmetleri 
yapabilmek için var 
gücümle çalıştım.  
Sizlerin desteğiyle 
Çarşıbaşımıza güzel 
hizmetlerimiz oldu. 
İmkanlarımız ölçüsünde en 
iyisini yapmak için gayret 
gösterdik. Yaşamımız gibi 
mevki ve makamlarında bir 
sonu oluyor. Artık bu emaneti 

sizlerin oyu ile seçilmiş olan 
yeni arkadaşımıza devir 
etmenin zamanı geldi. İlçemiz 
için yeni görev alacak olan 
Belediye Başkanı arkadaşı-
mıza destek olmamız gereki-
yor. Kendisine başarılar 

diliyorum. Veda etmiyo-
rum. Hz. Mevlana, 'Veda-
lar gözü ile sevenler 
içindir. Çünkü gönülden 
sevenler ayrılmazlar' 
demiş.  Ömrüm yettiğin-
ce bu ilçede yaşayarak 
sizlerle acı ve mutlu 
günlerimizde beraber 
olmaya devam edeceğiz. 
Çarşıbaşının yararına 
olan her türlü girişime 
destek olacağım.  
Bugüne kadar verdiğiniz 
desteklerden dolayı 

hepinize teşekkür ediyorum. 
İstemeden de olsa kırdığım 
üzdüğüm hemşehrilerim varsa 
hepsinden helallik istiyorum. 
Benimde hakkım varsa sizlere 
helal ediyorum.”

Alİ ŞÜKRÜ BEY 
YENiLENEN KABRi BAŞINDA DUALARLA ANILDI
I. TBMM Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, vefatının 96'ncı sene-i 
devriyesinde Boztepe'deki yenilenen kabri başında dualarla anıldı. 

T
örende; Devlet eski 
Bakanı Faruk Nafiz Özak, 
Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu, 
Araştırmacı-Yazar Sadık 
Albayrak, Trabzon Milletvekili 
Salih Cora, Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, AK 
Parti Ortahisar İlçe Temel 

Altunbaş, kamu kurumları ve 
STK'ların temsilcileri, siyaset, iş, 
spor ve sanat dünyasından çok 
sayıda isim hazır bulundu. 
Törende katılımcılara seslenen 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, Ali Şükrü Beyin 
kabrinin yeniden düzenlenmesi 
için bizatihi Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

talimat verdiğini, bu talimatı 
yerine getirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşadığını ifade 
etti. Trabzon'da yapımını 
sürdürdükleri 7700 kişilik Şehir 
Camisi ve Külliyesini de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
himayelerinde Trabzon'a 
kazandırmakta olduklarını 
belirten Gümrükçüoğlu, şunları 
kaydetti: “Ali Şükrü Bey kurucu 
meclisimizde Trabzon 
mebusuydu. Kendisini çok iyi 
yetiştirmiş, 39 yaşında 
şahadete yürümüş bir 
değerimizdir. Mukaddes 
davasında Allah'tan başka hiç 
kimseden korkmayarak büyük 
mücadelesine devam etti. O 
büyük mücadelesinin 
neticesinde Ankara'da şehit 
edildi, katledildi. Sonrasında da 
burada, doğduğu topraklarda, 
Trabzon'un Boztepe'sinde 
defnedildi. Önemli olan tarihi 
hakikatlerin ortaya çıkması ve 
bizlerin Ali Şükrü Bey ve onun 
gibilerin yolundan yürümemiz, 
onun davasına sahip olmamız 
ve o davanın bütün insanlığa 
huzur getirmesi için yolumuza 
devam etmemizdir. Bu şehrin 
bir İslam diyari olduğunun 
mührünü vuracak olan 7700 
kişilik caminin bizatihi tensibini 
yapan Devlet Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'dır. 
Bizatihi Trabzon'daki mitinginde 
'benim himayemdeki Trabzon 

Şehir Camisi ve Külliyesi hayırlı 
olsun' demişlerdir. Geçtiğimiz 
tarihlerde bu kabir gizlenmek 
istenmiştir. Kimse farkında 
olmasın istenmiştir. Orhan 
Karakullukçu Belediye 
Başkanımızın geçmişlerine 
rahmet diliyorum. Bu kabri 
ortaya çıkarmıştır. Yerini tescil 
etmiştir. Devlet Başkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 
yıl önce Trabzon'a geldiğinde 
Ali Şükrü Bey ve onun davasına 
sahip çıkmaktan bahsetmişti. 
Sonra da akşam karanlığında 
buraya gelmiştir. Yanında 
bakanlarımız, komutanlarımız 
vardı. Bende acizane refakat 
ediyorum. Döndü ve bana dedi 
ki, 'Orhan Bey, Ali Şükrü Beye 
yakışan ama mütevazi bir 

düzenlemeyi senden 
bekliyorum' dedi. 'Başüstüne' 
dedim. Allah nasip etti, vefat 
yıldönümüne yetiştirmek nasip 
oldu. Allah'a şükür bu kabri 
yeniden düzenlemek nasip 
oldu. Devlet Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın o 
talimatlarını yerine getirebil-
diğim için Allah'a şükrediyorum. 
Allah-u Teala onun gücünü 
kuvvetini arttırsın.” Devlet eski 
Bakanı Faruk Nafiz Özak ise 
konuşmasında herkesin tarihini 
çok iyi öğrenmesi gerektiğini 
ifade etti. Özak, “Ali Şükrü Bey 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Kısa ömrüne çok önemli ve 
değerli işler sığdırmış bir 
büyüğümüzdür. Biz çocukken 
bize Ali Şükrü Beyi 

öğretmediler, anlatmadılar. 
Daha sonra öğrenmeye 
başladık. Orhan Karakullukçu 
burayı mütevazı bir kabir olarak 
ziyaret açtı. Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın anlattığı 
gibi Sayın Cumhurbaşkanımız 
buraya geldi. Geçmişimizi iyi 
öğrenmemiz lazım. Benim bir 
projem var. Milli Eğitim Bakanı-

mıza da buna söyleyeceğim. 
Trabzonlu öğrenciler, Trabzon 
tarihini, Yozgatlı öğrenciler 
Yozgat tarihini, Giresunlu 
öğrenciler Giresun tarihini 
okumalılar. Bugün Trabzonlu 
olup Ali Şükrü beyi bilmeyen 
Trabzonlular var. Bu Milli Eğitim 
müfteradına girmeli. Hepimizin 
tarihimizi öğrenmeliyiz” dedi. 
Araştırmacı-Yazar Sadık 
Albayrak, Ali Şükrü Beyin 
yaşamı ve şehit edilmesine 
ilişkin detaylı açıklamalarda 
bulundu. Albayrak, 
“Çocukluğumda Cudibey'de 
okurken akşamları buralara 
çıkardık. Maalesef gözleri 
kapalı dolaşan bir nesildik. 
Osmanlı İmparatorluğunun beş 
büyük şehrinden biriydi 
Trabzon. Bize kimliğimizi 
unutturmak istediler. Kimliğimizi 
bilmek, tarihimizi öğrenmek 
zorundayız” diye konuştu. KtÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Necmettin Alkan ise, “Bu güzel 
faaliyete vesile oldukları için 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu'na 
teşekkür ediyoruz. Ali Şükrü 
Beyin kabrinin yenilenmesi için 
yaptıklarından dolayı kendisine 
müteşekkiriz. Ali Şükrü Bey 
ülkemizin şehrimizin çok önemli 
değerlerinden bir tanesidir. 
Entelektüel kimliği, İslami 
kimliği, siyasi kimliği, askeri, 
kimliği ile öne çıkmış, her 
alanda ülkemize ciddi katkılar 
sağlayan bir değerimizdir. Ali 
Şükrü Beyin gerçek kimliğini 
tüm yönleri ile ortaya çıkardık. 
Trabzonlular olarak Ali Şükrü 
Beyi gündeme Türkiye'nin bütün 
mesellerine getirdiği çözüm 
öneri ile gündeme getirmeliyiz” 
ifadelerini kullandı. Konuşmala-
rın ardından I. TBMM Trabzon 
Mebusu Ali Şükrü Bey Kur'an 
ve dualarla yad edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği, 
Ali Şükrü Bey kabrinin yeniden düzenlenmesi bitirildi.
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akfıkebir İlçesinde eğitim Vgören Ortaokul öğrencile-
rinin tanıdım programına yoğun 
ilgisi vardı. Güzel sanatlar lisesi 
müzik ve resim bölümü öğren-
cileri yeteneklerini sergilediler. 
Yapılan organizasyonda Müzik 

bölümü öğrencileri konser ver-
di. Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta'nın yanı sıra 
protokol üyeleri de programa 
katıldılar. Ayrıca Resim bölümü 
öğrencileri kara kalem çalışma-
larını sergiledi. Bazı binalar 

vardır, yanından geçerken sizi 
içeri çeker. Bazen aldığınız bir 
kokuya kapılırsınız, bazen 
duyduğunuz bir sese... 
Akçaabatta'ki Güzel Sanatlar 
Lisesi de bunlardan biri. Onun 
cazibesi, yanından geçerken 

kulaklarınıza dolan davetkâr 
müzik sesi. Kimi zaman bir ke-
man tınısı, kimi zaman piyano 
ezgisi. Binadan içeri girdiğiniz-
de, hava da güzelse daha bah-
çede tuvali, fırçasıyla parlak 
gözleriyle sizi karşılayan öğren-

ciler de çabası. Onlar, gelece-
ğin sanat dünyasında etkili 
isimler arasında yer alacak 
gençlerimizdir.  Bu amaç doğ-
rultuusnda; Akçaabat güzel sa-
natlar lisesinin Vakfıkebir ilçe-
sindeki ortaokul öğrencilerine 

tanıtılması gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan açıklamada tanıtım or-
ganizasyonu için Akçaabat ilçe 
milli eğitim müdürlüğüne ve Ak-
çaabat güzel sanatlar lisesi Mü-
dürlüğüne, öğretmen ve öğren-
cilerine teşekkür ederiz denildi.

AKÇAABAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ 
OKUL TANITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

VAKFIKEBÝR'DE "CAMÝ COCUK BULUSMASI" ETKÝNLÝÐÝ

İ
lçe vaizleri Osman Öztürk 
ve Hatice Semiz'in organize 
ettiği etkinliğe, Vakfıkebir 

Yalıköy Ortaokulu Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
Sema Nur Eyüpoğlu'nun 
rehberliğinde bir grup öğrenci 
katıldı. Kur'an-ı Kerim 

tilâvetiyle başlayan "Cami 
Çocuk Buluşması" etkinliğinde, 
İlçe Vaizi Osman Öztürk 
öğrencilere, dini ve sosyal 
hayatımızda camilerin yeri ve 
önemi ile ilgili bilgiler verdi. 
Camilerin, huzur bulduğumuz 
mukaddes mekânlar olduğunu 

belirten Vaiz Osman Öztürk, 
"Camiler huzur ve huşû içeri-
sinde Allah'a ibadet ettiğimiz 
mekânlardır. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) Mekke'den 
Medîne'ye hicret ederken 
Kuba mescidini, Rânuna 
vadisinde başka bir mescidi, 
daha sonra da Mescid-i Nebî'yi 
bizzat çalışarak inşâ etmiştir. 
Camilerimiz, minareleri ve 
ezan sesleriyle bir yerin İslâm 
beldesi olduğunun gösterge-
sidir. Camiler, aynı zamanda 
memleketimizin mânevî bek-
çileridir. Bizi ayakta tutan, birlik 
beraberliğimizin pekişmesine 
vesile olan mânevî etkenler-
den biri olan camilerimizde bir 
araya gelerek, hem Allah'a 
ibadet ederiz hem de ortak 
duygu ve düşüncelerle birbiri-
miz için, milletimizin ve 
memleketimizin ilelebet 
pâyidar olması için duâlar 
ederiz. Camilerimizde görev 
yapan din gönüllüsü 
hocalarımız da, toplumumuzda  
insanî ve ahlakî değerlerin 
yaşanmasına ve mânevî 

kalkınmaya önemli katkılar 
sağlamaktadırlar." şeklinde 
konuştu. Daha sonra İlçe Vaizi 
Hatice Semiz ise; caminin 
mihrap, minber, kürsü ve 
müezzin mahfili gibi ana 
bölümleri ve işlevleri ile genel 
olarak camilerin diğer kısımları 
ve özellikleri ile ilgili bilgiler 
verdi. Yapılan bilgilendirmenin 
ardından öğrencilere, sorular 
da yönelten Vaiz Hatice Semiz 
tüm sorulara doğru cevaplar 
aldı. Camide serbestçe 

dolaşmalarına ve merak 
ettikleri bölümleri gezmelerine 
müsaade edilen ve bir süre 
camide güle oynaya zaman 
geçiren çocuklara etkinliğin 
sonunda meyve suyu ve kek 
ikram edildi.
OKUL MÜDÜRÜ ZİYARET 
EDİLDİ
"Cami Çocuk Buluşması" 
etkinliğinin ardından Yalıköy 
Ortaokulu Müdürü Yavuz 
Selim Badur'u da okulda 
ziyaret eden ilçe müftülüğü 

vaizleri Osman Öztürk ve 
Hatice Semiz, Müdür Yavuz 
Selim Badur'a ilçe müftülüğü 
adına teşekkürlerini ifade 
ettiler. Sürpriz ziyaretten 
oldukça memnun kalan Müdür 
Yavuz Selim Badur ise, bu tür 
etkinliklerin diğer öğrencilerin 
de katılımıyla devam 
etmesinin faydalı olacağını 
ifade ederek etkinliği 
gerçekleştiren ilçe 
müftülüğüne ve vaizlere 
teşekkür etti.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büro-
su'nun çocuklara yönelik faaliyetleri kapsamında, İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Yalıköy Mahallesi Merkez Camii'nde 
"Cami Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Vakfıkebir Gençlik Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile Akçaabat 
Güzel Sanatlar Lisesi okul tanıtımını Vakfıkebir ilçesi Gençlik Merkezimizde gerçekleştirdi.

D
üzenlenen devir teslim 
töreninde konuşan 
Beşikdüzü eski Belediye 

Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu;  “Sizleri 
ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. 

Biz beş yıl önce sizlerden bu göreve 
devraldık.  Bugün itibariyle bu 
görevi sizlere devrediyorum. Sizleri 
burada karşıladık. Hasıl olan 
Beşikdüzü'ne hizmettir.   Hiçbir 

kırgınlık olmadan güzel bir 
seçim süreci geçirdik. Ben 
sizlerden bu görevi devralırken 
17 milyon TL ile borç 
devraldım. Bugün itibariyle 
71 milyon TL borç ile sizlere 
devrediyorum.   Ben sizlere ve 
tüm meclis üyelerine başarılar 
diliyorum” dedi. Görevi 
devralan Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun ise,  
“Seçim sonuçları ülkemize ve 
ilçemize hayırlı olmasını dili-
yorum.  Bu süreçte Beşikdüzü 
halkı bizleri ve ekibimizi bu göreve 
layık gördü. Tüm Beşikdüzü 
halkımıza özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Biz Beşikdüzü'ne hizmet 
için, huzur için yola çıktık. Belediye 
meclisi üyesi arka-daşlarımızla, 

muhtarlarımızla, belediye perso-
nelimizle ve Beşikdüzü halkımızla el 
ele vererek ilçemize güzel hizmetler 
kazandıracağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Biz Beşikdüzü 
halkımızın güvenine layık olmak için 
gece gündüz çalışacağız” dedi.

RAMİS UZUN GÖREVİ DEVİR ALDI
Bir dönem aradan sonra yeniden Beşikdüzü Belediye Başkanı seçilen Ramis Uzun, Başkan Orhan Bıçakçıoğlu'ndan görevi devir aldı.




