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> Sadık AYDIN 

MHP iLÇE TEŞKiLATINDAN
KURUMLARA ZiYARET 

SAHİL PARKI VE YALIKÖY
BUGÜN İHALE EDİLİYOR

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin; 2019 Yerel 
Seçimi sıradan bir seçim, 
partilerimizin çıkarlarını öne 
alacağımız bir seçim değildir. 
Ülkemizin “Tek Adam” rejimine 
geçişinden sonraki ilk seçimdir. 
Biz bu seçimi ülkemizde yeniden 
demokrasiye dönüş için bir fırsat, 
bir başlangıç olarak görüyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Vakfıkebir ilçe Başkanı Orhan 

Burhan Baltürk ve yönetim 
kurulu üyeleri, parti çalışmaları 

kapsamında  kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra sivil 
toplum kuruluşları ve esnaf 

ziyaretleri gerçekleştiriyorlar.

Vakfıkebir Belediyesi tarafından Vakfıkebir sahil parkı ve Yalıköy eski 
belediye binası önü için muhteşem projeler hazırlandı. Projelerin 
ihalesi bugün yapılacak ve en geç 6 ay içerisinde tamamlanacak.

> Sadık AYDIN 2'de

> Vedat FURUNCU 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu öncelikle Vakfıkebir 

Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret 

etti. Vali Ustaoğlu, Kaymakam Yakuta'dan ilçedeki 

çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra Vakfıkebir Belediyesini 
ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Vakfıkebir Belediye Baş-

kanı Muhammet Balta ile bir süre görüştü. İlçede devam 
eden çalışmalar ve projelerle ilgili kendisinden bilgi aldı. 
Vakfıkebir ilçesinin Trabzon'un gelişen ilçelerinden biri 
olduğunuifade eden Vali İsmail Ustaoğlu” İlçemizin geliş-
mesi, kalkınması için kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz 
birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi. 
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"Bu Taşın Sahibi Yok"
Belirli aralıklarla sürekli dile getiriyoruz, 
ama hiç kimsenin umurunda değil...
Bir kaç ay önce kaza yapan bir 
kamyondan düşen taşlar halen daha 
kaldırımdan kaldırılmadı...
Neden; bu taşlar olduğu yerden alınmıyor?
Hiç mi Vakfıkebir'de yaşayan insanların bir 
değeri yok...
Sayın yetkililerimiz, bizim insanlarımız 
bizim için değerlidir...
Sizin için değilse bir açıklama yaparak, 
insanların değersiz olduğunun açıklaması 
yapın...
Esnaf Odası Başkanımız Kadem Sağlam, 
15 Kasım günü yazmış olduğum 
Başyazı'yı okuyarak "TAŞ YERİNDE 
AĞIRDIR" örneğini verdi...
Bu ilgisinden dolayı da kendisine teşekkür 
ediyorum...
Evet, bu taşın sahibi yok...
Eğer bu taşın sahibi olsaydı, çoktan 
yerinden kaldırılmıştı...
O zaman buradan şöyle bir yanıt daha 
çıkıyor;
Vakfıkebir Sahipsiz...
***********************
Mart 2019 yerel seçimleri yavaş yavaş 
yaklaşıyor...
Vakfıkebir İlçesinde en uzun Belediye 
Başkanlığını Merhum Sabri Bahadır 
yapmıştı...
Sonraki Belediye Başkanlıklarına 
baktığımızda hiç kimse 25 yıl yapmadı. 
Diğer dönemlerde iki dönem yapıp 
bıraktılar veya kaybettiler...
Vakfıkebir'de bir Belediye Başkanı en fazla 
iki dönem yapıyor...
İlçede sadece CHP adayının Emin Uludüz 
olduğunu açıkladı. Diğer partiler halen 
daha bir aday açıklamış değil...
YSK takvimine göre 01 Aralık 2018 
Cumartesi günü memurların istifa etmeleri 
için son gün...
Bir memur Belediye Başkan adayı 
olacaksa, 01 Aralık'ta istifa etmesi 
gerekiyor...
Hayırlısı diyelim...
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan adayını Murat Zorluoğlu olarak 
açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 
grup toplantısında Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan adayını açıkladı...
Mevcut Başkan Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu ile yola devam 
etmediklerini de böylelikle belirtmiş oldu...
Murat Zorluoğlu,  Van Valisi iken şimdide 
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı olarak gösterildi...
****************
Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı 
1067 karar no ile memurlar ve ilçe 
başkanları v.s. istifa etmeleri için son gün 
01 Aralık 2018 Cumartesi günü...
AK Parti İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu 
üyelerinde henüz bir istifa yok...
Bazılarının Belediye Meclis Üyesi olarak 
bazıları ise muhtarlık adaylıklarını 
açıklayacakları biliniyor...

Başkan Enver İskenderoğlu ve Yusuf 

Sağlam'ın, Belediye Meclis Üyesi adayı 

olarak başvuru yapmaları bekleniyor...

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı olarak en 

güçlü isim ise Ahmet Uzun...

Ahmet Uzun, genç bir işadamı, kendi 

işinde başarılı, siyasetin içinde, çevresinde 

sevilen bir karakter...

Şimdiden hayırlı olsun... 

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin şöyle devam etti, 
Bu nedenle ülkemizin geldiği bu du-
rumdan rahatsızlık duyan herkesin 
siyasi kaygılarını bir yana bırakarak 
ülke çıkarları konusunda birlikte ha-
reket etmesi gerektiğine inanıyoruz.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR 
OLUNCA BAĞIMSIZ ADAYLIK 
DÖNEMİ BİTTİ…
Bu inançla muhalefette bulunan 
siyasi partilerimizin başkanları ile 
uzun süredir görüşmelerimiz oldu. 
Büyük ölçüde görüşlerimizin 
örtüştüğünü görmekten son 
derecede memnunum. Ama 
büyükşehir olduktan sonra 
“Bağımsız Aday” ile başarıya 
ulaşmak mümkün değildir. 
VAKFIKEBİR'İMİZİN DAHA İYİ 
HİZMETLERE LAYIK OLDUĞUNU 
DÜŞÜNEN HERKESLE BİRLİK 
OLACAĞIZ…

Bilindiği üzere biz 10 Kasım'da 
ülkemizin sorunlarına duyarlı, 
ilçemize sevdalı, ilkeli, dürüst, 

çalışkan bir kardeşimizi, Emin 
ULUDÜZ'Ü adayımız olarak 
açıkladık. Asla bir partizan bir tutum 

içerisinde olmayacağız. Belirli bir 
gruplaşmaya dayalı ittifakları da 
doğru bulmuyoruz. Toplumun 
tamamı ile ittifaktan yanayız.  
Vakfıkebir hepimizin. Bir “Hizmet 
Planı” çerçevesinde 
Vakfıkebir'imizin aldığı hizmetleri 
yeterli görmeyen herkesle, her 
siyasi görüşteki kardeşlerimizle 
Vakfıkebir'imize hizmet için birlik 
olacağız. Halkımız bu seçime 
yönelik listelerimize baktığında 
sadece CHP'ni değil, Vakfıkebir'in 
bütününü görecek.  Yani biz birlik 
olma konusundaki tavrımızdan asla 
geri adım atmayacağız. Bir plan 
çerçevesinde Vakfıkebir'imizin 
çıkarları konusunda İYİ partili, 
Demokrat Partili, Saadet Partili, Ak 
Partili herkese gideceğiz, listemizde 
hepsine yer vereceğiz. Yoktur 
ayrımız gayrımız ortak sevdamız 
Vakfıkebir…

iyasi partiler bir yandan aday Sbelirleme çalışmaları yürütürken 
diğer yandan da kurum ve esnaf 
ziyaretleri yaparak vatandaşların 
nabzını tutmaya çalışıyor. Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta'yı, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı, Kamu Kurumlarını ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden 

MHP heyeti, yaptıkları ziyaretlerle 
kendilerini tanıtarak fikir alışverişinde 
bulunuyorlar. Yeni göreve atanan 
MHP Vakfıkebir ilçe başkanı ve 
yönetim kurulu üyeleri Kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 
ve esnaf ziyaretlerine devam ederken 
bir yandan da parti çalışmalarına 
devam ediyorlar. Türkiye için birlik ve 

beraberliğin önemini belirten MHP 
İlçe Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
"Ülkemizin geleceği ile ilgili olarak 
güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve 
beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz 
konusu Türkiye ve ülkemizin bekası 
olunca aynı noktada birleşmemiz 
gerekir. Aynı temel düşünce bütün 
özel ve tüzel kuruluşlar içinde 

geçerlidir. Nitekim söz konusu, 
Vakfıkebir ilçesinin istikrarlı, planlı bir 
şekilde büyümesi ve gelişmesi 
olunca bunu sağlamak, biz 
siyasetçilerin yanı sıra tüm kamu 
kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere tüm birimlerimize düşüyor. 
Allah ilçemizdeki ve ülkemizdeki birlik 
ve beraberliğimizi bozmasın dedi.

KESKiN; "TEK ADAM” REJiMiNE 
GEÇiŞiNDEN SONRAKi iLK SEÇiMDiR

"VAKFIKEBİR 
SAHİPSİZ KALDI"

MHP iLÇE TEŞKiLATINDAN KURUMLARA ZiYARET 

SAHİL PARKI VE YALIKÖY BUGÜN İHALE EDİLİYOR
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'nın tüm detay-
ları ile yakından ilgilendiği projeler 
ilçenin sosyal yaşamını büyük 
katkılar yapacak. Proje kapsamında 
mevcut sahil parkı yeniden yapıla-
cak. 15 dönümlük park içerisinde 
ağaç ev, iki katkı resturant, çocuk 

oyun alanları, oturma alanları, 
gazebolar, yeşil alanlar,  havuz ve 
mekanik sulama sistemleri 
bulunacak. Yalıköy Belediye binası 
önündeki 1,5 dönümlük alanda 
yapılacak olan çevre düzenlemesinin 
içerisinde oturma alanları ve taksi ve 
dolmuş durağı yeralacak. 

Yalıköy eski belediye binası önü 

Vakfıkebir sahil parkı 
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VAKFIKEBiR'DE, “PEYGAMBERiMiZ VE GENÇLiK”
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Vakfıkebir'de, İlçe Müftülüğü tarafından 'Mevlîd-i Nebî Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bolu Eğitim Merkezi 

Müdürü Zeki Yavuzyılmaz'ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa Kaymakam Mesut 
Yakuta, Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın ve İl Müftü 
Yardımcısı Hadi Keskin, İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, 
Çarşıbaşı İlçe Müftüsü İbrahim 
Görmüş, bazı okul müdürleri ve 
daire amirleri ile ilçe müftülüğü 
personeli, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi 
salonunda düzenlenen 
program, saygı duruşu ve 

İstiklâl Marşı�nın okunmasının 
ardından Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camii Müezzin Kayyımı 
Muhammet Saka'nın Kur�an-ı 
Kerim tilâveti ile başladı. İlçe 
Müftüsü Köksal; “Kur-an Allah 
ile kul arasındaki münasebeti 
düzenleyen ilâhi kitaptır” Açılış 
konuşmasını yapan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal; “İslâm 
dini insanları kendi arzu ve 
istekleriyle iyiliğe, hayra 
götüren ilâhi bir sistem olarak 
tanımlanır. Kur'an da bu 
sistemin ana kaynağı, Allah ile 
kullar arasındaki münasebeti 
düzenleyen ilâhi kitaptır. 
Kuşkusuz Allah ile kullar 
arasında bir iletişim var ve bu 
iletişimin sağlıklı 
yürütülebilmesi de esastır. 
Bunun bir inkıtâya uğramaması 
için insan unsurunun ikna 
edilmesi şarttır. Yüce Allah 
Kur'an'da, baştan sona kadar 

insanı ikna etmek için aklına, 
duygularını harekete geçirmek 
için de ruhuna hitap eder. 
Kur'an şüphesiz insana Allah'ın 
son hitabıdır. İslâm'ın temel 
başvuru kaynağı olan Kur'an'ın 
birçok yerinde, Yüce Allah 
insanı ikna etmek için yeminle-
kasemle cümleye başlar. 
Hayatın her alanını ilgilendiren, 
insanın aklını ve duygularını 
harekete geçirmesi gereken 
ilâhî mesajın Yüce Allah'tan 
insanlara indirilen bir kitap 
olduğu unutulmadan, 
mukaddes kitapla ilgilenmenin 
süreklilik arz eden bir amel 
olduğunu hatırdan çıkarmamak 
gerekiyor” dedi. Bu tür anma 

programlarının asıl gayesinin, 
anmaya değer Peygamberimiz 
(sav)'in topluma kattığı değeri 
anlamaya ve O'nu anlatmaya 
çalışmak olduğunu belirten İlçe 
Müftüsü Köksal, başta 
Kaymakam Mesut Yakuta, İl 
Müftüsü Osman Aydın ve Bolu 
Eğitim Merkezi Müdürü Zeki 
Yavuzyılmaz olmak üzere 
programa iştirak eden, 
programın hazırlanması ve 
icrasında emeği bulunan 
herkese teşekkür etti. Ardından, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 2018 yılı 'Mevlid-i 
Nebi Haftası' anısına hazırla-
nan sinevizyon ilgiyle izlendi.
VAKFIKEBİR ÖRNEK 
BİR İLÇE
Programda kısa bir selamlama 
konuşması yapan Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın ise, 
“Rebîu'l-Evvel ayının 

içerisindeyiz. Köy, ksaba ve her 
yerde farklı bir rüzgâr esiyor ki 
bu rüzgâr sevgili 
Peygamberimizin rüzgârıdır. 
Sizler peygamber sevgisi için 
evlerinizden çıkıp buraya kadar 
geldiniz. İnşaallah bunun 
karşılığını da göreceksiniz. 
Örnek ilçe olan Vakfıkebir 
ilçemizde böyle heyecanlı bir 
topluluğu karşımda gördüğüm 
için Rabb'ime hamd ediyorum, 
sizlere de teşekkür ediyorum” 
dedi. İlçe müftülüğünün 
faaliyetlerinin görsellerle 
anlatıldığı slâyt sunumun 
ardından kürsüye davet edilen 
Bolu Diyanet Eğitim Merkezi 
Müdürü Zeki Yavuzyılmaz, 
'Peygamberimiz ve Gençlik' 
konulu konferansını sundu.
GENÇLİK ÇOK ÖNEMLİ; 
ÇÜNKÜ ALANI DA ÇOK 
SATANI DA…
'Mevlîd-i Nebî Haftası' nın bu yıl 
ki ana temasının 
“Peygamberimiz ve Gençlik” 
olduğunun altını çizen Zeki 
Yavuzyılmaz konuşmasında; 
“Gençlik yılları insanların 
hayatında en önemli 
dönemlerdir. Hz. Peygamber 
(sav)'in davası gençler üzerinde 
yürümüştür. Gençlerimizin, 
peygamberimizi iyi tanıması, 
bizim de iyi tanıtmamız 
gerekiyor. Gençlik çok 
önemlidir, çünkü alanı da çok 
satanı da. Günümüzde genç 
olmak ta çok zordur. Genç bir 
nüfusa sahibiz. Ama genç 
kimdir? Kime genç denir? 
Denilir ki; 'Genç, karşılığı 
âhirette görülecek bir iş teklif 
edildiğinde tereddütsüz 'ben 
varım, ben yapabilirim' diyendir. 
Dolayısıyla hepiniz gençsiniz; 
âhirette karşılığı görülecek bir 
programa iştirak ettiniz. 
Gençliğe fiziki açıdan değil rûhî 
açıdan bakmak gerekir. Üstat 
Necip Fazıl'ın ifadesiyle; 'İşte 
bütün meselem, bir meselenin 
başı; bir genç istiyorum 
gençlikte köşebaşı' Yani 'kim 
var!' denildiğinde, sağına ve 
soluna bakınmadan, 'ben 
varım!' cevabını verecek ve 
'benim olmadığım yerde kimse 
yoktur!'  duygusuna sahip, köşe 

başlarını tutacak bir genç. 
"Zaman bendedir ve mekân 
bana emânettir!" şuûrunda 
gençlere ihtiyacımız var” 
sözlerine yer verdi.
SOSYAL MEDYA UYARISI!
Özellikle gençlere sosyal 
medya kullanımı ve uyuşturucu 
konusunda da önemli 
uyarılarda bulunan 
Yavuzyılmaz; “Son dönemlerde 
'sosyal medyada genç olmak' 
diye bir derdimiz var. 
Gençlerimiz internet ve sosyal 
medyada sıkıntılı zamanlar 
geçiriyorlar, vakitlerinin çok 
önemli bir kısmını burada 
harcıyorlar. Bu akıllı telefonlar 
çok faydalı bir iletişim aracı 
ama bu akıllı cihazları akıllı 
kullanmak gerekir. 
Peygamberimiz buyuruyor ki; 
“Kim Allah'a ve âhiret gününe 
inanıyorsa ya hayır söylesin ya 
da sussun.” Bu hadisi bugün 
nasıl anlamamız lazım? 'Kim 
Allah'a ve âhiret gününe 
inanıyorsa ya hayırlı şeyler 

yazsın, paylaşsın ya da bundan 
uzak dursun.' Bu hadisi bugün 
böyle anlayacağız, başka türlü 
anlayamayız. En mahrem 
şeyleri sosyal medyada 
paylaşmanın dini ve ahlâkî bir 
yönü yok. Efendim, 'tıklanma 
rekorları kırıyor' filan; aynen 
Tekâsür sûresinde olduğu gibi; 
“Çoklukla övünme yarışı sizi 
kabirlere varıncaya kadar 
oyaladı.” Yani sizi çokluk, çok 
tıklanma helak etti. Tâki kabir-

lerdeki ölüleri saymaya kadar 
da vardı bu işler. O nedenle bu 
sosyal medyayı dikkatli 
kullanınız” uyarısında bulundu.
HARAMLAR VE 
UYUŞTURUCU UYARISI!
“Hiçbir haram, hiçbir günah bir 
defa dahi olsa denenmeye 
değmez” diyen Zeki Yavuzyıl-
maz; “Gençler! Uyuşturucuyu 
bir denerseniz bir daha kurtulu-
şunuz yok. Onun için hiçbir 
günah, hiç bir haram bir defa 
dahi olsa denenmeye değmez. 
Hiçbir günah devamlı işlendiği 
müddetçe küçük günah olarak 
kalmaz, büyür. Hiçbir büyük 
günah ta istiğfar edildiği müd-
detçe büyük günah olarak kal-
maz, silinir. Günah kime karşı 
işleniyor? Cenab-ı Hakk'a karşı; 
o halde O'na karşı işlenen 
hiçbir günah küçük görülemez” 
ifadelerine yer verdi.
ŞANLI BİR TARİHE SAHİBİZ
Şanlı bir tarihe sahip 
olduğumuzu da hatırlatan 
Yavuzyılmaz konuşmasında; 

“Büyük mezarlar üstünde büyük 
devletler kurulur. Büyük 
mezarları olmayanların büyük 
devletleri de olmaz. Şanlı bir 
tarihe sahibiz. Genç 
kardeşlerim! Üç tane kimliğimiz 
var, unutmayalım; birincisi, 
şahsi kimliğimiz; kaybetmeyiz 
ama kaybedersek bile yenisini 
çıkarırız. İkincisi milli kimliğimiz; 
mensup olduğumuz ülke, millet; 
savunuruz, öğünürüz. Allah 
ecdadımızdan razı olsun, bu 

toprakları bize vatan olarak 
bıraktılar. Üçüncüsü ise 
Müslümanlık kimliğimiz; bizi 
buraya getiren peygamber 
ümmeti olma kimliğimiz. Bizi biz 
yapan milli ve manevi 
kimliğimize sahip çıkmalıyız, 
kıymetini bilmeliyiz” 
hatırlatmasında bulundu.
GENÇLERİMİZ BÜYÜK 
SÖZÜNE VE BÜYÜKLERİN 
TECRÜBELERİNE ÖNEM 
VERMELİ
Gençlere, büyüklerin tecrübe 
ve deneyimlerine çok önem 
vermelerini ve onları 
dinlemelerini de özellikle 
tavsiye eden Yavuzyılmaz, 
Erzurumlu Merhum Avlarlı 
Efe'nin sözlerine atıfla;  'Aman 
söz tut, heman söz tut.' 
Gençlerimiz büyük sözüne ve 
tecrübelerine önem vermeliler. 
Aklı tarif edenler; 'Akıl seni 
ilgilendirmeyen şeylerden 
alıkoyuyorsa akıldır' derler. 
Yaşlılarımızın tecrübeleri 
fazladır. Tecrübeler zaman alan 
önemli kazanımlardır. 'Bana bir 
şey olmaz' demeyin. Yaşlılık 
yüksek bir dağa tırmanmaya 
benzer. Yükseldikçe nefesin 
daralır ama ufkun genişler. 
Olaylara bakışın değişir. Güzel 
bir söz vardır; 'Yaşlılar yapabil-
se, gençler de anlayabilse 
dünyanın şekli değişecek. 
Gençlerimiz 'anlaşılmıyoruz' 
diyebilirler ama anlaşılıyorsu-
nuz, bunu iyi bilin. Sevgili 
gençler! Edebi zevkleriniz, 

sanatınız, hobileriniz olsun” 
sözlerine yer verdi. Sunucu-
luğunu İmam Hatip Yahya 
Çolakoğlu'nun yaptığı program-
da konuşmacılar, tüm öğret-
menlerimizin '24 Kasım Öğret-
menler Günü' de kutladı; hayat-
ta olanlara sağlık-afiyet, vefat 
edenlere rahmet niyazında bu-
lundular. Program, Kaymakam 
Mesut Yakuta'nın Zeki 
Yavuzyılmaz'a çiçek takdimi ve 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı.  
Milletvekili Balta mesajında şu 
ifadelere yer verdi “Muhatabı 
insan olan, onu hayata hazırl-
ayan tohumdan yeşermesini 
sağlayan bir meslektir 
öğretmenlik. Öğretmenlerimiz, 
insanı en ideal şekilde eğitmek, 
dolayısıyla geleceği inşa etmek 
gibi son derece kutsal bir 
görevi yerine getirmektedirler. 
Milletimizin her bir ferdinin, 

kendisi ve çocukları için, 
öğretmenlerimize şükran borcu 
vardır. İlk emri “oku” olan bir 
medeniyetin mensupları olarak 
bizim için, öğrenmenin ve 
dolayısıyla öğretmenlerin ayrı 
bir yeri, ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Türkiye'nin 
2023 hedeflerine ulaşmasında, 
2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirmesinde, 
öğretmenlerimizin çabalarının, 
emeklerinin çok önemli payı 
olacaktır. Donanımlı nesillerin 
ilk mimarı, ilk şekli vereni 
değerli öğretmenlerimiz saygı 
ve sevginin en büyüğünü hak 
etmektedirler. Öğretmenlerimiz, 

hepimizin gönlünde müstesna 
bir yer tutmaktadır. Milletçe 
öğretmenlerimize şükran ve 
minnet borçluyuz. Öğretmenlik 
mesleğinin itibarını yükseltme, 
öğretmenlerimizi maddi ve 
manevi olarak toplumumuzda 
hak ettikleri saygın konuma 
taşıma noktasında da büyük 
gayret sarf ediyoruz.  Ülkemizin 
en ücra yerlerinde türlü 
zorluklara rağmen fedakârca 
görev yapan öğretmenlerimizi 
desteklemeye, onların çalışma 
şartlarını daha da iyileştirmeye 
kararlıyız. Bu düşüncelerle, 
Gazi Mustafa Kemal'e 
Başöğretmenlik unvanının 

verildiği bu anlamlı günde, 
Ülkemizin 81 vilayetinde, şehir 
merkezlerinden en ücra köylere 
kadar her karışında vazifelerini 
layığıyla yerine getiren, 
doğruyu, güzeli, iyiyi, her 
alanda yenileşmeyi sağlayarak 
gerçekleri anlatan, birlik ve 
beraberliğimizin temeli olan, 
aydınlık nesiller yetiştirmek için 
büyük sabır ve özveri gösteren 
siz değerli öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Gününü 
kutlar, emekli öğretmenlerimize 
saygılarımı ifade ediyor, 
ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerimizi rahmetle 
anıyorum.” dedi. 

ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, MiLLETVEKiLi

MUHAMMET BALTA ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 
“Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz” dedi.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

V
akfıkebir ilçesinde 
görkemli bir açılış töreni 
gerçekleştirildi. 5 katlı 

Mağaza açılışına Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih Cora, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 
İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 

Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu, Ziya 
Mağazacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Ziya Çobanoğlu, 
daire amirleri ve vatandaşlar 
katıldı. 
"2500M2 ALANDA 45 
ÇALIŞAN İLE YOLUMUZA 
DEVAM ETMEKTEYİZ"
Mağazanın açılış töreninde bir 
konuşma yapan Ziya 
Mağazacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Ziya Çobanoğlu 
şunları söyledi; "Takdir edersiniz 
ki açılan her yeni iş yeri iş, aş 
ve emek demektir, arkasında 
büyük bir özveri barındırır. Ziya 
mağazacılık olarak şu anda 2 
farklı ilçede 3 mağaza ile 

toplamda 2500m2 alanda 45 
çalışan ile yolumuza devam 
etmekteyiz. Bu bağlamda Ziya 
Mağazacılığın özgeçmişinden 
kısaca bahsetmek istiyorum. 
Ziya Mağazacılığın temellerini 
yaklaşık 1 yıl önce kaybettiğim 
Hacı Ali Çobanoğlu ile birlikte 
1971 yılında attık. O zaman 
19m2'lik küçük bir dükkan ile 
ticarete atıldık. Zaman içinde 
geliştik, kâh düştük, kâh kalktık. 

Yıllar içinde her şey değişti 
fakat bizdeki çalışma azmi 
değişmedi. 2007 yılında büyük 
özveri ve emekle LCWAİKİKİ 
mağazamızı siz değerli 
halkımızın hizmetine sunduk. 
2007 yılından bu yana çok 
değerli halkımızın destekleri 
ve takdirleri, Allah'ın da izniyle 
büyümeye devam ettik. İşte 
bugün burada 1000m2 alana 
kurulu, 4 katlı, bayan, erkek, 

çocuk departmanlarından 
oluşan mağazamızı ilçemiz ve 
Büyükliman Bölgemize 
kazandırmış olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Sizlerin 
ve idarenin takdirleri, destekleri 
ve halka hizmet, hakka hizmet 
anlayışımızla kurduğumuz 
mağazamızın açılışını 
teşrifleriyle onurlandıran sayın 
devlet büyüklerimi ve siz değerli 
misafirlerimizi tekrar saygı ile 
selamlıyor, yanımda olan sevgili 
ailem ve birlikte aile olduğumuz 
sevgili mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Tekrar hoş 
geldiniz, şeref verdiniz. Cenab-ı 
Allah yar ve yardımcımız olsun." 
Dedi. Bin 260 metrekarelik 
alana kurulan ve beş katlı 
mağazanın açılışında konuşma 
yapan Vali Ustaoğlu, “Ülkemizin 
ekonomisi ve bölgemizin 
istihdamı açısından böyle bir 
işyerinin ilçemizde açılması son 
derece önemlidir. İstihdamının 
artırılmasına yönelik atılan bu 
adımları çok önemli bulduğunu 
söyleyen Vali Ustaoğlu, emeği 
geçenlere teşekkür etti.  Açılış 
töreni öncesi ilçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal Tarafından 
açılış duası yaptırıldı. Açılışın 
ardından mağazayı gezen Vali 
İsmail Ustaoğlu ve 
beraberindekiler yetkililerden 
bilgi aldılar.

    Matematikte doðru ve ters orantýlar 

vardýr, bunlar þu þekilde özetlenebilir.  Bir 

kalem iki lira, iki kalem dört lira, kalem 

sayýsý artarsa ayný oranda para da artar, 

buna doðru orantý denir. Bahçeyi on kiþi bir 

günde belliyorsa, çalýþan insan sayýsý beþe 

düþerse bu sefer gün sayýsý artar, bahçeyi 

beþ kiþi iki günde beller. Adam sayýsý 

azaldý gün sayýsý arttý, buna da ters orantý 

denir. 

  Sað olsunlar AKP döneminde cami, kuran 

kursu ve imam hatip gibi dini eðitim veren 

yerlerin sayýsýnda büyük artýþlar oldu, 

yazýn camilerde tatildeki öðrencilere dini 

eðitim veriliyor, elbette bunlar güzel 

þeylerdir. Bu artýþlara karþýlýk, çocuklarýn 

ahlaklarýnda da artýþlarýn olmasý beklenir. 

Bir yerde dini geliþme yani din eðitimi 

varsa bu yerlerde namaz kýlanlar oruç 

tutanlarýn ve ahlaklý gençlerin sayýsý 

artmalýdýr. Bütün araþtýrmalar bu 16yýllýk 

dönemde ahlakta büyük çöküntüler olduðu 

gibi namaz kýlan ve oruç tutan gençler 

arasýnda azalmalar olduðu görülüyor. 

Camiler ve dini okullarýn sayýsýnýn 

artmasýna raðmen niçin gerçek dindar 

sayýsý artmayýp aksine azalýyor. Bazýlarý 

yanlýþ düþünüp, Kuran ve Ýslam dini bu 

zamanýn ihtiyaçlarýna cevap veremiyor, 

gibi sonuçlar çýkarabilir. Bir kýsým 

insanlarda benim gibi düþünüp, din eðitimi 

Allah rýzasý için halis bir niyetle yapýlmýyor, 

din ve manevi deðerler oya tebdil ediliyor, 

din ile siyaset iç içe, bunlar Allah rýzasý 

için deðil de oy rýzasý için yapýlýyor, onun 

için bu hizmetlerden yeterli verim 

alýnamýyor. Ve ayný zamanda din eðitimi 

orta çaðdan kalma, köhne yöntemlerle 

yapýlýyor þeklinde düþünenler olabilir.

   Kuran'da Allah, ey insanlar, ey iman 

edenler þeklinde hep insaný hedef almýþtýr, 

ey devlet demiyor. Gerçek demokrasisi olan 

ülkelerde hedef insandýr ve her þey insan 

içindir, geri kalmýþ ülkelerde ise her kural, 

insana karþý kutsal devleti korumak için 

yapýlýr. Geliþmiþ ülkelerde, sivil toplum 

kuruluþlarý sosyal hukuk devleti anlayýþý ve 

demokratik hukuk kurallarý ile insaný 

koruyor. Osmanlýyý kuran o zihniyet, ey 

oðul insaný yaþat ki devlet yaþasýn diyordu.  

Hain bir güç, sahte tarikat ve cemaatler 

kurarak dini bozmaya çalýþýyor, bu sefer 

halka, baksana tarikatlar, cemaatler ve STK 

sahtekârdýr o halde bunlarý devlet tekeline 

verelim o korusun diyor. Hukuk sistemimiz, 

demokratik ve evrensel kurallar üzerine 

kurulursa ve insan haklarý esas maksat 

olursa halk, oto kontrol sistemi ile tarikat, 

cemaat gibi tüm STK kontrol edebilir. 

Devleti yönetenler, kendi düþüncelerine 

göre dini dizayn edemezler ve 

koruyamazlar. Allah'ýn indirdiðini kendisi 

korur. Elektrik çarpar diye, karanlýkta 

kalýnmaz, imtihan dünyasýdýr, birileri dini 

çýkar kapýsý yapýp yanlýþ yollara sapacaktýr.  

Bunlar olmasýn diye din ve STK devlet 

kontrolüne verilmez. Ýþte devlet 

kontrolündeki dinde, camiler ve okullarýn 

sayýsý artar fakat namaz kýlan oruç tutan 

ahlaklý gençler sayýsý azalýr. 

DİN EĞİTİMİ VE DEMOKRASİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN901745

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü Vakfıkebir Devlet Hastanesi Başhekimliği
İ  L  A  N

1- Vakfıkebir Çarşı Mahallesi adresinde bulunan 504 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 8.851,83 m2  
yüzölçümlü  taşınmazın 30 m2 'lik kısmı kantin ve 1m2'lik kısmı Otomat Makinesi kurulum yeri olarak  
30/06/2021 tarihine kadar kullanılmak üzere; 72.800,00 TL ilk yıl tahmini kira bedel üzerinden 2886 
sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesine göre Açık Teklif  Usulü ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nce  ihale 
edilecektir.
2- Geçici Teminat Bedeli  7.280,00 TL (Yedi Bin İki Yüz Seksen  Türk Lirası.)dır.
3- Söz konusu ihale 12/ 12/2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi Toplantı 
Salonunda yapılacaktır.
4-  İhaleye katılacak olanlardan;
a) Nüfus Cüzdan Örneği,
b) Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres 
belgesi)
c) Tebligat için yasal yerleşim yerinden farklı bir adres bildireceklerin bunun için Türkiye'de adres 
göstermeleri,
ç) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (Banka Teyit Yazı ile)
d )İmza Sirkülerinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti,
e) Vekaleten iştirak edeceklerden, vekalet edenlerin ihaleye katılmaya yetkili olduklarına dair 
vekaletnamenin aslı veya Noter onaylı sureti,
f) Tüzel Kişilik adına iştirak edecek veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş yetkili belgelerini,
g) İhaleye iştirak itmek isteyenler Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya bunlardan birine ait İşletme 
Belgesi veya bu işlere ait Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı bir belgeyi İhale Komisyonuna 
sunacaktır.
h) ihale saatine kadar İhale dokümanını 450,00TL(Dört Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi adresinden satın alınabilir. ihaleye katılacak olanlar ihale dokümanı makbuz karşılığı ihale 
tarih ve saatine kadar Hastanemiz veznesinden satın almaları gerekir. Satın almayanların ihalede 
teklifleri değerlendirilmeyecektir.
ı) Yukarıda yazılı olan belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri 
gerekmektedir.
5- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla tekliflerini iadeli 
taahhütlü mektup ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı 
idaremiz sorumlu değildir. 
6-Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış sabıka kayıt belgesi(Aslı).        
7- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim ve harç bedelleri ve varsa KDV firma/veya 
müteahhide aittir.
8- Kiralama şartnamesini görmek isteyenler Hastanemiz satın alma odasında ücretsiz görebilirler.
9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 - - - - - - - - ELEMAN iLANI - - - - - - - -
Otomatik Kumanda ve Salt Malzeme Sisteminden Anlayan Elektrik / Elektronik 

Deneyimi Olan Teknisyen alınacaktır.

Müracaat : ENGİN PETROL - KEBİR BETON

ZİYA MAĞAZACILIK'TAN VAKFIKEBİR'E 
MUHTEŞEM BiR MAĞAZA

iSKENDERZADELER VAKFIKEBiR'DE BULUŞTU
Akrabalarıyla tek tek 

ilgilenen 
İskenderoğlu Süt ürünleri 
sahibi Hüseyin 
İskenderoğlu günümüzde 
birçok ailelerde akraba 
bağlarında ciddi zayıf-
lama olduğunu belirterek, 
İskenderzadeler olarak 
bu zaafa düşmemek için 
bir araya geldiklerini ifade 
etti. İskenderoğlu; sizleri 
ilçemizde ağırlamaktan 
mutluluk duyuyorum. Bu 
birlik beraberliğimizin 
devamını diliyorum.  
Devamı için en kısa 
zamanda bir araya 
gelmemiz gerekiyor.  
Güzel ülkemizin birçok 
değişik ilinde yerleşmiş 

olan akrabalarımız zaman 
zaman olduğu gibi yine bir 
araya gelmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Birlik ve beraber-
liğimizin en güzel örneğinin 
çok uzaklardan da gelsek hep 
beraber yaşıyoruz. Trabzon, 
Malatya, Diyarbakır, Adapa-
zarı, Bursa ve Hopa'dan gelen 
400 çıvarında iskenderzadeler 
bir arada olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söylediler.

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com
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İslam Dini İnsan neslinin korunması için 

beş temel unsur üzerinde titizlikle 

durmakta olup bunlar Aklı, malı,nesli, dini 

ve canı muhafazadır. 

İnsan:

1-Akıl sahibi bir varlık olarak 2-İnsanın 

yaşama hakkı 3-Neslin devamı ve 

korunması 4-Malın Korunması 5- Dinin 

Korunması bakımından insanın 

sorumlulukları ortaya konmuştur.

İslam dini insanı eşrefi mahluk olduğu için 

bütün yaratılanlardan üstün tutmuştur. 

İnsan birey olarak aklını, dini, canını, 

namusunu ve malını  koruma haklarına 

doğuştan sahip olduğu için, başkalarına ait 

bu haklarında korunması gerektiğini 

bilmeli ve inandıkları bu değerleri anlayışla 

karşılamalıdır. Bu nedenle İslam dininin 

aklın korunmasına verdiği önem  Kur'an'da 

aklın kullanılması ve düşünmenin önemi 

ayrıntılı bir şekilde ifade edilir. İslâm 

dininin insana yüklediği sorumluluklar 

canın, malın, neslin ve aklın korunmasıyla 

doğrudan ilgilidir. İnsan ve toplum 

açısından birinci dereceden sorumluluk 

alanına giren bu haklar ihlal edildiği 

zaman kendi güvenliğimizin ve toplumsal 

huzurun da tehdit altında olduğu kesinlikle 

bilinmelidir.

Bu durum İslam neslinin olduğu kadar 

diğer semavi dinlere ve ahlaki öğretilere 

bağlı bulunan insanlarında korunmasını  

amaçlamıştır.

Bu nedenle: 

İnsanlığın ortak düşmanı olan AİDS 

hastalığı ile insanlık olarak topyekun bir 

bütün halinde mücadele edilmelidir. 

Bilindiği gibi bu hastalık 'HIV'  virüsünün 

yayılması ve bulaşması  konusunda 

insanların bilinçlendirilmesi ve korunma 

yollarının ortaya konulması için her yıl 1 

Aralık tarihi Dünya AİDS günü ilan 

edilmiştir. Böyle bir günün amacı ise bu 

hastalığa yakalanmama yollarını anlatmak 

ve buna sebebiyet veren unsurları ortadan 

kaldırmak,hastalık dolayısı ile yaşamını 

yitirenleri anmak, toplumun dikkatini bu 

konuya çekmektir. Sağlık Bakanlığı 

yetkililerince hastalık hakkında toplumu 

aydınlatmaya çalışmaktır.

 AİDS, HIV adındaki mikrobun neden 

olduğu, kan yoluyla ve cinsel ilişki 

sırasında bulaşan bir hastalıktır. Bu virüs, 

vücuda girdiğinde hastalığa karşı direnç 

göstermemizi sağlayan bağışıklık 

sistemimizi yok eder. Böylece başka 

hastalıklara yakalanmamız çok kolaylaşır 

ve en basit bir soğuk algınlığına bile direnç 

gösteremeyiz.  Virüs, vücuda girdikten 

hemen sonra hastalık görülmez. Ayrıca, bu 

virüsün vücutta bulunduğunu gösteren 

herhangi bir şikâyet de gözükmez. Ancak 

yapılan tıbbi kan tetkikleri sonucu fark 

edilir. 

AİDS'in bulaşma yolları:

· Kanında bu virüsü taşıyan biriyle 

korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye 

girmesiyle HIV virüsü sağlıklı kişiye bulaşır.

· Hamilelerde, bireyden ve HIV 

virüsünü taşıyan anneden bebeğe, 

bulaşabilmektedir.

· AİDS'li ya da HIV virüsüne sahip 

kişilerin kanlarına temas sonucu ya da 

organ nakliyle hastalık ya da virüs bulaşır.

İslam dini evliliği teşvik ederek gençlerin 

evlenmesini, yuva kurmaları gerektiğini, 

sağlıklı toplumların güçlü ailelerden 

meydana geldiğini beyan etmiş ve gayri 

meşru bir ilişkinin kurulmasına karşı 

çıkmış ve bunun ismini zina olarak 

koymuştur.  Kur'an-ı Kerim bu konuyu 

şöyle açıklamıştır.

“Zinaya yaklaşmayın! O; hayâsızlık, çirkin, 

aşağı bir iş, kötü bir yoldur.” (1) 

“Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve 

avret yerlerini haramdan korusunlar!” (2)

“Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, 

boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, 

zekâtlarını verir, iffetlerini korur, emanet 

ve ahitlerine riayet ederler.” (3)

Görüldüğü gibi insanların zinaya 

yakalanmamaları, hayâsızlık ve çirkinlik 

yapmamaları, gayrı meşru ilişkilerde 

bulunmamaları, harama bakmamaları, 

avret yerlerini örtmeleri, iffet ve 

namuslarını korumaları insanlara sıkı 

sıkıya izah edilerek hataya düşmemeleri 

için kesin bir şekilde uyarılmışlardır. Bu 

ilahi uyarılara uyan kimseler, tıbbın 

tavsiyelerine de uydukları zaman Hiv 

virüsünden korumuş olacaklardır.

İlahi yolları terk ederek sadece tıbbı yolları 

deneyenler sonunda yanılacaklardır. 

Mutlaka ikisinin birden değerlendirilmesi 

gerekmektedir.

Şunu iyi bilmemiz gerekir ki, AİDS 

hastaları için “ölüm” kaçınılmaz bir 

sondur. Öyleyse bu hastalıktan insanlığın 

kurtuluşu için ilahi reçete : Aklı, Nesli, 

Dini, Malı,ve Canı Muhafaza'yı topyekun 

insanlık olarak uygulamamız 

gerekmektedir.

1-İsra S.A.32 - 2 Nur S.A.31-32

3 Müninün  S.A.1-8

İNSANLIĞIN DÜŞMANI AİDS

ŞALPAZARI'NDA BAŞKAN 
ADAYI HALK BELİRLEYECEK
AK Parti'de 11 aday adayının 
bulunduğu Şalpazarı İlçesinde 
kimin aday gösterileceği 
merakla bekleniyor.  Bu 
ilçemizde anketlere ağırlık 
verileceği ve anketlerden çıkan 
ismin, yani halkın istediği aday 
adayının AK Parti Şalpazarı 
Belediye Başkan Adayı olarak 
ilan edileceği öğrenildi.  Ayrıca 
aday gösterilmeyen bazı aday 
adaylarının da belediye başkan 
yardımcılığı, Büyükşehir ve 
Şalpazarı Belediyesi meclis 
üyelikleri gibi görevler verilerek 
kırılmaların yaşanmaması için 
önlem alınacağı belirtiliyor. 

ÇARŞIBAŞI'NDA SON DURUM
      AK Parti Çarşıbaşı Belediye 
Başkan Aday Adaylığı için 4 
başvuru yapılmıştı. 
Çarşıbaşı'nda Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz kısıtlı 
imkanlarına rağmen ilçesine 

hizmet için çok büyük bir gayret 
göstererek önemli değişimlere 
imza attı. Başkan Yılmaz halkla 
olan samimi diyalogları ve güler 
yüzü ile de Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
belediye başkanlarına hitaben 
söylediği, “çok önemli hizmetler 
yapsanız da gönüllere 
girmeden başarılı olmuş 
sayılmazsınız” sözlerini 
hatırlatırcasına ilçesinde 
gönülleri de kazanmayı 
başarmış bir Belediye Başkanı. 
AK Parti'nin halk anketlerinden 
çıkan mevcut belediye 
başkanları ile devam etme 
eğiliminde olduğu da biliniyor. 
Başkan Coşkun Yılmaz'ın 
arkasında önemli bir halk 
desteği de var. Genel Merkezin 
Çarşıbaşı'nda risk almadan 
mevcut Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz ile yola devam 
etme olasılığının bir hayli fazla 
olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKDÜZÜ CHP'DE 
RAMİS UZUN 
      Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
Trabzon'da en güçlü olduğu 
ilçelerinden birisi Beşikdüzü'dür.  
Bu ilçemiz de 4 aday adayı 
CHP'den Beşikdüzü Belediye 
Başkan Adayı olabilmek için 
başvuru yaptılar. Beşikdüzü'nde 
bir dönem belediye başkanlığı 

görevinde bulunan, hem yaptığı 
hizmetlerle hem de kişiliği ile 
büyük bir iz bırakan Ramis 
Uzun'un adaylığa çok yakın 
olduğu konuşuluyor. Yapılan 
anket çalışmalarına da damga 
vuran Ramis Uzun, daha önce 
aday adaylığı için ilçe 
başkanlığı görevinden istifa 
eden ancak aday adayı 
olmayan ilçe siyasetinin önemli 
isimlerinden Şakir Yenigün'ün 
de desteğini almıştı. 

 VAKFIKEBİR'DE MUHAMMET 
BALTA'NIN RAGİBİ YOK
Vakfıkebir AK Parti de aday 
adaylığı müracaat süresi sona 
erdi. Vakfıkebir AK Partiden 
belediye başkan Aday adayı 
olmak için müracaatta bulunan 
olmadı. Trabzon AK Parti de 
aday adayı olmayan tek ilçe 
Vakfıkebir. Mevcut Belediye 
Başkanı Muhammet Balta tek 
aday olarak görülüyor. 
Vakfıkebir CHP'de daha önce 
belediye başkan adaylığını 
Emin Uludüz açıklamıştı. Diğer 
siyasi partilerde henüz süreç 
sona ermedi. Önümüzdeki 
günlerde diğer siyasi partilerde 
de aday adayı çıkıp çıkmaya-
cağı merakla bekleniyor. 

FiSKOBiRLiKTE YENi BAŞKAN BAHADIR OLDU
Vakfıkebir Fiskobirlik hizmet binasında yapılan genel kurul sonrası 
Savaş Bahadır Fiskobirlik yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Tek liste halinde gidilen 
kongrenin divan 

başkanlığını Özcan Alp, kâtip 
üyelikleri Abdulkadir Sağlam ve 
Kemal Sağlamın yaptığı genel 
kurulun 170 delegesi bulunuyor.  
Savaş Bahadır'ın başkan 
olduğu genel kurul sonrası 
yapılan görev dağılımında as 
başkan Yaşar Kara üyeliklere 
Muharrem Somoğlu,  Turan 
Kaya getirilirken kurum müdür 
İlhan Altıntaş'ta yönetin 
üyeliğine getirildi. Giresun 
merkez delegeliklerine İrfan 

Çakar ile Savaş Bahadır 
seçildiler. Başkan Savaş 
Bahadır: kongre sonrası yaptığı 
teşekkür konuşmasında;  
kongremizde iştirak eden 
üreticilerimiz sonsuz teşekkür 
ediyorum bu kurum üreticilerin 
olduğu için sahip çıkılmasını 
istirham ediyorum birlikten güç 
olacağını bu nedenle siyasi bir 
görüş olmadan herkesimin 
bizlerin yanında olmasını ve 
desteklerini bekliyorum diyerek 
tüm üreticilerimize şükranlarımı 
sunarım dedi.

VAKFIKEBİR ÜLKÜ OCAKLARINDAN
UYUŞTURUCU UYARISI

Vakfıkebir Ülkü Ocakları İlçe 
Başkanı Mehmet Erkan 

yaptığı açıklamada; "Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 
Genel Merkezi ve Genel 
Başkanımız Sn. Olcay Kılavuz 
beyin öncülüğünde tüm yurt 
sathında başlatılmış olan 
toplumu ve gençliği bilinçlen-
dirme seferberliği halkımızın 
artan desteğiyle devam et-
mektedir. Bu çalışmalar çerçe-
vesinde İlçe Ocak Başkanlığı-
mız bünyesinde bir süredir 
devam etmekte olan gençlerle 
buluşmalarımızın faydalarını ve 
alınan sonuçları bizleri memnun 
etmiştir. Bilgilendirme ve 
bilinçlendirme faaliyetlerimizin 
devamında, uyuşturucu ile 
mücadelede kamuoyu desteğini 
harekete geçirme çalışmaları-
mıza başlamış bulunmaktayız. 

Ülkü Ocakları Trabzon İl Baş-
kanlığımızla koordineli olarak 
İlçemiz gençlerine ve ailelere 
ulaşarak uyuşturucu madde 
bağımlılığının kişiye ve topluma 
verdiği zararları anlatma 
gayretindeyiz. Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş'in lekesiz 

tertemiz bir gençlik arzusunu, 
liderimiz Dr. Devlet Bahçeli 
beyin, ilmi ve ahlakı önceleyen, 
kötü alışkanlıklardan uzak bir 
gençliği işaret ettiğini unutma-
yarak; gençliği ve gelecek 
nesilleri uyuşturucu batağından 
kurtarmanın ailelerle eşgüdüm-
lü çalışılarak sağlanacağı aşi-
kârdır. Zira madde bağımlılığı 
sebebiyle akıl, ruh, beden sağ-
lığı bozulan ve hayatı sona eren 
gençlerimiz ardında perişan 
olmuş aileler bırakmaktadır. 
Geleceğimizin teminatı olacak 
yerde toplumun sırtında yük 
olarak ya tedavi merkezlerinde 
ya da toprağın kara bağrında 
yatmaktadırlar. Tüm ailelerimizi 
uyuşturucuya karşı verdiğimiz 
bu mücadeleye ve bilinçlen-
dirme kampanyalarımıza destek 
olmaya davet ediyoruz." Dedi.

Vakfıkebir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Erkan uyuşturucu ile mücadele konusunda 
gençlerle ilgili olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgilendirme yaparak aileleri uyardı. 

ŞALPAZARI- ÇARŞIBAŞI-BEŞİKDÜZÜ-VAKFIKEBİR 

iLÇELERiNDE SON DURUM 
31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken siyasi kulisler ısınmaya 
başladı. İlçelerde yaşanan son bilgileri sizin için araştırdık. 

Gerçekleşen nezaket ziyareti sonrası 
açıklama yapan Şuayip Eyüboğlu,  
“Yürüttükleri sendikal faaliyetlerin 
amacının eğitim kalitesinin arttırılması 
ve eğitim çalışanlarının haklarının 
iyileştirilmesi olduğunu söyledi. Yeni 
seçilen yönetim kurulunun 
Vakfıkebir' de eğitim ve öğre-
timin iyileştirilmesi için tüm 
gücünü seferber edeceği,  bu 
konuda İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile işbirliğinde olacaklarını 
bildirdi. Ayrıca yeni dönemde 
gerçekleştirmek istedikleri 
faaliyetleri aktardı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Samimi Aksoy 
ise gerçekleşen ziyaretten 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Eğitimle ilgili 
sorunların çözülmesi için çaba 
gösterdiklerini,  gayelerinin 

Vakfıkebir ilçesinin eğitimde öncü ve 
örnek bir ilçe haline gelmesi olduğunu 
söyledi. Ziyaretten dolayı ilçe yöne-
timine teşekkür ederek, yeni yönetim 
kurulu üyelerine bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar diledi.

EĞİTİM BİR-SEN'DEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
AKSOY'A ZiYARET

Geçtiğimiz Ekim ayında olağan genel kurul sonrası yeniden başkan olarak seçilen 
Vakfıkebir Eğitim Bir-Sen İlçe temsilcisi Şuayip Eyüboğlu ve yeni yönetim kurulu 
ekibi, Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samimi Aksoy'u makamında ziyaret etti.
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Vakfıkebir Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesinde Güçlü 

bilekler, güçlü nesiller" 
sloganıyla düzenlenen okul içi 
etkinlikte: "GÜÇLÜ BİLEKLER 
GÜÇLÜ NESİLLER" adı ile 
düzenlenen etkinlikte final 
müsabakaları nefes kesti. 
Görüşlerini aldığımız Okul 
Müdürü Kadri Alay şunları 
söyledi;�"Bu etkinliğimiz 
gençleri spora teşvik etmek, 
aralarındaki iletişimi, dostluğu 

ve kardeşliği artırmak, bu sporu 
tanıtmak, sevdirmek, yetenekli 
sporcuları tespit etmek, spor 
dünyasına kazandırmak, engelli 
sporcuların da bu tür 
müsabakalara katılımını 
sağlamak, lisanslı sporcu 
sayısını artırmak ve başarılı 
olanları ödüllendirmek 
hedeflerini taşıyor. Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi bu 
etkinliklerle öğrencilerinin 
okulda mutlu olmasını sağlıyor."

GÜÇLÜ BİLEKLER, GÜÇLÜ NESİLLERKADINLARA YÖNELİK 'MEVLİD-İ NEBİ
HAFTASI' ETKİNLİĞİ

Gençlik Merkezi Salonunda 
düzenlenen program, kısa 

bir açılış konuşması yapan İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
salondan ayrılmasının 
ardından kadınlar arasında 
devam etti. Kur'an-ı Kerim 
tilâvetini müteakip, programa 
konuşmacı olarak katılan 
Trabzon İl Müftü Yardımcısı 
Melek Menteşe, bu yılki 

Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana 
teması olan 'Peygamberimiz 
ve Gençlik' konulu 
konferansını sundu. İl Müftü 
Yardımcısı Melek Menteşe, 
İslam'ın ilk günlerinde 
Peygamber Efendimiz (sav)'in 
yanında yer alan ve ilk iman 
edenlerin genç sahabeler 
olduğunu ifade ettiği 
konuşmasında, Hz. 
Peygamber'in gençlerle 

iletişiminden de örnekler 
vererek günümüz gençlerine 
yaklaşımımızda peygamberî 
bir metod kullanılması 
gerektiğinin önemini vurguladı. 
Program Kur'an Kursu 
Öğreticilerinden oluşan 
koronun seslendirdiği ilâhilerle 
devam etti. Yapılan duânın 
ardından İl Müftü Yardımcısı 
Melek Menteşe'ye çiçek 
takdimiyle program sona erdi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Kültür 
Merkezi Camii'nde 

gerçekleştirilen buluşmaya İlçe 
Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, Yurt 
Müdürü Cemil Turan, 
müftülük gençlik 
koordinatörlüğünden 
sorumlu Vaiz Zeki Güven, 
Kur'an Kursu Öğreticisi 
Ayşe Çelik, imam hatipler 
Yetkin Karaca ve 
Muhammet Başkan, bazı 
Kur'an Kursu öğreticileri, 
öğretmen, din görevlileri 
ve esnaf ile Beşikdüzü 
Meslek Yüksek Okulu'nda 
öğrenim gören ve 
Beşikdüzü Kredi Yurtlar 
Kurumu (KYK) Öğrenci 
Yurdunda kalan kız-erkek 
yaklaşık 60 öğrenci katıldı. 
Beşikdüzü İlçe Müftülüğü 
Aile ve Dini Rehberlik 
Bürosu ve Gençlik Koord-
inatörlüğünce “Diyanet 
Gençlik Buluşmaları” 
kapsamında organize 
edilen buluşmada öğrencilere, 
esnafların keserek bağışta 
bulundukları adak ve kurban 
etlerinden hazırlanan yemek 
ikramında bulunuldu. Program-
da öğrencilerle yakından 
ilgilenen ve kendileriyle hoş 
sohbette bulunan İlçe Müftüsü 
İbrahim Kadıoğlu, adak ve 
kurban bağışlarıyla müftülüğün 
öğrencilere yönelik 
hizmetlerine katkı sağlayan 
ilçe esnafına özellikle teşekkür 
etti. Müftü Kadıoğlu, “Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın geçen yıl 
başlattığı “Diyanet Gençlik 
Çalışmaları Projesi” 
kapsamında, müftülüğümüz 
bünyesinde oluşturduğumuz 
Gençlik Koordinatörlüğümüzce 
gençlerimize yönelik 'Diyanet 
Gençlik Buluşmaları' 
gerçekleştiriyoruz. İlçe 
Müftülüğü olarak gençlerimize 
yönelik yürüttüğümüz 
hizmetlerin daha etkin ve 
verimli bir şekilde icra 
edilmesine katkı sağlayan, 
kestikleri adak ve kurban 

bağışlarıyla desteklerini 
esirgemeyen esnafımıza 
özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Onların kestiği adak 

ve kurbanları öğrencilerimize 
dağıtıyor ve zaman zaman da 
yemek ikramında bulunuyoruz. 
Bu birlik, beraberlik ve 
dayanışma içerisinde 
öğrencilerimizle birlikte olmaya 
ve onlara katkı sağlamaya 
devam edeceğiz.  'Diyanet 
Gençlik Buluşmaları' 
kapsamında gençlik 
çalışmalarının koordine 
edilerek eşgüdüm içerisinde 
planlama, yürütme, takip etme 
ve sonuçlandırma işlemlerini 
gerçekleştiren müftülüğümüz 
personeline ve bu hizmetlerde 
emeği bulunan herkese çok 
teşekkür ediyorum. 
Gençlerimizin milli ve manevi 
değerlerine bağlı, medeniyet 
perspektifine sahip bir şekilde 
yetişmelerine katkı sağlamak 
amacıyla genç kardeşlerimizle 
birlikte olmaya devam 
edeceğiz. Toplumun geleceğe 
umutla bakabilmesi için insani 
erdemlerle donatılmış, her 
yönden iyi yetişmiş, ruhen ve 
bedenen dinamik bir gençliğe 

sahip olmak istiyoruz. Bu 
buluşmaların temel amacı; 
gençlerin bilgi, ahlak, erdem, 
estetik, ruh güzelliği ve 

merhamet duygusuyla 
yetişmelerine, milletimizi bir 
araya getiren değerlerin, insani 
haslet ve faziletlerin nesilden 
nesle aktarılarak üretilmesine 
katkı sağlamaktır” şeklinde 
konuştu. İlçe Müftüsü İbrahim 
Kadıoğlu, 19 Kasım 2018 
Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan 
gece, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed Mustafa (s.a.s)'in 
dünyayı şereflendirdiği 'Mevlîd-
i Nebí'nin yıl dönümü olduğunu 
da hatırlatarak, bu geceyi içine 
alan haftanın 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası' olarak 17-24 Kasım 
tarihleri arasında çeşitli 
etkinliklerle kutlanacağını 
belirtti. Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından 'Mevlîd-i 
Nebî Haftası'nın bu yıl ki ana 
temasının 'Peygamberimiz ve 
Gençlik' olarak belirlendiğini 
ifade eden Müftü Kadıoğlu, 
programa katılan herkesin hem 
Mevlid Kandili'ni hem de 
Mevlîd-i Nebî Haftası'nı tebrik 
ederek hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'Mevlid-i Nebi 
Haftası' etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik program düzenlendi.

MUHAMMET BALTA ÜLKE GÜNDEMİNDE
AK Parti'de aday adayı başvuru süresi tamamlandı. Trabzon'da 
aday adaylığı başvurusu yapılmayan tek ilçe Vakfıkebir oldu. 

Başvurunun olmaması 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'nın başarısını 
ülke gündemine taşıdı. 
Vakfıkebir'e tarihinin en önemli 
hizmetlerini yapan Başkan 
Muhammet Balta, halkla olan 
diyalogu ve samimiyeti ile de ön 

plana çıkıyor. Vakfıkebir'de 
sağlanan birlik beraberlik 
ortamı, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın başarısı ile 
birlikte ilçede bölünme 
yaşanmaması AK Parti'nin 
kurmayları tarafından da 
memnuniyetle karşılandı.

BEŞİKDÜZÜ'NDE, MÜFTÜLÜK ÖĞRENCİ DAYANIŞMASI
Beşikdüzü İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu'nda 
öğrenim gören ve KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesinde düzenlenen, 
Bilek Güreşi Etkinliğinde kıyasıya mücadele edildi.

Müsabakalarda birinci olanlara 
düzenlenen törenle madalya verildi.
Kızlarda Birinci olanlar:
45 Kg   Gülben AZMAN
50 Kg   Hilal FİL
55 Kg  Sibel BİRİNCİ
65 Kg  Beyzanur KARAŞ
Erkeklerde Birinci olanalar:
50 Kg  Umut baki ŞAR
55 Kg Hakan BİR
60 Kg Onuray GÜNAYDIN
70 Kg  Doğukan TANRIVERDİ
80 Kg Yavuz KILIÇ birinci oldular.

ŞEHiT POLiS MEMURU SONER YILDIRIM 
KABRi BAŞINDA DUALARLA ANILDI
2015 Yılında Şırnak'ta uygulama yapan polis ekibine teröristlerce bomba 
yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Tonyalı hemşehrimiz polis 
memuru Soner Yıldırım kabri başında dualarla anıldı.

Tonya İlçe Müftülüğü Mevlid-
i Nebi haftası çerçevesinde 

düzenlediği programda, Şehit 
Polis Memuru Soner Yıldırım'ı 
kabri başında anarak hatimlerle 
yâd etti.  Program Yatılı Kur'an 
Kursu öğrencilerinin şehidin 
ruhuna ithâfen okudukları hatim 
merasimiyle başladı. Okunan 
hatmin akabinde ise din 
görevlileri ve Yatılı Kur'an 
Kursu öğrencileri Yasin-i Şerif 
ve İhlas surelerini okudu. 

Okunan Kur'an tilavetinin 
ardından İlçe Müftüsü Haki 
Özgül Şehit Polis Memuru 
Soner Yıldırım başta olmak 
üzere tüm şehitler için dua etti. 
Tonya İlçe Müftülüğünce tertip 
edilen programa İlçe Emniyet 
Amir V. Serhat Bilici, Şehit 
Soner Yıldırım Lisesi Müdürü 
Yücel Usta,  polis memurları, 
şehidin babası Muhammed 
Yıldırım, gençlik koordinatörleri 
Seher Koç, Selim Bahadır, din 

görevlileri ve her okuldan 
seçilen öğrenciler katıldı. 
Programla ilgili bir açıklama 
yapan İlçe Müftüsü Hagi Özgül 
şunları ifade etti: İlçe 
Müftülüğümüz olarak bu gibi 
etkinlikleri gençlerle 
gerçekleştirerek onların manevi 
uyanışına katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Canlarını feda 
ederek bu cennet vatanı bizlere 
emanet bırakan şehitlerimizi ve 
şehit yakınlarını elbette yalnız 
bırakmayacağız. Yaşadığımız, 
nefes aldığımız müddetçe, 
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy'un da ifade ettiği gibi: 
“Sönmeden yurdumun üstünde 
tüten en son ocak” O ocak 
sönmedikçe her dâim şehitleri-
mize minnettar kalacağız. Dedi. 
Tertip edilen program Tonya 
İlçesi İskenderli Mah. Merkez 
Camiinde kılınan Öğle namazı-
nın ardından katılımcılara pide 
ikramıyla son buldu.

Beşikdüzü İlçe Müftülüğü 
tarafından 22.11.2018 

Perşembe günü İMKB Fen 
Lisesi Salonunda 'Mevlid-i Nebi 
Haftası' dolayısıyla düzenlenen 
programda, kâğıt üzerine 
kabartılmış noktalardan oluşan 
'Breyl Yazı' ile yazışmış şiiri 
parmak uçlarıyla dokunarak 
seslendiren Hanife Kalaycı'yı 
başarılarından dolayı tebrik 
eden Trabzon İl Müftüsü 
Osman Aydın, programın 
sonunda kendisine çiçek 
takdim etti. Görme engelli 
Hanife Kalaycı'yı daha önce 
makamında kabul eden 
Beşikdüzü İlçe Müftüsü İbrahim 

Kadıoğlu da, kendisine Beraille 
Alfabesi ile yazılmış Temel Dini 
Bilgiler isimli kitabı hediye 
etmişti. Kalaycı'nın, Beraille 
alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı 
Kerim'i ve Temel Dini Bilgiler 
adlı eseri parmak uçlarıyla çok 
ta güzel okuduğunu belirten 
İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, 
tebrik ve takdirlerini belirterek 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
Müftü Kadıoğlu, “Mühim olan 
insanın dünyada kalbinin kör 

olmamasıdır” dedi. Lise 
mezunu olan ve İlçeye bağlı 
Oğuz Mahallesi'nde oturan 
Hanife Kalaycı, ilçe 
müftülüğünün açtığı Kur'an 
kursunda Kurs Öğreticisi 
Kamuran Öztürk'ten Beraille 
Alfabesi ile yazılmış Kur'an-ı 
Kerim'i okumasını öğrendi. 
Kalaycı ayrıca, Kur'an okuma 
ve ilmihal yarışmasında da 
ikinci olarak umre ile 
ödüllendirildi.

GÖRME ENGELLİ HANİFE KALAYCI, 
OKUDUĞU ŞİİRLE BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Beşikdüzü İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği 'Mevlid-i Nebi Haftası' programında, kâğıt 
üzerine kabartılmış noktalardan oluşan 'Breyl Yazı' ile yazışmış şiiri parmak uçlarıyla 
dokunarak seslendiren Hanife Kalaycı dinleyenlerden büyük alkış aldı.



Büyükliman
Postası  GÜNDEM7 30.11.2018

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
Milletçe öğretmenlere verdiğimiz değerin ifadesi olarak kutlanan "24 Kasım Öğretmenler Günü", 
ülkemiz genelinde olduğu gibi Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Vakfıkebir ilçesi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

Uygulama Otelinde 
gerçekleştirilen kutlama 
programı Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasının 
ardından şiir ve 
kompozisyonların okunması ile 

devam etti. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy yaptı.

"BİR İNSANI KURTARMAK, 
BİR ALEMİ KURTARMAK 
KADAR ÖNEMLİDİR"
Müdür Aksoy, 
"Cumhuriyetimizin kurucusu, 
ülkemizin bütün öğretmenlerinin 
Başöğretmeni Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 
1928 yılında Millet Mektepleri 
Başöğretmenliğini kabul etmesi 
nedeniyle 1981 yılından bu 
yana kutlanmakta olan 
“Öğretmenler Günü “ için 
hazırladığımız programımıza 
hoş geldiniz.  Değerli meslek-
taşlarım, Baş döndürücü bir 
hızla değişen, gelişen, sanayi-
leşen dünyamızdaki yerini 
alamayan ve darbelere karşı 
duramayan milletlerin, gelişen, 
sanayileşen devletlerin sömür-
gesi ve kölesi olacaklarını gele-
ceğimiz olan öğrencilerimize 

öğretmek zorundayız.  Çünkü 
güçlü olanların hürriyet 
dağıtıcısı, güçsüz olup ülkesini 
savunanların ise haksız 

sayıldığı bir dünyadayız!   Bu 
şartlar karşısında bize düşen; 
bizi biz yapan milli ahlak ve milli 

kültürümüzün bozulup, 
yozlaşmadan kendimize has 
şekli ile evrensel kültür içinde 
korunup geliştirilmesine, 
öğretilmesine, bilgili, nitelikli 
insan gücü yetiştirilmesine 
önem vermeliyiz. Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ilelebet 
yaşatmak için; milli-manevi 
değerlerimiz etrafında sıkılmış 

bir yumruk gibi kenetlenip çok 
çalışmalıyız. Bir insanı 
kurtarmanın, bir âlemi 
kurtarmak kadar önemli olduğu, 

eğitilen bir insanın, huzurlu bir 
toplum ve mutlu bir gelecek 
olduğu unutulmamalıdır. 

Unutmayalım ki; başağın 
yetişmesine engel, sadece 
zararlı otlar değil; çiftçinin de 
ihmali göz ardı edilemez. Bunun 
için muhatabı insan olan bizlerin 
yapacağı bir hatanın telafisi 
yoktur. Hatamız toplumumuzun 
felaketidir. Bu duygu ve 
düşüncelerle " Bir millet, irfan 
ordusuna sahip olmadıkça 

savaş meydanlarında ne kadar 
parlak zaferler elde ederse 
etsin, o zaferin köklü sonuçlar 
vermesi ancak irfan ordusuyla 

mümkündür." diyerek, aydınlık 
gelecek için göreve koşan başta 
Başöğretmenimiz Mustafa 
Kemal Atatürk'ü ve ebediyete 
intikal eden tüm 
öğretmenlerimizi rahmet ve 
minnetle anarken, bizlere her 
konuda desteğini esirgemeyen 
Kaymakamımız Sayın Mesut 
Yakuta'ya, Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya, 
Daire Amirlerine, Sivil Toplum 
Kuruluşlarına, Yerel Basın 
Mensuplarına, Hayırsever 
Vatandaşlarımıza teşekkür 
eder, sevgi ve saygılarımı 
sunarım." Dedi.
"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 
YÜCE BİR MESLEKDİR" 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ise yaptığı 
kutlama konuşmasında;  “En 
zor şartlarda bile, ülkemizin her 

köşesine ulaşarak eğitmeyi ve 
öğretmeyi bir ideal olarak 
benimseyip ülkemizi çağdaş 
medeniyetler seviyesine 

çıkarma gayreti gösteren 
öğretmenlerimiz ülkemizin 
geleceğine ciddi katkı 
sağlamaktadırlar. Bizlerde 
onların bu mutlu günlerini 
düzenlediğimiz bu programla 
paylaşmak istedik ” dedi. 
Kaymakam Yakuta, öğretmenlik 
mesleğinin yüce bir meslek 
olduğunu belirterek hiçbir maddi 
karşılıkla ölçülemeyeceğini 
söyledi. Kaymakam Yakuta“ Bu 
mesleğin temeli sevgi ve 
fedakârlıktır. Fatihler, Yavuzlar, 
Mustafa Kemaller gibi birçok 
emsalsiz tarihi şahsiyetleri 
yetiştirenler ve yol gösterenler 
hep öğretmenler olmuştur. 
Öğretmenlerimize aileleri, 
çalışma arkadaşları ve öğren-
cileriyle daha mutlu, başarılı ve 
huzurlu günler diliyorum.”Dedi. 
Program, öğretmenler günü 
vesilesi ile yapılan yarışmalarda 
dereceye girenlere ödüllerinin 
verilmesi, Halk Oyunları 
gösterisi ve Halk Müziği dinletisi 
ile son buldu.

Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy

Kaymakam 
Mesut Yakuta

Mevlid-i Nebi Haftası 
çerçevesinde Tonya İlçe 

Müftülüğü ile Tonya İmam- 
Hatip Lisesi birlikte bir program 
düzenledi. Yapılan program 
saygı duruşu ve istiklal marşı, 
Tonya İmam- Hatip Lisesi 
Müdürü Hacı Atmaca'nın açış 
konuşmasıyla başladı. Kur'an 
tilaveti, ilahiler, Sinevizyon 
gösterisinin ardından İlçe 
Müftüsü Haki Özgül, “Hz. 
Peygamber ve Gençlik” konulu 
konferansını sundu.
"GENÇLİK ÖMRÜN BAHARI, 
HAYATIN KAYNAĞIDIR."
Tonya İlçe Müftüsü Hagi Özgül, 
konferansında katılımcılara 
özetle şunları aktardı; "Gençlik 
gelecektir. Umuttur, harekettir, 
berekettir, yenilik ve cesarettir. 
Gençlik ömrün baharı, hayatın 
kaynağıdır. Bir milletin istikbali 
o milletin gençlerinin enerjisini 
nerede, nasıl ve nelerle 
tükettiğine bağlıdır. Gençliğin 
hayat tarzı, bir milletin 
istikbalini gösteren aynadır. 
Eğer bir milletin gençleri 

güçlerini hayır, maneviyat, 
bilinç ve fazilet yolunda hizmet 
ve gayrete sarf ediyorsa, o 
millet istikbal vadediyor 
demektir. Gençliğin 
yetişmesinde ihmal, bir ülkenin 
geleceğini ve yapısını yok 
eder. Gençliğin ruhu 
işlenmeyen bir tarla gibi kendi 
kendine bırakılırsa, orada 
ısırgan ve dikenler biter. 
Dolayısıyla gençliği iyiye, hayra 
yöneltenler insanlığı iyiye ve 
hayra yöneltmiş demektir. 
Gençlik insanın başına hayatta 
bir kez gelir. Gençler ümitleri; 

ihtiyarlar hatıralarıyla yaşarlar. 
İnsan gençliğinde öğrenir; 
ihtiyarlığında anlar. Hâsılı: 
Gençler bütün hayallerini 
gerçek gibi görürler, bizlere 
düşen ise gençlere gerçeğin ne 
olduğunu öğretmektir. Âlemlere 
Rahmet olarak gönderilen Hz. 
Peygamber gençliğin bu 
kıymet ve enerjisini çok iyi 
takdir etmiş ve onlarla 
yakından ilgilenmiştir. 
Gençliğin karakter ve 
kabiliyetini tespit ederek 
onların çalışkanlık, zindelik, 
cesaret, metanet, heyecan ve 
kuvvetlerinden yararlanmayı 
bilmiştir. 18 yaşındaki 
Usame'yi, Ömer gibi Ebu Bekir 
gibi ileri gelen cengâver 
sahabelerinin önünde savaşa 
komutan tayin etmiştir. 27 
yaşında Muaz b. Cebeli genç 
yaşta Yemene vali olarak 
göndermişti. 16 yaşında 
Erkâm'ın evini İslami tebliği için 
karargâh olarak belirlemişti. 18 

yaşında Mus'ab b. Ümeyyeyi 
diplomatik ilişkilerde 
görevlendirmişti. Genç yaşta 
Zeydb.Sabiti vahiy kâtibi olarak 
görevlendirmişti. Hayber'de 
sancağı gencecik Ali b. Ebi 
Talip'in eline vermiş, hicrette 
yatağına Hz. Ali'yi yatırmıştı. 
Kıymetli Misafirler ! Farz edin ki 
Hz. Peygamberin hiçbir 
mucizesi yok, risaleti 
müddetince hiçbir mucize 
göstermedi onun ilkel bir 
toplumdan, cahiliye 
toplumundan örnek bir nesil 
yetiştirmesi en büyük mucize 
olarak yeter de artar bile." 
Müftü Özgül konferansını Şeyh 
Edebali'nin Osman Gaziye 
nasihatiyle sonlandırdı. “Ey 
Oğul! Yükün ağır, işin çetin, 
gücün kıla bağlı… Allah Teâlâ 
yardımcın olsun. Beyliğini 
mübarek kılsın. Hak yoluna 
yararlı etsin. Işığını parıldatsın. 
Uzaklara iletsin. Sana yükünü 
taşıyacak güç, ayağını 
sürçtürmeyecek akıl ve kalp 
versin. Sen ve arkadaşlarınız 
kılıçla, bizim gibi dervişler de 
düşünce, fikir ve dualarla bize 
vaat edilenin önünü açmalıyız. 
Tıkanıklığı temizlemeliyiz.” 
“Oğul! Güçlü, kuvvetli, akıllı ve 
kelamlasın… Ama bunları 
nerede ve nasıl kullanacağını 
bilmezsen, sabah 
rüzgârlarında savrulur gidersin! 
Öfken ve nefsin bir olup aklını 
mağlup eder. Bunun için daima 

sabırlı, sebatkâr ve iradene 
sahip olasın!..” “Sabır çok 
önemlidir. Bir bey, sabretmesini 
bilmelidir. Vaktinden önce çiçek 
açmaz. Ham armut yenmez; 
yense bile bağrında kalır. 
Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut 
gibidir.” Milletin, kendi irfanı 
içinde yaşasın. Ona sırt 
çevirme, her zaman duy 
varlığını. Toplumu yöneten de, 
diri tutan da bu irfandır. “Oğul! 
İnsanlar vardır, şafak vaktinde 
doğar, akşam ezanında 

ölürler.”Dedi.  Program 
Ortaokullar arası Hz. 
Peygambere mektup yarışması 
ve liseler arası Hz. 
Peygambere şiir yarışmasında 
dereceye giren öğrencilere 
ödül ve plaket takdimiyle; 
İmam-Hatip Ortaokulu ve 
lisesinin kendi öğrencileri 
arasında düzenlediği Kur'an-ı 
Kerimi güzel okuma ve Ezanı 
Güzel Okuma yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilere 
belge takdimi ile sona erdi.

GENÇLİĞİN HAYAT TARZI, BİR MİLLETİN İSTİKBALİNİ GÖSTEREN AYNADIR
Tonya İlçe Müftülüğü ile Tonya İmam- Hatip Lisesi Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde birlikte bir program düzenlediler.
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Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
VAKFIKEBİRE
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

iSKENDERZADELER 
VAKFIKEBiR'DE BULUŞTU

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

ZİYA MAĞAZACILIK'TAN VAKFIKEBİR'E
MUHTEŞEM BiR MAĞAZA

Trabzon Otomotiv
Erol AKTAŞ

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. 
No: 119          Vakfıkebir / TRABZON 0462 202 66 66(

Merkezi Trabzon'da bulunan iskenderzadeler 
Derneği önderliğinde ve Vakfıkebir İskenderoğlu Süt 
Ürünleri sahibi Hüseyin İskenderoğlu'nun ev 
sahipliğinde Vakfıkebir bir araya geldiler.

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

Ziya Mağazacılık şirketler gurubu Bin 260 metre kare 
alan üzerine 4 katlı yeni bir mağazayı Vakfıkebir 
ilçesinde inşa ederek hizmete açtı.

> Ahmet KAMBUROĞLU  4'de


