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MÜFTÜ ŞAHAN GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

> Sadık Aydın 2'de

> Sadık Aydın 4'de

BU GENÇLER ALKIŞI HAKETTiLER

MUHTARLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

> Sadık Aydın 3'de

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, gazetemizi ziyaret ederek 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve Haber Müdürü Sadık 
Aydın ile bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Vakfıkebir İlçemizde 2019 yılının 19 Mayıs'ında ortaya çıkan 
ve tamamı gençlerden oluşan önemli bir grup, unuttuğumuz 
bayram heyecanını bizlere yeniden yaşattılar.

Trabzon Valiliği tarafından Vakfıkebir ilçesinde 
görev yapan Mahalle Muhtarlarına yönelik 
Uygulama Otelinde eğitim semineri verildi.

(CHP) Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe teşkilatı yönetim kurulu 
Mehmet Keskin başkanlığında toplanarak ilçe ve ülke gündemine dair 
önemli konular hakkında basın açıklamasında bulundular. Keskin, 
Vakfıkebir Trabzon'un sahipsiz, gariban bir ilçesi durumunda iken 
AKP iktidarında vah ülkem vah! diyecek duruma geldik dedi.

“AKP'NİN 18. YILINDA ÜLKEMİZDE ARTIK
EKONOMİK BUHRAN DÖNEMİ YAŞIYORUZ”
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Ahmet KAMBUROĞLU

VAKFIKEBİR
SAHİPSİZ Mİ?

MÜFTÜ ŞAHAN GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bu öğrencilere yazık değil mi?
Bu çocuklar kimin çocukları…
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim ile Vakfıkebir 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa hazırlamış oldukları hazırlık 
kursuna, keyyetten öğretmen 
gönderilmiyor…
Vakfıkebir MTAL Anadolu Lisesinde 
Üniversite Hazırlık kursu devam ediyor…
Vakfıkebir'deki tüm okullardan öğrencilere 
ders anlatmak için öğretmenler bu kursa 
gidiyorlar Müdürlerinin onayı ile…
Ama Vakfıkebir'de öyle bir okul var ki, o 
okulda da bir müdür var. O müdür 
keyyetten öğretmenlerini oraya 
göndermiyor muş… 
Bak sen su işe…
Hemde Vakfıkebir'de olacak böyle bir 
durum…
Bu ilçenin Milletvekili, Kaymakamı, 
Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
ve İlçe Başkanı yok mu?
Bu İlçe sahipsiz değil ki…
Bu ilçeyi birileri sahipsiz mi sandı?
Acaba oradaki okutulan öğrenciler, 
onlardan daha başarılı olacak korkusu mu 
sardı?
Onu da bilmiyoruz ama öğreneceğiz…
Üniversite hazırlık kursuna gelen 
öğrencilerin ne kabahatleri var ki, sen 
kendince cezalandırmaya çalışıyorsun…
Her okuldan öğretmenler, o çocukları 
okutmaya gidecekler, sen keyyetten 
öğretmenlerini göndermeyecek sin…
İnsana bir hayırdır derler…
Bu ilçenin Milletvekili, Kaymakamı, 
Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
ve İlçe Başkanı bu konuyu ivedilikle inceler 
ve gereğini yaparlar diye düşünüyorum…
Müdür oldun diye öğrencilerin ellerindeki 
hakları alamazsın…
Bu kursta 100'den fazla öğrenci var…
Sene başı şu öğretmenler verileceği 
yönünde onay verildi…
Sonuca gelindiğinde, o onay yok, 
öğretmen yok, yan çizdim oynamıyorum…
Oldu mu şimdi…
Yıllar öncesinde kurslar vardı her okulda…
O kurslara gitmek için öğrenciler bir ücret 
ödüyordu…
Şimdi ise öğrenciden hiçbir ücret talep 
edilmeden, o kursa gitmeye devam 
ediyorlar. O kursa giden öğrenciler bazı 
dersleri alamıyorlar…
Bu müdürün çocuğu orada olsaydı, aynı 
böyle bir keyyetten bir uygulama yapar 
mıydı?
Diye düşündüm…
Öğrenciler, o kursa daha çok öğrenmek 
için gidiyor. Amaç, güzel bir üniversiteye 
yerleşmek…
Sen bu amaca destek olacağına köstek 
oluyorsun…
Öğrencilerin hakları yenilmez…
Öğrencilere verilen bu hizmete mani 
olamazsın…
Sene başı her okula hangi öğretmeni 
verebilirsiniz diye sorulmuş, bütün okullar 
hangi öğretmenleri vereceklerinin onayı 
verip, yazılarını da yazmışlar…
Sen müdür olarak ne yaptın. O 
öğretmenlerinin onayını ve yazıları 
yazmışsın, ama o öğretmenleri şimdi o 
kursa göndermiyorsun…
Nasıl bir keyyet uygulamadır...
Ben anlamadım…

BU GENÇLER ALKIŞI HAKETTiLER

V
akfıkebir İlçe Müftüsü olarak 
atandıktan sonra tanışma ve 
nezaket amaçlı kurum ve 

kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarını 
ziyaret ederek, gerçekleştirilen 
sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılmaya çalışarak birlik ve 
beraberlik çalışmalarına destek 
veren Müftü Recep Şahan, bu 
kapsamda gazetemizi de ziyaret etti.
“VAKFIKEBİR HALKI 
MUHAFAZAKAR, İNANÇLARINA 
BAĞLI VE YARDIMSEVER”
Müftü Recep Şahan ziyaret sırasında 
yaptığı açıklamada; "Devletimizin 
bize yüklemiş olduğu toplumu din 
konusunda aydınlatma görevini en 
güzel şekilde yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Göreve başladığım 
günden bu tarafa tüm Vakfıkebir 
ilçesinin yoğun ilgisini gördüm. 
Vakfıkebir gibi tarihi destanlarla dolu 
bir ilçede, müftü olarak görev 
yapmak bana gurur veriyor. 
İnanıyorum ki ekibimizle beraber 
ilçemizde güzel hizmetler yapacağız. 
Müftü Şahan, Vakfıkebir halkının 
muhafazakar, inançlarına bağlı ve 
yardımsever olduğunu ve bu kısa 
sürede halkla kaynaştığını söyledi. 
Covid 19 salgını nedeniyle kapatılan 
camilerin açıldığını, bazı şartlara 
uyarak artık camilerde Cuma ve vakit 
namazlarının kılındığını vurgulayan 
Şahan, bu süre zarfında 
müftülüğümüzde görevli personelin 
Vefa Destek Grubu olarak halkımızın 
yardımına koştuğunu ifade etti.” 
Müftü Şahan, “Bu anlamda Camiler 
öncelikle namaz kılınan mekânlardır. 
Bununla birlikte, dini ve ahlaki 

konularla ailevi ve toplumsal 
sorunların konuşulduğu yerlerdir. Bu 
Hz. Peygamber (sav) efendimizin 
uygulamasıdır. Artık cami görevlisi 
mahallenin de görevlisi olarak hane 
ziyaretleriyle görev mahallindeki 
bütün sakinleri tanımalı. Covid 19 
pandemisi öncesinde programlarımız 
şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, 
engelliler, dini ve sosyal desteğe 
muhtaç olanlar başta olmak üzere 
tüm ahalinin ziyaret edilmesiydi. Bu 
programlarımıza inşallah pandemi 
sonrası kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. Çünkü bir yerleşim 
biriminde sakinler öncelikle bilge 
kişiliğiyle öne çıkan hocanın 
etrafında toplanabilir. İmamlar, Allah 
sevgisinde, ona ibadette, kardeşlikte, 
birlikte yaşama ahlak ve hukukunda 
birliği, beraberliği, kaynaşmayı, 
vahdeti gerçekleştirmektir. Müftü 
Şahan, müftülük faaliyetleri hakkında 
da şunları söyledi: “Kız Kur'an 
kursumuz ve 4-6 yaş gurubu 

kreşimizde eğitimlere devam 
ediyoruz. Ayrıca hafızlık eğitimi alan 
çocuklarımız hem okula devam 
ediyor, hem de hafızlık eğitim alıyor. 
Bu yıl 10 Kız öğrencimiz hafızlığı 
tamamladı. Kendilerine hafızlık 
belgelerini takdim ettik. İlçe 
Müftülüğü olarak pandemi 
döneminde olmamız vesilesi ile kısıtlı 
ölçülerde çalışmalarımıza aralıksız 
devam ediyoruz dedi.”
“İLÇENİN GÖREN GÖZÜ, İŞİTEN 
KULAĞI VE KONUŞAN DİLİ 
SİZLERSİNİZ”
Müftü Recep Şahan sözlerine şöyle 
devam etti. Şahan, “Bütün 
hizmetlerimizde yanımızda 
gördüğümüz gazetenizin yerel 
basında doğru ilkeli habercilik 
anlayışından hiç taviz vermemesi, 
İlçemizin birlikteliğine katkı 
sağladığını gözlemliyorum. 
Çalışmalarımızda da bizleri yalnız 
bırakmıyorsunuz. Ben bu anlamda 
bizlere destek olduğunuz için sizlere 

ve ekibinize teşekkür ediyorum. 
Müftü Şahan, önemli haberlerin 
halkımıza ulaşmasında gazeteniz 
önemli rol oynamaktadır. Bu 
anlamda bizlerde Büyükliman 
Postası Gazetesini ve sosyal medya 
hesabınızı takip ediyoruz. İlçe de ne 
oluyorsa gazetenizde yer alıyor. 
İlçenin gören gözü, işiten kulağı ve 
konuşan dili sizlersiniz. İlçede 
yapılan yatırımlar ve eksiklikleri 
sizlerin aracılığı ile öğrenme imkanı 
buluyoruz. Önemli haberlere imza 
atıyorsunuz. İlçedeki Programların 
duyurulmasında, kardeşlerimizin 
bilgilendirilmesinde ve farkındalık 
oluşturulmasında büyük katkıları 
olan siz Büyükliman Postası Gazete-
sine çok teşekkür ediyoruz dedi. 
“İLÇEDE KAMU KURUM VE KU-
RULUŞLARI İLE VATANDAŞLAR 
ARASINDA BİR KÖPRÜYÜZ”
Samimi atmosferde gerçekleşen 
ziyarette Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, İlçe Müftüsü Recep 
Şahan'ın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Büyükliman 
Postası Gazetesi'nin kapısının her 
zaman diğer kurumlara olduğu gibi 
ilçe müftülüğüne de açık olduğunu 
belirten Kamburoğlu, Büyükliman 
Postası Gazetesi'nin amacının ilçede 
kamu kurum ve kuruluşları ile vatan-
daşlar arasında bir köprü kurmak 
olduğunu ifade etti. Vakfıkebir ilçe 
Müftülüğünün vatandaşlara yaptığı 
hizmetleri yakından takip ettiğini 
söyleyen Yazı işleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu;”İlçe Müftüsü Recep 
Şahan'a nezaket ziyaretinden dolayı 
teşekkür ederek başarılar diledi.”

Müftü Şahan, önemli haberlerin halkımıza ulaşmasında
gazeteniz önemli rol oynamaktadır. 

Çocukluğumuzun en büyük 
ideali okulda  bando takımına 
girmekti. Okul  yıllarında 
Bando Takımı 

majörlüğü/davulcusu  ile tanınan 
arkadaşlarımız  vardır. Bando, 
yılarca törenlerin olmazsa olmazı idi. 
Bize Bayram coşkusunu yaşattı, 

bayram alanına seyirci taşıdı. Her 
okulun bando takımı vardı. Bando 
takımları geçişi törenlerin bir başka 
gösteri grubu olurdu. Milli Eğitim 
Bakanlığı bayramlarda velilerin 
masrafa sokulmaması , gereksiz 
harcama yapılmaması önerisini 
okullarda bando takımı kurulmasın 
gibi algılanınca sınırlı sayıda  bando 
takımı kaldı. Törenlerden de elini 

ayağını çekti bandolar.
Vakfıkebir İlçemizde çok uzun bir 
zaman aralığından sonra 2019 
yılının Nisan ayında ortaya çıkan ve 
çalışmalarına başlayan sivil bando 
ekibi, 2019 yılının 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramında ilçe genelinde 
gösteri yaparak gönüllere taht 

kurdular. İşte bu organizasyonun 
başında olan ilçenin genç 
işadamlarından birisi İnşaat 
Mühendisi Anıl Sağlam'dan başkası 
değildi. İlçede her zaman farkındalık 
oluşturarak önemli projelere imza 
atan genç  girişimci ve işadamı Anı 
Sağlam ve ekip arkadaşlarını cani 
gönülden kutluyoruz. Bando 
takımında görev alan arkadaşların 
tamamı ilçe genelinde çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan 
bireylerden oluşuyor. Bütün takım 
mesai sonrası evlerine veya 
ailelerine, çocuklarına gitmeyerek 
fedakarlık yaparak mesai sonrası iki 
saat çalışma yaparak bayramlara 
hazırlanıyorlar. Bu kadar fedakarlık 
yaparak bu güzel gururu bu coşkuyu 
bizlere yaşattıkları için kendilerini ilçe 
halkı adına kutluyoruz. Bu yılki 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 

coşkusunu sivil bando takımı 
eşliğinde kutlamak onur vericiydi. 
Unuttuğumuz bayram sevinçlerini o 
güzel coşkuyu o Cumhuriyet 
heyecanını bando takımının 
gösterileri ile kutlamak 7 den 70'e 
herkese ayrı bir heyecan ve 
gururverdi. Cumhuriyet coşkusunu 
iliklerimize kadar bizlere yaşatan Anıl 
Sağlam ve ekip arkadaşlarına 
teşekkür ederiz. Güzel işlere imza 
atan bu bando takımını ilçe halkı 
bağrına bastı. İlçe Kaymakamımız 
Sayın Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet Balta 
ve tüm kurum amirleri, ilçe esnaarı, 
STK temsilcileri Anıl Sağlam'ın 
nezdindetüm takımı kutladılar. 
Bizlerde ilklere imza adan Anıl 
Sağlam ve ekip arkadaşlarını 
kutluyor, bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Cumhuriyet heyecanını bando takımının 
gösterileri ile kutlamak 7 den 70'e herkese 

ayrı bir heyecan ve gurur verdi. 



æ(CHP) Cumhuriyete Halk 
Partisi İlçe teşkilatı İlçe 

Başkanı Mehmet Keskin 
başkanlığında yaptığı basın 
açıklamasında ilçe ve ülke 
gündemine dair önemli 
açıklamalarda bulundular.  
Başkan Keskin, Öncelikle İzmir 
depreminde kaybettiğimiz 
canlarımıza Allah'tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, 
yaralılara da acil şifalar 
diliyoruz. Bu vesileyle İstanbul 
depremini yeniden hatırlayıp, 
kanal inadını bırakıp bütün 
motivasyonumuzu buraya 
yönlendirmeliyiz dedi. 
“18 YILLIK AKP İKTİDARINDA 
TÜRKİYE TABLOSUNA 
BAKTIĞIMIZDA; VAH ÜLKEM 
VAH! DİYORUZ”
Başkan Mehmet Keskin, 
“Dünyayı ve ülkemizi etkisi 
altına alan COVİD-19 
milyarlarca insana maske 
taktırırken AKP'nin maskesini 
düşürdü. AKP salgın sürecini 
aklın ve bilimin gerçeklerine 
göre yönetemedi. Bilim Kurulu 
“karar” değil “tavsiye” kurulu 
oldu. Çoğu tavsiyesi de yerine 
getirilmedi. Salgın ile ilgili 
alınan bütün tedbirler de geç 
kalındı. Her geç kalış ölü 
sayısını arttırdı. Bütün yurt dışı 
kapıları kapatılsa, şubat ayında 
ülke genelinde sokağa çıkma 
yasağı ilan edilse ve bu süre 
içinde yaygın taramalar yapılsa 
idi binlerce kişi ölmeyecekti. 
Bilim kurulu umreye kimseyi 
göndermeyin demişken, yirmi 
bin insanı umreye gönderip, 
üstelik bunlardan dönen on altı 
binini evlerine gönderip 
hastalığı ülkenin her yerine 
yayarak insanların ölümüne 
neden olanlar bunun hesabını 
vermeyecek mi? AKP iktidarı 
COVİD-19 salgını ile ortaya 
çıkan ekonomik krizin de 
yükünü emekçilere yükledi. 
Alınan tedbirler hep halktan 
para toplamak üzerine. 
Zenginler için paketler 
açıklandı. Krediler düşürülerek 
halk bankalara borçlandırıldı. 
Kredi dönemlerinde iki üç kat 
olan konut, otomobil yatlarına 
müdahale etmeyerek halk 
soyduruldu. Elektrik, gaz 
sayaçları okunmadan kabarık 
faturalar düzenlendi ama sayaç 
okuma ücreti alındı. AKP fakir 
halkını değil, yandaşı olan 
elektrik ve gaz şirketlerini 
korudu. Aklı başında olanlar 
“para basın ya da patronlardan 
ek vergi alın, esnafa, işini 
kaybedenlere yardım edin” 
dediler ama AKP halktan, kamu 
görevlilerinden zorla bağış 
topladı. CHP belediyelerinin 
halkımıza uzanan yardım eli 
engellenmeye çalışıldı. Ama 
bütün belediyelerimiz 
halkımızın yanında oldu, 
olmaya devam ediyor dedi.”

“AKP'NİN 18. YILINDA 
ÜLKEMİZDE ARTIK 
EKONOMİK BUHRAN 
DÖNEMİ YAŞIYORUZ”
Başkan Keskin, “AKP'nin 18. 
yılında ülkemizde artık 
ekonomik buhran dönemi 
yaşıyoruz. TUİK'İN açıkladığı 
işsiz sayısı 4,2 milyon, ama 
gerçek sayı 9,8 milyon. 
İlçemizde de 3500 dolayında 
işsiz var ve bunlar 18-25 yaş 
arasında ve çoğunluğu 
üniversite mezunu. Salgın 
döneminde ülkemizde işsiz 
sayısı 1 milyondan fazla arttı. 
İlçemizde salgın nedeniyle işini 
kaybeden onlarca kişi ailesini 
artık geçindiremiyor. İlçemizde 
çok sayıda gencimiz İBB' de iş 
için bizden çare arıyor. 
Vatandaşlarımızın kredi kartı 
borcu 810,3 milyar TL oldu. 3,5 
milyon kişi kredi borcunu 
ödeyemiyor. AKP faiz lobilerine 
hizmet ediyor. Son 8 ayda 
ödediğimiz faiz 728 milyar 
dolar. Günde 76 milyon dolar 
faiz ödüyoruz. Açlık sınırı 2 bin 
447 lira 72 kuruş, yoksulluk 
sınırı ise 7 bin 973 lira 2 kuruş. 
18 milyon insanımız açlık 
sınırının, 50 milyon insanımız 
da yoksulluk sınırının altında 
hayat mücadelesi veriyor. 
Yükselen döviz, vatandaşın 
alım gücünü yerle bir etti. 
Kısaca ekonomik tablo şudur: 
Bir yanda; yoksullukla boğuşan 
milyonlarca esnaf, işçi köylü, 
memur, emekli, Diğer yanda; 
avanta kredi, haksız destek, 
yandaşlıkla ihale, ahbap 
çavuşluk ilişkisi ile aldıklar 
dövize endeksli hazine 
garantisi ile yoksul halkın 
parasını emen yandaş 
asalaklar. Bu acı bir tablodur. 
Bal eyleyecek hali yoktur. 
İçinden çıkılamaz bu durumu 
karşısında halkın dini 
duygularını istismar ederek 

dinimiz bu acıları bal eylemeyi 
emreder diyen vicdansızlara 
sözümüz şudur: dinimiz; “biri 
yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar” diyor dedi.”
“EĞİTİM SİSTEMİMİZ 
ÇÖKMÜŞTÜR”
Başkan Keskin, “Eğitim sistemi 
çöktü. Bunu AKP'nin yöneticileri 
de söylüyor.  Eğitimi bir rant 
alanına çevirdiler. AKP eğitim 
konusunda kararları eğitim 
uzmanları ile almıyor. Çocukları 
okullarda bize oy verecek 
şekilde yetiştirelim diyen 4+4+4 
uygulaması getirdiler. Laik ve 
bilimsel eğitim karşıtı politikalar 

yüzünden eğitim çöktü. Eğitim 
paralı hale geldi. Zenginlerin 
çocuklarını özel okullara, 
yoksullar da devlet okullarına 
gönderiyorlar. OECD ülkeleri 
içinde Çocukların Fırsat 
Eşitliğinde 35 ülke arasında 34. 
Sıradayız. 15 milyon öğrenci 
571.000 derslikte ders görüyor. 
Derslik sayısı yetersiz. AKP 
“Uzaktan Eğitim”de kanada, 
Japonya, Kore, Fransa, İsviçre, 
Norveç gibi ülkeleri geride 
bıraktığımızı söylese de, en iyi 
iki ülkenin Çin ve biz 
olduğumuzu iddia ederek halkı 
kandırmaya çalışsa da 
gerçekler öyle değil. 21. 
yüzyılda ülkemizde 3 milyon 37 
bin hanede internet, 759 bin 
493 evde de televizyon 
olmadığı gerçeği ile yüzleştik ve 
çocuklarımız yoksulluk 
nedeniyle EBA sistemine 
geçildiğinde eğitim 
alamadılar… Bir öğrencimiz 
internete ulaşmak için çare 
ararken 4. kattan düşerek can 
verdi. 5 Temmuz'da okullar 
açılamadı. Çünkü COVİD 
şartlarında eğitimi 
sürdürebilmek için 57 bin 304 
derslik ve 138 bin öğretmen 
eksiğimiz olduğu gerçeğiyle 
yüzleştik. Bütün bu altyapıyı 
sağlayacak olan Türk Telekom 
Lübnanlı Halili ailesine peşkeş 
çekildi. Karını yedi, alt yapıyı 
yapmadı, Türk bankalarından 
kullandırılan parayı da 
ödemedi. Bunu yapanlar da 
millete Müslümanlık dersi 
veriyor. TÜRKSAT ise ayrı bir 
arpalık oldu. Altyapı yok. 
KABLO TV altyapısı üzerinden 
ancak 24 ilimize geniş bant 
yayını ve internet erişimi var. 
Oralarda da her noktada yok. 
DÜNYA ÜLKELERİNİN; 
%13,2'Sİ TAM DEMOKRASİ; 
%32,2'Sİ KUSURLU 
DEMOKRASİ, %22,2'Sİ 

MELEZ REJİM, %32,3'Ü İSE 
OTORİTER REJİMLERLE 
YÖNRTİLİYOR. Türkiye 
Erdoğan'ın ailesi ile birlikte 
yönetimine dayanan MELEZ 
REJİM kapsamında ve 167 ülke 
arasında 110. sırada yer aldı. 
Dünya hukukun üstünlüğü 
endeksinde 113 ülke arasında 
99, İktidar üstünde en az 
denetimin olduğu ülkeler 
kategorisinde 6. sırada yer aldı. 
Adil yargılanma ilkesini ihlalde 
Avrupa ülkeleri arasında ilk 
sıradayız. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'in görev 
süresince açılan hakaret davası 

26 iken, Tayyip Erdoğan'ın 17 
bin 406, Gazeteciler haber 
yazamaz hale geldi. Türkiye 
Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 
180 ülke arasında 50.02 puanla 
154. sırada, internet özgürlüğü 
endeksinde ise “özgür olmayan 
ülke” seviyesine indi. 13 bin 
928 kadın cinayeti gerçekleşti. 
Kadına şiddet son 18 yılda 
yüzde 1400 arttı. Türkiye'de 
kadınlara yönelik cinsel taciz 
son 18 yılda yüzde 500 arttı. 
Türkiye, Küresel Cinsiyet 
Eşitliği'nde 144 ülke arasında 
130. Çocuklara yönelik cinsel 
istismar 14 yılda yüzde 434 
arttı. (TÜİK) verilerine göre 
geçen sene 16-17 yaş 
grubunda olan 17 bin 047 kız 
çocuğu evlendirildi. 15 yaşın 
altında 142 kız çocuğu doğum 
yaptı; 15-17 yaş arasında 
doğum yapan çocukların 
sayısı ise 9 bin 714. 18 yıllık 
akp iktidarında; Devlet parti 
devleti oldu, Ekonomi çöktü, 
Eğitim çöktü, Yargı siyasallaştı, 
Toplum kamplaştırıldı, 
Kadınlarımızı, çocuklarımızı 
koruyamıyoruz, Doğa talan 
edildi, “FETÖ” musibetinden 
ders alınmadı tarikatlar cemaat-
ler cirit atıyor. İki bin sele 
derneği silahlanmaya, iç savaş 
hazırlığına devem ediyor dedi.”
“VAKFIKEBİR TRABZON'UN 
SAHİPSİZ, GARİBAN BİR 
İLÇESİ DURUMUNDADIR”
Başkan Mehmet Keskin, 
“Vakfıkebir Tablosuna 
Baktığımızda; Vakfıkebir'de 
2800 aile yardıma muhtaç, 
1600 genç (18-24 yaş arası) 
işsiz. Gençlerimiz moralsiz, çok 
sayıda gencimiz alkol ve 
madde bağımlısı oldu. 
Annelerinin, babalarının 
gözüne uyku girmiyor. En az 
yarısı çiftçi olan bu aileler 
geçinemiyor, bankalara ve 
tefecilere borçlandı. Ama biz bu 

annelere diyoruz ki “size çok 
güzel yüzme havuzu 
yapacağız.” Allah aşkına 
önceliğimiz bu mudur? Yaklaşık 
altı bin anneye sorsaydınız 
sizden yüzme havuzu isteyecek 
olan on anne çıkmazdı. Sizden 
çocuklarına iş isterlerdi iş! 1200 
esnafımız salgın döneminde 
sahipsiz kaldı. Salgın 
döneminde Vakfıkebir 
esnafımız bankadan yüksek 
faizli para çekip senet ödüyor. 
Her üç esnaftan biri icralıktır. 
Kapanacak duruma geldi, 
utanıcından kapatmıyor. Bu 
salgın döneminde esnafımız 

büyükşehir ve Vakfıkebir 
Belediyemizi yanlarında 
göremediler. Büfelere, 
cafelere, berberlere, 
kahvehanelere, toplu taşıma 
yapanlara acilen yardım eli 
uzatılmalıydı. Stopaj, işgaliye 
ücreti vs alınmamalı kısmen 

kiralarına destek verilmeliydi… 
İlçemizin genel ve yerel 
yönetimine baktığımızda; 
Vakfıkebir Trabzon'un sahipsiz, 
gariban bir ilçesi durumundadır. 
Hizmetlere bakıldığında; 
sadece OSB ile ilgili bazı 
adımlar atıldı. Yol ve altyapı 
ihaleleri yapıldı. Son derece 
memnun olduk. Emeği 
geçenlere teşekkür ederiz. Ama 
umarız yine kaplumbağa hızı ile 
ilerlemez, yeni mazeretler öne 
sürülmez. Bir an önce 
tamamlanır. Genel anlamda 
bakıldığında belediyemiz AKP 
dönemlerinde hizmet açısından 
“düşük irtifa” dönemidir. Son 
yılların en başarısız dönemidir. 
En kötüsü ise mevcut durumu 
çok yeterli görmeleridir. Yani 
hedeer düşük, rutin işlerle 
yıllar geçip gidiyor… Ama borç 
büyüyor. Şimdi halkımız adına 
soruyoruz: halkımızın size 
yıllardır verdiği o güçlü desteğin 
karşılığı bu mu? Vakfıkebir bu 
kadarını mı hak ediyor? Biz 
diyoruz ki; Bu yapılanları büyük 
başarı görmek tarihi kökleri ile 
büyük bir ilçe olan Vakfıkebir'e 
haksızlıktır. Vakfıkebir'i 
yönetenler de büyük 
düşünmelidir. İlçemizin 
ekonomisini büyütecek, 
istihdam sağlayacak yatırımlara 
öncelik verilmelidir dedi.”
“İLÇEMİZ TARİHİ KÖKLERİ 
VE MİSYONU İLE FAKÜLTEYİ 
HAK EDİYOR”
Başkan Keskin, “CHP olarak 
biz yıllardır çözüm önerilerimizi 
halkımızla paylaşıyoruz. 
Buradan bir kez daha 
tekrarlayalım: İlçemizin 
ekonomisini büyütmemiz, 
istihdam yaratmamız için 
olmazsa olmazımız OSB, 
Fakülte, Liman, Çikolata 
Fabrikası ve sahil projesidir. 
Büyükliman Havzası'nın 
merkezindeki konumu, tarihi 
kökleri ve misyonu ile Fakülteyi 
hak ediyor. Merkezi ve yerel 
yöneticilerin bu konuda gerekli 
adımları atmalarını istiyoruz. 
İlçemiz coğrak konumu ile 
Samsun'dan Hopa'ya kadar 
olan sahil kuşağında liman 
olma özelliğine en uygun 
konumdadır.  Ülkemizde tarihin 
kendisine “büyükliman” 
unvanını yüklediği biricik ilçedir. 
AKP yöneticileri bunu iyi bilmeli 
ve ona göre hareket etmelidir. 
Bizim önerdiğimiz ve ısrarla dile 
getirdiğimiz çikolata fabrikası 
gençlerimize istihdam 

yaratacak, süt ve fındık 
üreticisinin ürününe değer 
katacaktır. Ama maalesef siyasi 
irade yıllardır bizi duymuyor. 
Çikolata Fabrikası için gerekli 
hammaddelerin (süt, fındık, 
tereyağı) hepsi ilçemizde var 
ama maalesef siyasi irade yok. 
Sahil ilçesi olmanın 
avantajından ilçemiz ekonomik 
olarak yararlanamıyor. Dünyaca 
ünlü Vakfıkebir ekmeğinin satışı 
yeterince yapılamıyor; bunun 
için sahil geçiş yolu üzerinde 
ekmeğimizin ve yöresel 
ürünlerimizin satışının 
yapılabileceği oturma, 
dinlenme, eğlenme ve yeme 
yerleri olan tesisler yapılmalıdır. 
Belediyemiz “yerelde kalkınma” 
kapsamında hedeer koyarak, 
belediye bünyesinde tarım 
birimi kurarak tarımsal üretimin 
desteklenmesi konusunda 
sorumluluk alarak projeler 
üretmelidir. Bu konuda CHP 
İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin 
ve diğer büyükşehir belediyele-
rinde çok başarılı çalışmaları 
model alınabilir. Trabzon'un 2. 
Sumelası olan Pedromida 
Kilisesi turizme açılmalıdır. 
Karadağ Yaylamız tesisler 
yapılarak yaz ve kış turizmine 
açılmalıdır. Yılan hikâyesine 
dönen kapalı pazaryerinin, altı 
otopark olacak şekilde bir an 
önce yapılarak pazarcı esnafı-
mızın çilesine son verilmelidir. 
KYK Yurdunun üzerinde 
bulunduğu, öğrencilerin gece 
yürümekten korktuğu bakımsız, 
karanlık Eski Tonya Yolu bir 
kulvar şek-linde düzenlenerek, 
ışıklandı-rılarak ilçenin bir 
yürüyüş yolu haline getirilmesi 
öğrencilerimizin ve halkımızın 
isteğidir. Tarihi iskelemiz ilçe-
mize yeniden kazandırılmalıdır. 
Kültür ve sanata önem veril-
meli, çevre ilçelere de hitap 
edecek sinema ve tiyatro sa-
lonu yapılmalıdır. Şehirlerarası 
terminal ilçemize yakışır bir 
şekilde yapılmalıdır. Mahalle ve 
dolmuş durakları ilçemize 
yakışır bir şekilde düzenlenme-
lidir. Bütün bu sorunlar ancak 
ortak akılla çözülebilir. Diğer 
siyasi partiler, sendikalar, 
STK'lar, dernekler, odalar ve 
muhtarların karar aşamalarında 
görüş ve önerileri alınmalıdır. 
Bu karanlık tablolardan çıkışın 
yolu erken seçimdir. Biz hazırız. 
Ülkemiz için, ilçemiz için 
aydınlık günler dileklerimizle 
diyerek sözlerini tamamladı.”
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MUHTARLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
æ46 muhtarın görev 

yaptığı Vakfıkebir 
ilçesindeki muhtarlar iki 

bölüm halinde, Hizmet İçi Eğitim 
Seminerine katılacaklar. İlki 
gerçekleşen seminerde, il ve 
ilçe yönetimi, muhtarlık 
müessesesi ve organları, 
muhtarların görev yetki ve 
sorumlulukları, muhtar bilgi 
sisteminin tanıtılması, adli 
tebligat sistemi, Covit 19 
salgınında muhtarların görev ve 
sorumlulukları konuları İl İdari 

ve Denetim Müdürü Selami 
Turhal ve İl Sosyal Etüt ve Proje 
Müdürü Mehmet Akbulut 
tarafından verildi. Konuşmacılar 
Turhal ve Akbulut özellikle 
Covid 19 salgınına değindiler. 
Selami Turhal ve Mehmet 
Akbulut,  “ Salgın boyunca 
ihtiyaçlarını karşılayacak kim-
sesi olmayan vatandaşlarımıza, 
ihtiyaç duyabilecekleri gıda ve 
temizlik malzemelerini içeren 
paketler oluşturularak, ödeme 
gücü olan vatandaşlara bedeli 
mukabilinde; ödeme gücü 

olmayan vatandaşlarımıza 
ücretsiz olarak haftalık 
periyotlarla teslim 
edilebilecektir. Ayrıca kapsam 
dahilindeki vatandaşlar belli 
gruplara bölünerek, bu grupların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
bir kamu görevlisi ile 
eşleştirilmesi, bu görevli 
üzerinden temel ihtiyaçların 
karşılanması gibi ilave tedbirler 
alınabilecektir. İl/ilçedeki 
kapsam dahilindeki vatandaş 
sayısı, ilçenin şartları göz 

önünde bulundurularak tedarike 
ilişkin tedbirlerden hepsinin 
veya hangilerinin kullanılacağı 
vali ve kaymakamlar tarafından 
belirlenecektir. Buna ilave 
olarak Valilerimiz koordinas-
yonunda Kaymakamlarımız/ Vali 
Yardımcılarımız tarafından 
sorumluluk sahalarında bulunan 
tüm Muhtarların katılımı ile elek-
tronik iletişim grubu oluşturula-
cak, bu grup üzerinden sahada 
yaşanabilecek sorunlar anlık 
olarak takip edilerek ivedilikle 
giderilecektir. İhtiyaçlarını 

karşılayacak kimsesi 
bulunmayan vatandaşların 
temel ihtiyaçlarının karşılanması 
süreci "Vefa Koordinasyon 
Grubu" tarafından yönetilecek 
olup, bu gurubun kararı, 
görevlendirmesi, koordinasyonu 
olmadan hiçbir kurum, kuruluş, 
STK tarafından yardım faaliyeti 
gerçekleştirilmeyecektir” dediler. 
Vakfıkebir Uygulama Oteli'nde 
yapılan semineri İl İdari ve 
denetim müdürü Selami Turhal 
ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdü-

rü Mehmet Akbulut slayt 
gösterisi eşliğinde 
gerçekleştirdiler. 
Vakfıkebir Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü Şifa 
Karadeniz ve Muhtarlar 
derneği başkanı İzzet 
Çilingir'de seminere 
eşlik ettiler. Hizmet İçi 
Eğitim Semineri Vakfı-
kebir için 20 şer kişilik 
iki gurup halinde plan-
landı. Trabzon il genelini 

kapsayan semire yaklaşım 700 
muhtarın sadece 200'ünün 
katılacağı ve ilçe muhtar sayıları 
bölünerek verilmesi planlandı. 
Seminer sonrası muhtarlara 
teşekkür eden Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü Şifa Karade-
niz, muhtarların zor ama şerei 
bir görevi ifa ettiklerini söyley-
erek verimli seminer olduğunu 
belirtti. Müdür Karadeniz,  tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum 
dedi. Muhtarların ilgi gösterdiği 
seminer, karşılıklı kir alışverişi 
ile sona erdi.

Osman KOYUNCU

uran çift taraflı yapı üzerine Kkurulmuştur. Yani Kuran kâinat 

kitabının açılımı olduğu için kâinatta 

zıtlar çarpıştırılarak geliştirir(kadın erkek, 

güzel çirkin, iyi kötü vs) Kuran'da aynı 

şeklide zıtlarla misaller vererek insanları 

geliştirir doğruya soyuta ulaştırır. 

Kuran'daki Cennetle ilgili bu ifadeler sanat 

ve nimet ifadesidirler. Güzelliğin 

tasviridirler, güzellikler ve sanatlar bir 

nevi dinle kardeş gibidir. Onun için 

sanatkârlar, bestekârlar, yazarlar, 

ressamlar, nakkaşlar hep ince ruhlu ve 

naziktirler, insanlığın evrensel değerlerine 

saygılılar ve medeni insanlardır. 

Kuran'daki tasvirlerde asla erotik ve sapkın 

bir sahne tasviri yoktur. Bunu anlamayan, 

bazı bilim adamları Ayasofya'ya fahişe 

resmi olur mu diyor.  Bu noktayı anlamak 

için varlıkların dişi ve erkek yapılarını 

bilmek lazımdır.  Saf soyut(ruh hayal gibi) 

âlem erkektir. Allah'ın ulûhiyet yönü 

erkektir, Rahimiyet yönü dişidir. Onun için 

hüvellah diyoruz hiyellleh demiyoruz. Allah 

sonsuz soyut olduğu için yalnız Allah'a 

tapılır, Allah kelimesinin yerine yalnız 

hüve konur başka bir şey konmaz.  Lailahe 

illallah veya lailahe illa hu denir. Bu 

boyutta sonsuzluk esastır. Buna mukabil, 

somut(maddi varlıklar) beden, tabiat ve 

insanın nefsi dişidir.  Bu boyut rahmet ile 

ifade edilmiştir. Allah'ın iki ismi vardır 

Allah ve Rahman (isra 110) Sonsuz soyut 

Allah, sonsuz somut ise Rahmandır, onun 

için yaratılan her şeye rahmet diyoruz 

şeytan bile sonuçları itibari ile rahmettir. 

Onun için rivayetlerde cennet somut 

rahmet tecellisidir ve diriliş cismani 

olacak, somut rahmet tecellisi cismani 

demektir. 

   Âdem insanın ruh, inanç ve kültür 

boyutunun ifadesidir. Bir hadiste, Âdem 

buz dağından indi diyor. Âdem dil ve 

medeniyettir. Demek ki medeniyet dil ve 

kültürler buzul çağından sonra gelişmeye 

başladı. Kimyanın fiziğin vs kendi 

dillerinde sembolleri olduğu gibi dinin de 

içinde semboller vardır, bu sembolleri 

bilmeyen dini anlayamaz. Mesela aslan 

ecelin, balık nefisin sembolleridir vs. 

Havva, beden ve maddi yapısının 

ifadesidir, beden ruhtan üremiştir. Bugün 

fizik ilmi madde enerjiye dönüştüğüne göre 

enerjide maddeye dönüşebilir diyor ve ilmi 

çalışmalar bunu doğruluyor. Buna göre 

bütün kadınlar ruh, inanç ve kültür olarak 

erkektir, erkekler de beden itibarı ile 

dişidir. Yani erkeklerin soyut (maddi 

olmayan yönü) erkek, maddi yönü kadındır 

ve kadınlarında soyut yani maddi olmayan 

yönü erkek, maddi(somut) yönü dişidir. 

Erkeklerin yarısı kadın ve kadınların yarısı 

erkektir(soyut ve somut olarak), Görüldüğü 

gibi Arapçada kelimeler genelde erkek 

olarak kullanılır; fakat kadın-erkek 

beraber ve eşit olarak muhatap alınır. 

Demek cennetteki cinsellik kadın ve erkeğe 

eşit olarak hitap ediyor. Onlar dendiği 

zaman kadınlar için hünne, erkekler için 

hüm denir, kadın erkek karışıksa yine hüm 

denilir yani erkeğe hitap gibi fakat bu 

hitap kadınları da içine alır.  Herkesin 

bildiği gibi maddi somut(maddi) âlem artı-

eksi, erkek-kadın, gibi binlerce zıtlardan 

oluşur. Bu bir yaradılış yasasıdır. Varlığın 

kendi zıddında yansıması ve 

tamamlanması ilkesidir. Yani insan soyut 

ve somut olarak tek varlıktır birbirinden 

ayrılamaz.  Fakat varlığın bu seviyesinde 

kalmak asıl amaç değildir. Asıl amaç 

soyuta sonsuzluğa; zıtların biri diğerini 

eksiltmediği âleme yani cennetteki hayata 

varmaktır.  Müteşabih kavramını 

çözemeyenlerin gerçekten dindar olamaz. 

Allah'ın tahtı manasında Arş kelimesini 

kullanıyor. Gerçek manasıyla bir taht 

olmadığı gibi; tahta oturabilecek kadar 

sınırlı bir varlığın tanrı olamayacağı da 

aşikârdır. Demek asıl manaya ve soyut 

algılama seviyesine çıkmak gerekir. Kur'an, 

Allah ile ilgili izahlardan ziyade ahret ile 

ilgili izahların müteşabih (eş-anlamlı) 

olduğunu söylüyor. İkili(zıtlardan) süreçten 

somut nesnelere, oradan sanata, oradan 

sonsuzluğa ve soyuta yükseltmek, dinin de 

sanatın da gayesidir.  İslam'da resim 

üzerinden sanat gelişmemiştir, edebiyatta 

ve tasavvufta soyut algılama şekliyle, 

resimler hayallerde şekiller olarak vardır. 

Mesnevi temsiller ile insanı somuttan 

soyuta yükseltiyor.  Tıp ve benzeri bilim 

dalları daima insan bedeninden söz 

ediyorlar. Hiç kimse çıkıp burada erotizm 

yapılıyor, demiyor. Hiç erotik bir boyut 

içermeyen Kur'anın bu konu ile ilgili 

ayetlerini erotizme yormak bir hastalıktır, 

Işıd selefi ağzıdır. Aklı uçkurlarında olan 

sahte ve cahil hocaların işidir.  İslam 

dünyasında soyuta, sonsuza ve sanat 

anlayışına henüz yetişmemiş çok insan var; 

Kur'anı yanlış anlıyorlar, hâlbuki cinsellik, 

ikili varoluşun % 50'sini temsil ediyor. 

Cinsellik hayat ve hakikatin bir ifadesidir. 

Evet, biyolojik yönüyle cinselliğin amacı, 

üremedir denebilir. Fakat bilimsel yönüyle 

cinsellik varoluşsal bir realitedir. Hurilerle 

ilgili ayetlerde zevc (eş) vs denmesi, bu ikili 

yapının hatırlatıcısıdır, kadın olmazsa 

erkek neye yarar, çirkinlik olmazsa 

güzelliğin ne hükmü vardır.

DİN VE CİNSELLİK ÜZERİNE BİR YORUM

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an 

Kursu'nda hafızlık eğitimini 
tamamlayan ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü'nce Trabzon 
İl Müftülüğü'nde 
gerçekleştirilen '2020 Yılı II. 
Dönem Hafızlık Tespit 
Sınavı'nda başarı gösteren 10 
öğrenciye Hafızlık Belgeleri 
verildi. Hafızlık belgesi 
almaya hak kazanan 
öğrenciler için Vakfıkebir 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda  İlçe Müftülüğü 
tarafından  "Belge Takdim 
Töreni" düzenlendi. Burada 
öğrencilere hafızlık belgeleri 
ile birlikte çeşitli hediyeler 
takdim eden İlçe Müftüsü 
Recep Şahan yaptığı 
konuşmada; "Hafızlık 
müessesesi olarak ilçemiz ve 
bölgemiz adına gurur 
duyduğumuz Bölge Yatılı Kız 
Kursumuzda hafızlıklarını ikmal 
eden ve girdikleri sınavda 
başarı göstererek belge almaya 
hak kazanan kardeşlerimizi, 

hocalarını ve ailelerini tebrik 
ediyorum. Bizler sizin 
yetişmeniz için gece gündüz 
gayret ediyoruz. Anne 
babalarınıza, sizi yetiştiren 

kıymetli hocalarımıza ve bu 
güzide Kur'an Kursumuza 
maddi-manevi destek veren 
değerli halkımıza teşekkür 
ediyorum. "Sizin en hayırlınız 
Kur'an'ı öğrenen ve 
öğreteninizdir" düsturu-nu 

kendine rehber 
edinerek Hamele-i 
Kur'an olan hocalarımı-
zın ve talebelerinin 
bundan sonra da Kur'an 
ve İslam davasının hâ-
dimi olmalarını Rabbim-
den niyâz ediyorum.” 
dedi. 29 Eylül 2019 
tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş tarafından açılışı 

yapılan Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda hıfzını 
tamamlayıp hafızlık tespit 
sınavına girerek başarılı olan ve 

belge alan öğrencilerimizin 
isimleri şöyle: Huvayda Yılmaz,  
Sara Yılmaz, Sümeyye Yılmaz, 
Zühret Yolcu, Nisanur Yamak, 
Beyzanur Çolak, Ayşegül 
Albayrak, Büşra Acer, Ayşe 
Yayla, ve Elif Beyza Çimşit

10 ÖĞRENCİYE "HAFIZLIK BELGESİ" VERİLDİ

SÜRÜCÜ KENDİNİ ZOR KURTARDI
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesinde yaşayan bir 
vatandaşımız sabah saatlerinde aracını çalıştırmaya 
çalışırken aracın tutuşması sonucu araç tamamen yandı.

O
layla ilgili olarak edindiğimiz bilgilere 
göre,Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesinde yaşayan K.Kara adlı bir 

vatandaş 2 Kasım 2020 pazartesi sabah saat 
8.15 saatleri civarında evinden çıkarak 61 AAY 
920 plakalı aracını çalıştırmak istemesi sonrası 
araçta patlama meydana geldi. Araç sürücüsü 

K.Kara aracın 
yanmaya 
başlaması 
sonrası araçtan 
kendini dışarıya 
zor atarak canını 
zor kurtardığı 
söylendi. Trabzon 
Büyükşehir İtfaiye 
ekipleri ihbar 
üzerine olay 
yerine gelerek 
yanan araca 
müdahale ettiler. 
Lpg tüplü olan 
özel taksinin 
patlama riskine 
karşı Vakfıkebir 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından olay yerinde önlem alınarak 
vatandaşları yanan aracın çevresinden 
uzaklaştırdılar. Olayla ilgili olarak araç sahibinin 
bilgileri doğrultusunda yangın hakkında 
soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaştık.
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BAŞKAN TARIM, 
''KUŞATILDIK, SATILDIK, İHANETE UĞRADIK”

M
HP Trabzon İl Kongresi 
Yalıpark Otel'de yapıldı. 
MHP'nin mevcut İl 

Başkanı Bekir Sıtkı Tarım'ın tek 
aday olduğu kongre, 
Koronavirüs Pandemi Koşulları 
nedeniyle alınan önlemler 
altında yapıldı.   Kongreye MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Sadir 
Durmaz, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, MHP 
İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan 
Kalyoncu, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, MHP MYK Üyesi 
Süleyman Latif Yunusoğlu, AK 
Parti Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu ve çok sayıda 
STK İl Temsilcisi ve partililer 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başlayan 
kongre, ardından Divan 
Başkanlığının seçimiyle devam 
etti.  Kongrede divan 
başkanlığına Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir Durmaz 
seçilirken üyeliklerde Süleyman 
Latif Yunusoğlu ve Hasan 
Kalyoncu'da yer aldı. Kongre 
daha sonra MHP Genel Başka-
nı Devlet Bahçeli'nin mesajının 
okunmasıyla devam ederken 
ardından da Faliyet Raporu ve 
Mali Rapor okunarak oylandı. 
“TRABZON HEDEFE 
KİLİTLENMİŞ GÜÇLÜ 
KADROLARA SAHİPDİR”  
Kongrede daha sonra ise siyasi 

konuşmalara geçildi. Kongrede 
ilk olarak İl Başkanı ve İl 
Başkan adayı Bekir Sıtkı Tarım 
konuştu. Tarım, özetle şu 
ifadeleri kullandı: “Kafası boş 
yaratıkların, beyinlerini şeytanın 
çalışma odası seçtiğinden ki her 
türlü tne ve yalan dolu kirli bil-
gilerle mevzi kapmaya çalışan-
ların durumuna sadece artık 
üzülmekten başka yapacak hiç 
bir şeyimiz yoktur. Önümüzdeki 
dönemimizin önemli deerimiz-
den biri budur, bunu da başara-
cağız. Her şeye rağmen Trab-
zon, hedefe kitlenmiş güçlü kad-
rolarıyla sorunsuz bir biçimde 
liderlerinin ve Cumhurbaşkanı 
ittifakının sonuna kadar arkasın-
dadır. Türkiye'nin bu kadar me-
selesi varken, toplum hayatımızı 
hiçe sayarak kendilerinin siyasi 
ihtirasları adına iş birlikçi 
tutumlardan ayıramayıp, şifre 
taşıyan değişik sözlerle ülklemiz 
aleyhine temennilerde 
bulunanların kötü niyetleri 

apaçık ortadır. Devlet Bahçeli 
ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı 
artık kronikleşmiş ve çaresi 
imkansız olduğu ahlaksızlık 
hastalığına yakalanmışlardır.  
“GENEL MERKEZ KESİN-
LİKLE TARTIŞILMAYACAK” 
Göreve geldiğimiz gün itibariyle, 
parti binalarımızdan Genel 
Başkanımız ve Genel Merkezin 
kesinlikle tartışılmayacağını 

yerleştirdik. Efendim biz 
içimizden tartışabilir tezini de 
yasakladık. Bunu savunanlara 
baktığımızda kişilerin sadece 
tneye ve kötü niyetlere hizmet 
ettiklerine şahit olduk. Sonunda 
başardık ve yıllar geçtikçe her 
söylediğinin doğru olduğunu 
gördüğümüz liderimiz bırakın 
tartışmaya açılmasını onu hiç 
yormamak, teşkilatlara zarar 
vermemek adına Trabzon'da 
neler yapabileceğimizden başka 
hiç bir şey düşünmedik.  
“KUŞATILDIK, SATILDIK, 
İHANETE UĞRADIK” 
Kuşatıldık, satıldık, ihanete 
uğradık ve hiç yılmadık. Bir 
heyecandır bizimkisi, tutkusu 
eksilmeyen, duruşu eskimeyen, 
başı hiç eğilmeyen. Bir kahra-
manlıktır, bizimkisi karanlığı 
yaran, korkuyu yenen, korkuluk-
ları yere seren. �Biz bu hareke-
tin mensupları, siyasi ahlaksız-
lıkların var gücüyle yarıştığı 
ortamda biz sterilize kalmaya 

gayret edeceğiz. Bizim aklımız 
sadece Türkiye'dir. Sinekler ne 
anlar kovınana bal taşıyan arı-
nın aşk sancısını. Aziz devleti-
nin ve milletinin hizmetkarı 
Devlet Bey varken,  gezmediği 
parti, kalmayan çapsızları, 
çulsuzları, MHP'ye düşmanlık 
besleyenleri bize sevdirmediğin 
için sana binlerce şükürler olsun 
Allah'ım” dedi.  

VAKFIKEBiR'DE
BÜYÜK OPERASYONU
Vakfıkebir İlçesinde bulunan Hacıköy Mahallesi Sahil Yolu üzerindeki 
kontrol noktasında soluk kesen uyuşturucu operasyonu yapıldı.

V
akfıkebir İlçesinde 
bulunan Hacıköy 
Mahallesi Sahil Yolu 

üzerindeki kontrol 
noktasında Trabzon 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
şube Müdürlüğü ekipleri 
yaptıkları denetimlerde 
müthiş bir operasyona imza 
atıldı. İstanbul'dan gelip 
Trabzon istikametine 
gitmekte olan bir yolcu 
otobüsünde yapılan 
denetimlerde bir şahsa ait 
çantadan 3 kilo 270 gram bonzai çıktı. 
Denetim noktasında bir otobüste yapılan 
aramalarda emniyet güçleri tarafından bir 

şahsa ait çantadan 3 kilo 270 
gram bonzai yakalandığı ve 
şahsın göz altına alındığı bilgisi 
alınmıştır. Şahıs ve olayla ilgili 
olarak soruşturma devam 
etmektedir. Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu ve beraberinde Trabzon 
İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe Emniyet 
Müdürü Erdal Ergüven ve AK 

Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte 
kontrol noktasına giderek yapılan operasyon 
sonucu emniyet güçlerini kutladılar. 

“AK PARTİ MİLLETİN GÖNLÜNDE TAHT 
KURMUŞTUR” 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin 
iktidara gelişinin 18. yıldönümü nedeniyle 
mesaj yayınladı. Muhammet Balta 
açıklamasına şu ifadelere yer verdi: “2002 
yılında, milletimizden aldığımız büyük güç ile 
bu yola çıktık. 3 Kasım 2002 genel 
seçimlerinden yüzde 34,28 oy oranıyla 
iktidara geldik. Aradan geçen 18 yılda büyük 
reformlara imza atarak Türkiye'de ulaşılmaz 
bir gelişim ve değişime imza attık. Kurucu 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk 
siyasi tarihinde ülkemizi çağ atlatan 
projelere imza attık, atmaya da devam 
edeceğiz. 2023 vizyonunu kendisine temel 
prensip alarak güçlü Türkiye yolunda hızla 
ve yerinde adımlar atan AK Parti hükümetleri 
birbiri ardına attığı ciddi adımlar ve 
yatırımlarla gelişmenin, büyümenin ve 
kalkınmanın bir ve beraber olma ruhu içinde 
ortaya konulduğunu, tüm dünyaya ispat 
etmiştir. AK Parti ülke sevdasını, vatan 
aşkını en üst düzeyde hissedenlerin partisi 
olarak iktidara geldiği ilk günden bugüne 
kadar hizmet siyasetinin adresi ve 
uygulayıcısı olmuş ve bu sayede milletin 
gönlünde taht kurmuştur”
“AK KADROLARIMIZLA BİRLİKTE 
TÜRKİYE'YE ADETA ÇAĞ ATLAMIŞTIR”
Balta sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevdayla, 
tutkuyla, vatan aşkıyla 18 yıl önce çıktığımız 
zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi 
desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz 
milletimizle durmadan yürüdük, yürüyoruz ve 
yürüyeceğiz. Başı dik, alnı ak, yüreği 

demirden bir parça milletimizle adımlarımızı 
her zamankinden daha sağlam daha güçlü 
daha azimli bir şekilde atıyoruz. Partimiz, 
kuruluşundan geçen bu yıla dek, Türk siyasi 
tarihinde eşine az rastlanan bir başarıyla, 
her defasında daha da büyüyerek, çıtayı her 
defasında daha da yükseğe çıkartarak 
milletin sesi olmuş. Gazi Mustafa Kemal'in 
işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaşma 
arzusu içinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda 
koyduğu hedeerde AK kadrolarımızla 
birlikte Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır. 
Siyaset sahnesine çıktıktan sonra girdiği ilk 
seçimde tek başına iktidar olan AK Parti, 
sonrasında girdiği her seçimden de zaferle 
çıktı. Çok partili hayata geçildikten sonra en 
uzun süre tek başına iktidarda kalmayı 
başaran partimiz Türkiye'de siyasetin ana 
omurgasını değiştiren pek çok değişikliğe 
imza atmıştır. Hedef 2023 sloganıyla 
milletiyle el ele Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. 
yılına durmadan ilerlemektedir. 2051 ve 
2071 hedeerimize de ulaşmak için büyük 
bir azim ve karlılıkla durmaksızın çalışaca-
ğız. Ülkemiz ekonomisiyle, teknolojisiyle, 
demokrasi anlayışıyla, özgürlük inancı ve 
ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri içinde 
yerini alacaktır. 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet' düsturu ile ülkemizi çok 
daha güçlü ve sağlam yarınlara 
taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. 
Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz 
milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin. 
“AK PARTİLİ OLMAK BÜYÜK TÜRKİYE 
SEVDALISI OLMAKTIR”
AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı 
olmaktır. Bu sevda ile milletimizin hizmetkarı 
olmayı sürdüreceğiz. Milletin bağrından 
çıkan AK Parti'nin, AK sevdamızın 
iktidardaki 18. yıl dönümünü en içten ve 
kalbi duygularımızla kutluyor, başta Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar 
görev yapmış Başbakanlarımıza, bakanla-
rımıza ve milletvekillerimize, Trabzon il, ilçe, 
mahalle teşkilatlarımızda, seçim 
sandıklarımızda görev yapmış tüm dava 
arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza ve 
meclis üyelerine ve Trabzonlu hemşerilerime 
sevgi saygı ve sonsuz teşekkürler ediyor, 
ebediyete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza 
Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı 
zamanda geçtiğimiz günlerde meydana 
gelen İzmir depreminde hayatını kaybeden 
hemşerilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Devletimiz tüm imkânlarıyla depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

TRABZON MiLLETVEKiLi 
MUHAMMET BALTA'DAN 18. YIL MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyuncaazimle, hiç 
durmadan insan odaklı hizmetler verdiğini belirterek “Rabbim, daha nice yıllar 
iktidarda AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkârı olmayı nasip etsin” dedi.

MHP Trabzon İl Kongresinde konuşan İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, 
“Kuşatıldık, satıldık, ihanete uğradık ve hiç yılmadık” dedi.  

DEPREMZEDELERE
VAKFIKEBİR EKMEĞİ 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 
depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmıyor. 

B
üyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu'nun talimatıyla 

İzmir'deki deprem mağdurlarına 
iki tırla birlikte 5 bin 500 adet 
'Vakfıkebir Ekmeği' gönderildi. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 'Trabzon Ekmeğini 
Paylaşıyor' sloganıyla 
gerçekleştirilen yardım 
kampanyası çerçevesinde, 
fırınların kısa süre içerisinde 
ürettiği 5 bin 500 adet Vakfıkebir 
ekmeği, poşetlenerek kolilere 
yerleştirildi. Vakfıkebir festival 
alanından hareket eden ekmek 
dolu tırlar, bir gün sonra İzmir'e 
ulaşacak. Günlerce 
bayatlamama özelliğiyle ülke 
çapında bilinen Vakfıkebir 
ekmekleri ile depremzedelerin 

birkaç günlük ekmek ihtiyacının 
karşılanması amaçlanıyor.
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİ

Ekmeklerin tırlara 
yüklendiği sırada 
açıklamalarda bulunan 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
“İzmir depreminde hayatını 
kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza yüce 
Allah'tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyorum. Bizler 
yardımlaşmayı ve 
dayanışmayı çok seven, 
özel bir milletiz. Bugün 
buradan İzmir'e 5 bin 500 
adet 'Vakfıkebir Ekmeği' 
gönderiyoruz. Bu kri 
ortaya koyarak bizlere 
talimat veren Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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�ZM�R DEPREM�NDE 
SON DURUM!

A
FAD'dan yapılan 
açıklamaya göre, 30 
Ekim'deki depremin 

ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün 
üzerinde olmak üzere toplam 
1713 artçı sarsıntı kaydedildi. 
Depremde 114 kişi hayatını 
kaybetti, 1035 kişi yaralandı, 
yaralılardan 898'i taburcu edildi, 
137 kişinin ise tedavisi devam 
ediyor. İzmir'de arama ve 
kurtarma çalışmaları yürütülen 
17 binada çalışmalar 
tamamlandı.

ARAMA KURTARMA 
ÇALIŞMALARI BİTTİ
AFAD Başkanı Güllüoğlu, 6.6 
büyüklüğünde depremin yaşan-
dığı İzmir'de arama kurtarma 
ekiplerinin çalışmalarını 
tamamladığını bildirdi. Güllüoğlu 
yaptığı açıklamada, "Arama 
Kurtarma ekipleri çalışmalarını 
tamamladı. Emeği geçen, ucun-
dan tutan her bir çalışana, gö-
nüllüye teşekkür ederiz. En kalbi 
şükranlarımızla. Diğer konular-
da ise yoğun bir şekilde çalış-
maya devam ediyoruz" dedi.

Vakfıkebir İlçesi Çarşı 
Mahallesi Uzun Sokak 

(Askerlik Şubesi yanı) No: 301 
de Emine İlgün tarafından Ev 

Tekstil mağazası hizmete 
açıldı. 4 Kasım 2020 
Çarşamba günü hizmete açılan 
“TOPİZA RİZE DOKUMALARI” 

Ev Tekstil mağazasının açılış 
kartelasını Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral ve ilçe esnaarı ile 
birlikte kestiler. Belediye 
Başkanı Muhammet Balta 
açılışta yaptığı kısa 
konuşmada; “Ekonomik 
anlamda bu zor günlerde böyle 
girişimcilerin cesaret örneği 
göstererek işyeri açmaları çok 
önemli. Kendilerini bu 
cesaretten dolayı kutluyorum. 
Açılan işyerimizin ilçemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. Cenabı Allah Emine 
hanıma bereketli bol kazançlar 
nasip eylesin dedi.” Bizlerde 
yeni açılan işyerinin ilçemize 
ve işyeri sahibine hayırlı 
olmasını diliyoruz.

“TOPiZA RiZE DOKUMALARI”
EV TEKSTİLİ MAĞAZASI AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi Uzun Sokak da “TOPİZA RİZE DOKUMALARI” 
Ev Tekstil Mağazası Emine İlgün tarafından hizmete açıldı.

BOZCAALİ MAHALLE MUHTARLIĞI
BiNASININ AÇILIŞI YAPILDI
Görele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 
Bozcaali Mahalle Muhtarlığı Binasının açılışı yapıldı. 

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, Belediye 

tarafından Bozcaali 
Mahallesine kazandırılan 
Bozcaali Mahallesi Muhtarlık 
Binasının açılışını yaparak, 
Muhtarlık Binasının mahalleye 
hayırlı uğurlu olmasını diledi. 
Mahallelerin ve mahalle muh-
tarlarının taleplerini yerine ge-
tirmeye devam ettiklerini belir-
ten Belediye Başkanı Tolga 
Erener, “Önemli olan Mahalle 
Muhtarlık Binalarını mahalle-
lere kazandırmak olmadığını, 
önemli olan bu binaların içinin 
dolu olması, halkın taleplerini 
ivedi bir şekilde bizlere 
ulaştırılmasıdır” dedi.  Görele 
Belediyesi olarak Bozcaali 
Mahallesine hizmet anlamında 
damga vurduklarını ifade eden 
Erener, şunları kaydetti: 
“Bozcaali Mahallemizin iki ana 
yolu vardı, o yolları hem 

asfaltladık hem de betonladık. 
Bozcaali Mahallemiz çöp 
kokusundan geçilmiyordu ve o 
sıkıntıyı da ortadan kaldırdık ve 
yerine sosyal tesis kazandırdık. 
Mahallemizin alt ve üst yapısını 
yeniledik. Kanalizasyon ve 
dere ıslah çalışmalarımızla 
birlikte Bozcaali Mahallemizi 

yaşanılabilir bir mahalle 
konumuna getirdik. Mahallemiz 
gelişmeye, nüfus bakımından 
büyümeye devam ediyor. 
Halkımızın mahallesi ile ilgili 
istek ve sıkıntılarına çözüm 
olmak için mahallemize 
Muhtarlık Binamızı da kazan-
dırdık. Hayırlı, uğurlu olsun” 

Doğu Karadeniz 
Bölgesindeki Yaylalardan 

süsledikleri hayvanlarıyla 
sabahın ilk ışıkları ile 
sonbaharın son günlerinde 
erken saatlerde yola çıkan 
yaylacıların geri dönüş 
yolculuğu, renkli görüntüler 
oluşturdu. Doğu Karadeniz 
Bölgesi'nde, asırlardır gelenek 
olarak yaşatılan yaylacılık, 
mayıs ayı ortalarında başlayıp, 
sonbaharla birlikte sona eriyor. 
Hayvanlarıyla yaylalara göç 
edenler, yılın 4 ya da 5 ayını 
buralarda geçiriyor. Özellikle 
hayvanlarını otlatmak amacıyla 
yaylalara çıkanlar, buralarda 

kaldıkları süre içinde hem kış 
aylarında tüketecekleri süt 
ürünlerini elde ediyor, hem de 
hayvanlarının tüketeceği otları 
biçiyor. Yaylada, ineklerin 
sütünden tereyağı ve peynir 
çeşitleri hazırlayanların kimi 
ürününü satıp geçimine katkı 
sağlarken kimi de ailesinin kış 
mevsimindeki yiyeceğini elde 
ediyor. Sonbaharla birlikte 
dönüşe geçen yaylacılar, 
hayvanlarıyla yaklaşık 6-7 
saatlik yolculuk yapıyor. Yol 
boyunca su başlarında mola 
vererek, ihtiyaçlarını gideren 
yaylacılar, uzun süren 
yolculuğun ardından akşam 

saatlerinde köylerine ulaşıyor. 
Kimi yaylacılar ise hayvanlarını 
ve eşyalarını kamyonete 
yükleyerek köyüne dönüyor. 
Bölgedeki 'yayla göçü' renkli 
görüntüler de oluşturuyor. 
Hava sıcaklıklarının iyice 
azaldığını belirten yaylacılar, 
"Kış mevsimi artık yaklaştı, 
yaylaları çok seviyoruz ama 
köylerde de işlerimiz var. Onun 
için dağlarda fazla kalmaya-
cağız" diyerek, yaylacılığın 
vazgeçilmez tutkuları olduğunu 
söylüyorlar. Sezonun bitme-
siyle birlikte aileleri ile yayladan 
köylere dönen yaylacılar, yayla 
evlerinin kapılarını dualarla 
kilitlerken, "Yayalar bir sevda, 
buralar bir merak, ne 
eskilerimiz ne insanlarımız 
geldi geçti bu dağlardan" 
ifadesini kullandılar. Bölgede 
yol boyunca dar patika 
yollardan hayvanları ile köye 
göç eden yaylacılar, "Sabah 
erkenden kalkıp hazırlanıyoruz, 
yavaş yavaş yolculuk 
yapıyoruz, ineklerimiz 
yorulduğunda mola veriyor 
onları dinlendiriyoruz. Yayladan 
köye yaptığımız yolculuk sekiz 
saat sürüyor" dediler.

RENKLİ DÖNÜŞ BAŞLADI!
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalara ilkbahar'ın son aylarında göç 
eden yaylacılar, sonbaharla birlikte köylere dönüş yolculuğuna başladı.

“YAYLA BİR SEVDADIR”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki 
depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Ö
nerge hakkında, İYİ Parti 
Grubu adına söz alan 
Trabzon Milletvekili 

Hüseyin Örs ve AK Parti Sinop 
Milletvekili Nazım Maviş 
arasında yaşanan 
“atanamayan öğretmen” 
tartışması gündeme damgasını 
vurdu. Konuşmasında iktidar 
partisinin öğretmen açığını 
sözleşmeli öğretmenlik 
sistemiyle gidermeye 
çalıştığını belirten Örs, 
“Öğretmen adayı gençlerimiz, 
sözleşmeli öğretmenlik 
sistemiyle aynı işi yaptıkları 
meslektaşlarından daha az 
maaşla çalışmakta ve birçok 
haktan da mahrum 
kalmaktadırlar. Yine, işsiz 
kalan öğretmenlerimiz özel 
eğitim kurumlarında asgari 
ücretin altında çalışmaya razı 
olmaktadırlar. Günümüzde 
zaten atanmanın zor olduğu bir 
sınavda soru sayısı 
değiştirilmiş, adaletsiz bir 
sıralama yapılarak öğretmen 
adaylarının mağduriyeti 
derinleştirilmiştir. 2003-2019 
yılları arasında KPSS'ye giren 
ve ataması yapılan öğretmen 
sayısına baktığımızda, bugün 
burada ataması yapılmayan 
öğretmenler sorununu neden 
konuştuğumuzu daha iyi 
anlayabiliriz. Her yıl KPSS 
sınavına girenlerin küçük bir 
kısmı atanırken büyük bir 
bölümü ataması yapılmayan 
işsiz öğretmenler ordusuna 
dâhil oluyor” dedi.
'ATAMALARDA 
ADALETSİZLİK VAR'
2019 yılında KPSS'ye giren 
öğretmen adaylarının 
mağduriyetlerine de değinen 
Milletvekili Hüseyin Örs, 
“Öğretmen adaylarımızın girmiş 
olduğu KPSS soru sayısı ile 
2017 ve 2018 yıllarında yapılan 
KPSS soru sayısı farklıdır. 2019 
yılında öğretmen adayları için 
yapılan sınavdaki soru sayısı, 
2017 ve 2018 yıllarındaki 
KPSS'deki sorulardan fazladır. 
Öğretmen adayları farklı soru 
sayısına ve farklı puan 
hesaplamasına tabi tutulmuştur 
ancak adaylara aynı sınava 

girmiş gibi sıralama yapılmıştır. 
2017 ve 2018 KPSS sınavları ile 
2019 KPSS sınavının soru 
sayılarındaki farklılık sebebiyle 
öğretmen adaylarının puanları 
arasında denkleştirme 
yapılmadığından atamalarda 
adaletsizler ortaya çıkmıştır. Bu 
mağduriyet yapılan atamalara 
ek olarak yeni bir atama daha 
yapılarak ancak giderilebilir” 
ifadelerini kullandı.
'MAĞDURLARIN SESİ 
OLDUK'
İYİ Parti olarak toplumun her 
kesimindeki mağdurların sesi 
olmaya özen gösterdiklerini 
vurgulayan Örs, şu ifadelere yer 
verdi, “Son grup toplantımızda 
Genel Başkanımız Sayın Meral 
Akşener milletin kürsüsünde 
2019 KPSS mağdurları adına 
genç bir kardeşimize söz verdi. 
Bu genç kardeşimiz 
konuşmasında yaşadıklarını 
detaylıca ortaya koydu. Bu 
konuşmadan ülkeyi idare 
edenlerin alacakları epeyce 
dersler var. Gönül isterdi ki 
sizler de bu kardeşimizin 
konuşmasını dinleyebilmiş 
olsaydınız. 6 Aralık 2019'da Millî 
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya 
Selçuk tarafından cevaplanmak 
üzere bu mağdur 
arkadaşlarımızla ilgili bir soru 
önergesi vermiştim. Bugün de 
grup olarak bu araştırma 
önergesini yüce Meclisimize 
sunuyoruz. Atanamayan 

öğretmenlerimizin ve 
bilhassa 2019 KPSS 
mağduru atanamayan 
öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılması ve gereken 
çözümlerin belirlenmesi 
ve uygulanması amacıyla 
verdiğimiz Meclis 
Araştırmasına hepinizin 
desteğini bekliyoruz.” 
Hüseyin Örs'ün 
konuşmasının ardından 
önerge ile ilgili söz alan 
AK Parti Sinop Milletvekili 
Nazım Maviş, “Her 
hâlükârda, eğitim fakültesi 
mezunu olup da devlet 
okullarında öğretmenlik 
yapma imkânı 
bulamayanların olacağını 
belirterek, İYİ Partili 

Hüseyin Örs'ün popülist 
yaklaşımların ürettiği sloganik 
söylemlerle bir yarayı deşmeye 
çalıştığını belirtti.
'BU ÜLKEYİ KİM İDARE 
EDİYOR?'
AK Parti Sinop Milletvekili 
Maviş'in sataşmasına yönelik 
söz alan Hüseyin Örs, "AK Parti 
adına konuşan hatip bizi 
"sloganik" sözlerle, yarayı 
deşmekle suçlamıştır. Ben şunu 
söylemek istiyorum: Burada biz 
sayıları yarım milyonu aşan 
gençlerimizin sorununu dile 
getirdik. Siz öğretmen 
fakültelerinden mezun sayısıyla, 
ihtiyaç olan öğretmen sayısının 
rakamlarını veriyorsunuz. Bu 
ülkeyi biz idare etmiyoruz, yirmi 
yıla yakındır siz idare 
ediyorsunuz. Bunu 
planlayamadıysanız, bu işi 
beceremediyseniz, bu şekilde 
burada savunmaya da hiç 
hakkınız yok. Bu ülkeyi kim 
idare ediyor? Sizler idare 
ediyorsunuz. Bu gençlerimizin 
çağrısına lütfen kulak verin. 
Sadece atanamayan 
öğretmenler değil, 400 binden 
fazla iktisadi ve idari bilimler 
fakültesi mezunu; işletme, 
iktisat, maliye, kamu yönetimi 
mezunu işsiz gencimiz var. 
Burada milletin derdini dile 
getirirken bile bizi bu şekilde 
suçlamanızı gerçekten çok 
yadırgadım.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ÇIĞLIĞINA
KULAK VERiN!
İYİ Parti tarafından meclise verilen “Atanamayan Öğ-
retmenlerin Sorunlarının Araştırılması Önergesi” AK 
Parti'nin ret ve MHP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.
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BU DAVA MEMLEKET DAVASIDIR, HiZMET DAVASIDIR

A
K Parti Vakfıkebir İlçe 
Gençlik Kolları Kongresi 
Divan Kurulunun 

oluşturulmasının ardından 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başladı. 
AK Parti Trabzon İl Başkan 
vekili Alper Bektaş, İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Alp, İl 
Gençlik Kolları Başkanı Sefa 
Küçükali, İl Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Sürmen, 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Vakfıkebir Kadın Kolları 
Başkanı Asiye Kamiloğlu, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, Belediye Meclis Üyeleri 
ve partililer katıldı. Kongrede 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, İl Gençlik Kolları Başkanı 
Sefa Küçükali, İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Alper Bektaş birer 
konuşma yaparak hayırlı olsun 
temennileriyle birlikte Başkan 
Abdulkadir Kasım ve yönetim 
kurulu üyelerine başarılar 
dilediler.

“BU DAVA MEMLEKET 
DAVASIDIR, HİZMET 
DAVASIDIR”
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun Konuşmasında; 
“Kongreler parti içi 
demokrasinin güçlendiği, birlik 
beraberlik duygularının 
pekiştiği, parti içi kaynaşmanın 
üst düzeye çıktığı yerlerdir. 
Bugüne kadar icra ettiğimiz 
kongrelerimizi bu çerçevede  

tamamlayarak örnek bir kongre 
dönemi geçirdiğimizi belirtmek 
istiyorum. Bu konuda emeği 
geçen değerli büyüklerime ve 

tüm teşkilat üyelerimize huzu-
rlarınızda teşekkür ediyorum.”  
Değerli gençler ; “Bizim dava-
mızın kutsallığı, memleketine 
hizmet duygusuyla yola çıkan, 
üstlendiği görevi büyük bir 
aidiyet duygusuyla yerine 
getirmeye çalışan, gece gündüz 
bu anlayışla hareket eden, 
fedakar ve cefakar insanlardan 
oluşmasıdır. Bu dava memleket 
davasıdır, hizmet davasıdır. 

Sizlerden beklentimiz bu görev 
bilinciyle hareket edip kendi 
geleceğinize ve partimize değer 
katmanızdır. Fatih Sultan 

Mehmet'in 17 yaşında 
İstanbul'u fethettiği, 
cephelerinde öğrencilerinin 
savaşarak zaferler kazandığı , 
kısacası gençlerinin önemli 
misyonlar edindiği tarihimiz; 
yine gençlerin elde ettiği büyük 
zaferlerle doludur. Böyle bir 
ecdada sahip olan bir genç asla 
kendini güçsüz hissetmemelidir. 
Unutmamalıdır ki bunun için 
gerekli olan enerji, 

genlerimizdedir. Yapmamız 
gereken ise o enerjiyi ortaya 
çıkarmaktır. Bu nedenle sizlerin 
enerjisine ve gücüne her zaman 

ihtiyacımız olacağı net bir 
gerçektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle hepinizi saygı ile 
selamlıyor, kongremizin hayır-
lara vesile olmasını temenni 
ederek , başkanımıza ve yöne-
tim kuruluna yeni görevlerinde 
başarılar diliyorum dedi.”
“ŞUNU UNUTMAYIN Kİ! 
PARTİMİZİN İSTİKBALİ 
GENÇLERİN OMZUNDADIR”
AK Parti Vakfıkebir İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Abdulkadir 
Kasım ise konuşmasında; “Ak 
gençlik bu ülkenin zenginliği ve 
dinamizminin kaynağıdır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız siyasi 
hayatına gençlik kolları başkanı 
olarak başlamasından dolayı 
her zaman gençlere kulak verdi, 
gençlerin sözüne değer verdi, 
siyasetin öznesi olarak gördü. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
gençlik kolları olarak borcumuz 
vardır. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın hedeeri büyük. Bizlerde 
bu hedeere ulaşmak için var 
gücümüzle çalışacağız. Bizim 
davamızın kutsallığı, kendi 

nefsine hakim olmuş her daim 
teşkilatları için gecesini 
gündüzüne katan fedakar ve 
heyecanlı insanlardan 
oluşmasıdır. Şunu unutmayın 
ki! Partimizin istikbali gençlerin 
omzundadır. Bildiğiniz gibi 
kongreler parti içi demokrasinin 
güçlendirildiği kavga ve gürü-
ltünün olmadığı birlik-beraberlik 
kaynaşma örneğinin 
sergilendiği yerlerdir. Bu vesile 
ile kongremize katılım sağla-
yan, çiçek ve mesaj gönderen 
değerli büyüklerimize teşekkür 
ediyor, kongremizin hayırlara 
vesile olmasını cenabı Allah'tan 
niyaz ediyorum dedi.” Abdulka-
dir Kasım başkanlığında olu-
şturulan yönetim kurulunda şu 
isimler yer aldı; Ahmet Sabah, 
Ayşenur Koç, Davut Güven, 
Ferhat Enes Nomer, Gökhan 
Çalık, Mehmet Karanisoğlu, 
Miraç Yeşil, Muhammet 
Bayraktar, Neşat Nabi, Ünal 
Çimşit, İsa Karabulut, İbrahim 
Musaoğlu, Onur Fil ve Yunus 
Emre Kutoğlu.

Abdulkadir Kasım
Gençlik Kolları İlçe Başkanı

Muhammet Balta
Belediye Başkanı

Ahmet Uzun
AK Parti İlçe Başkanı

Sefa Küçükali 
Gençlik Kolları İl Başkanı

Alper Bektaş
AK Parti İl Başkan Vekili

iNCELEMELERDE BULUNDU
T

rabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu'na, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut 

Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, İlçe 

Emniyet Müdürü Erdal Ergüven, 
İlçe Jandarma Komutanı Mert 
Oğuztarhan, AK Parti İlçe Baş-
kanı Ahmet Uzun ve Belediye 
Meclisi Üyeleri eşlik etti. 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 

ve beraberindekiler önce 
Yalıköy Mahallesinde yapımı 
devam eden Vakfıkebir Ekmek 
Temalı Millet Bahçesinde 
incelemeler yaparak çalışmalar 
hakkında Belediye Başkanımız 

Muhammet Balta ve yüklenici 
rma yetkililerinden bilgiler aldı. 
Daha sonra Hacıköy Mahalle-
sinde tamamlanmak üzere olan 
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü binasında incelemeler 

yapan Vali İsmail Ustaoğlu, 
Vakfıkebir Kaymakamlığını ve 
Belediye'yi ziyaret ederek 
ilçeden ayrıldı.Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ve 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, “Her zaman 
bizlerle yakından ilgilenerek 
destek olan Sayın Valimiz İsmail 
Ustaoğlu'na ziyaretlerinden ve 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz” dediler.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte 
Vakfıkebir ilçesine gelerek bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.  

VALİ USTAOĞLU VAKFIKEBİR'DE

O
sman Pamuk, ziyaret amacıyla 
geldiği Vakfıkebir'de mezun 
olduğu Vakfıkebir Lisesi'ne 

giderek öğrencilik anılarını tazeledi.
Osman Pamuk kimdir?
Vakfıkebir Tarlacık Mahallesinden.1954 
doğumlu.  Vakfıkebir Lisesi mezunu 
Osman PAMUK, 1976 yılında KTÜ 
Kimya Mühendisliği fakültesinden 
mezun oldu. 1977 yılında Koç grubuna 
bağlı OTOSAN otomobil fabrikasında 
proje geliştirme mühendisi olarak görev 
aldı. Yedek subaylık dönemi sonrası 
1979 yılında I.E.T.T. Gaz fabrikalarında 
İşletme Mühendisi olarak görev yaptı. 
1986 ve 1992 yılları arası İstanbul'da 
doğalgaz dönüşümü hazırlık 
projelerinde önemli görevlerde bulundu. 
1992 Nisan ayında İGDAŞ' ta uzman 
olarak göreve başladı. İstanbul gibi 
dünyanın en büyük dönüşüm 
projelerinden birinde görev aldı. 1995 
yılı sonu itibari ile İGDAŞ”taki 

görevinden ayrıldı. Kurucusu olduğu 
GÜRSAN ISI  Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak göreve başladı. 
Geçen yılların verdiği tecrübe, bilgi 
ve deneyimlerini GÜRSAN ISI 
kanalıyla İstanbul halkına ve artık 
günümüzde tüm ülke insanına 
sunmaya başladı. Osman Pamuk, 
ziyaret amacıyla geldiği 
Vakfıkebir'de mezun olduğu 
Vakfıkebir Lisesi'ne giderek 
öğrencilik anılarını tazeledi. Okul 
Müdürü Kadri Alay ile mezuniyet 
kayıtlarını ve Öğrenci Kişisel 
Dosyası”ndaki belgelerini inceledi. 
İlkokul ve ortaokul diplomalarının 
fotokopilerini alan Osman 
Pamuk,öğretmenlerini özlem, saygı 
ve rahmetle andı.  Pamuk, mezun 
olduğu okulun öğrencilerinin 
kullanması için 10 adet özel imal 
edilmiş ayak basmalı el 
dezenfektanı okula hediye etti.

PAMUK OKULUNU UNUTMADI
İstanbul'da “Gürsan Isı “şirketinin sahibi  Vakfıkebir Lisesi mezunu Osman Pamuk mezun olduğu okulda  özlem giderdi. Mezun olduğu okula 10 adet ayak basmalı el dezenfektanı hediye etti.                                                        
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1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.
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10 ÖĞRENCİYE "HAFIZLIK BELGESİ" VERİLDİ BU DAVA MEMLEKET DAVASIDIR,
 HiZMET DAVASIDIR

> Abdulkadir Aynacı 7'de> Vedat Furuncu 4'de

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını 
tamamlayan ve 2020 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda 
başarı gösteren 10 öğrenciye Hafızlık belgeleri verildi. AK Parti Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan 

Kongresinde Kongreye tek aday olarak katılan mevcut 
Başkan Abdulkadir Kasım yeniden başkanlığa seçildi. 


