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ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü
ÖZLEMLE ANDIK CHP'NiN BAŞKAN ADAYI 

> Sadık AYDIN 3'de

ASKON'DAN VAKFIKEBiRLi
iŞ ADAMI AHMET SEViNÇ'E ZiYARET

> Sadık AYDIN 7'de

Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. Yılında özlemle anıldı. 

Askon Trabzon Şube Başkanı Sayın İbrahim Beşir, Teşkilatlanma Başkanı Göksal 
Bankoğlu, Başkanı yardımcıları, Zeki Altunsoy, Bilal Aydemir ve Cemal Yıldız Vakfıkebirli 
İş adamı FEYZOĞLU İnşaat Firma sahibi Sayın Ahmet Sevinç'i iş yerinde ziyaret etti.

VAKFIKEBiR ŞANTiYE GiBi 
Vakfıkebir'in her köşesinde çalışma var. 

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

> Sadık AYDIN 2'de

EMİN ULUDÜZ EMİN ULUDÜZ EMİN ULUDÜZ 

CHP Vakfıkebir İlçe örgütü  “Atatürk, Cumhuriyet ve CHP” temalı 

Ramada Oteli'nde bir gece düzenledi. Gecede CHP'nin Vakfıkebir 

Belediye Başkan adayının Emin Uludüz olduğu açıklandı. 

“95 yıllık çınar CHP, yeniden

Türk halkının güvencesi, laik 

cumhuriyetin bekçisi olacak”
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"BAŞKAN ADAYI 
AÇIKLANDI"

Vakfıkebir'de ilk belediye başkan adayını 

açıklayan CHP oldu...

CHP Vakfıkebir İlçe teşkilatı Emin 

Uludüz ile yola çıkıyor...

31 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan 

yerel seçimde, CHP Vakfıkebir İlçe 

teşkilatı İşadamı Emin Uludüz' ü 

Vakfıkebir Belediye Başkan adayı 

gösterdi...

Bu çıkmış olduğu yolda, Allah yar ve 

yardımcısı olsun...

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

30 Mart 2014 yerel seçimlerini şöyle bir 

hatırlarsak; belediye başkanlığı 

seçimlerinde adayların almış oldukları 

oy dağılımı aşağıdaki gibi;

AK Parti Muhammet Balta; 9329

MHP Murat Aksoy;  3242

Bağımsız Hayri Birinci;  2412

CHP Emin Uludüz;  1494

Mart 2018 yapılacak olan Yerel 

Seçimlerde acaba bu tablo nasıl değişir, 

değişecekse oy dağılımı nasıl olur?

CHP Vakfıkebir'deki adayını açıkladı, 

diğer partilerde halen daha bir ses seda 

yok...

AK Parti, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi 

suskunluğunu koruyor...

CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı Emin 

Uludüz'ü açıklarken, diğer partilerin yola 

kiminle devam edecekleri belirsizliği 

devam ediyor...

Yeni kurulmuş olan İYİ Parti, bu yerel 

seçimlerde bir aday çıkartacak mı?

Merak konusu...

Hayırlısı diyelim...

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

"BU TAŞ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ 

OLDU"

25 Ekim ve daha önce sürekli olarak 

yazmış olduğumuz, Vakfıkebir girişinde 

bulunan taş, halen daha alınmadı...

Merak ettiğimiz aslında şu;

Bu taş neden yerinden kaldırılmıyor?

Bu taş neden halen daha kaldırımın 

üzerinde?

Bu taş orada durduğu müddetçe, 

birilerinin hoşuna mı gidiyor?

Bir nedeni olmalı, bu aş neden buradan 

kaldırılmıyor. Ben bu sorunun cevabını 

bulamıyorum, bilen varsa bize de 

açıklasın...

Bir araç günün birinde kaza yapıyor, bu 

aracın üzerinde bulunan taşlar yola 

savruluyor, savrulması ile beraber bu 

taşlar yerlerinden kaldırılmıyor...

Artık bu taş bizim göz bebeğimiz oldu ve 

bu taş ile Vakfıkebir özdeşleşti...

Bizim yetkililerimizi hiç rahatsız etmedi 

bu taş, acaba neden?

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe 

Başkanı Enver İskenderoğlu, 
Mahalle Muhtarı Osman Nuri Sevim, 
aza Sadık Aydın ile birlikte 
Büyükliman Mahallesinde yapılan 
yol genişleme, sanat yapısı (taş 
duvar) ve parke taşı döşeme 
çalışmalarını yerinde inceledi. 
Büyükliman Mahallesinde bir 
yandan Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Hasan Cemil Güç 
Caddesinde toprak işleri, sanat 
yapıları, yağmur suyu (drenaj hattı), 
çevre düzenlemeleri ve parke taşı 
döşeme işlerini kapsayan projenin 
yapım çalışmaları sürerken diğer 
yandan Vakfıkebir Belediyesi ara 
sokakları parke taşı döşüyor.  
Büyükliman Mahallesi'nde daha 
önce altyapı, su şebekesi hattı ve 
ara sokaklarda elektrik tellerinin yer 
altına alınması çalışmalarını 
tamamladığını ifade eden Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
“Şimdide üstyapı çalışmaları ile 
birlikte sağlam temeller üzerinde 
hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.  

Anlayış ve sabır gösteren tüm 
Büyükliman Mahallesi halkımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan 
Muhammet Balta, “Vakfıkebir'in 
bugününe değil, yarınına, 
geleceğine talibiz. Altyapı 
problemlerini çözerek üstyapı 

yatırımlarını yapmak istiyoruz. Yık 
yap olmasın, kaynaklarımıza yazık 
etmeyelim diyoruz. Kurumsal 
yapısıyla, öz kaynaklarıyla, kişiye 
bağlı olmayan bir Vakfıkebir 
Belediyesi oluşturma gayretindeyiz. 
Her attığımız adım vatandaşları-

mızın talepleri doğrultusunda 
olmuştur. Hizmetin hızını ve kalite-
sini artırdıkça isteklerin bireyselleş-
tiğini görüyoruz. Birinci önceliğimiz 
toplumsal hizmetlerdir. Bireysel 
hizmet noktasında, 
vatandaşlarımıza önceliklerimizi 
anlatıyor, duruşumuzu onların 
takdirlerine bırakıyoruz. Hiçbir 
zaman vatandaşımızın yüzüne 
söyleyemediğimizi arkasından 
söylemedik. Bundan sonra da şeffaf 
bir şekilde herkese eşit hizmet 
götürme gayreti içerisinde olacağız. 
Hizmet için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Sonuçta takdir 

halkımızındır. İnsanlarımız bizlere 
güvendi, destek verdi, çok ciddi bir 
sorumluluk taşıyoruz. Hizmet 
ederken sadece ilçe halkımıza değil, 
bizi Yaratan Yüce Allah'a da hesap 
vereceğiz düşüncesini hiçbir zaman 
aklımızdan çıkarmıyoruz” dedi. 

Ziyarette bir konuşma yapan 
Şube Başkanı İbrahim Beşir, 

ASKON Trabzon Şube olarak 
üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret 
ediyoruz. İşleri ile ilgili bilgiler 
alıyoruz. Özellikle son zamanlarda 
yaşanan ekonomik sorunların 
aşılmasında bilgi alış verişinde 
bulunuyoruz. 
Sıkıntı varsa aşılması ile ilgili 
girişimlerde bulunuyoruz.
Bu STK olarak bizim görevimizdir. 
Bugünde Vakfıkebir İlçemizin güçlü 
firmalarından FEYZOĞLU Firma 
sahibi Sayın Ahmet Sevinç beyi 

ziyaret ettik. Tecrübelerinden 
yararlandık. Bizlere göstermiş 
olduğu yakın ilgiden dolayı 
kendisine teşekkür ediyoruz. 
Ziyaretten oldukça memnun kalan 
Firma sahibi Ahmet Sevinç de, 
Ekonomik sıkıntının her zaman 
olabileceğini, esnafın, tüccarın, 
sanayicinin her kesimden 
ticaretçinin bu tür olaylara karşı 
temkinli ve tedbirli yaklaşmasının 
gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca 
STK ların üyelerine yönelik bu tür 
ziyaretleri sık, sık yapmaları 
tavsiyesinde bulundu. 

ASKON'DAN VAKFIKEBİRLİ İŞ ADAMI AHMET SEVİNÇ'E ZİYARET

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL DESTEK 
İmza törenine, Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Baş-
kanı Muhammet Balta, Trabzon İl Gençlik 
ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Samim Aksoy, İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürü Yunus Ali Civil, İMKB 
METEM Müdürü Cemile Kahyoğlu katıl-
dılar. Proje kapsamında İMKB METEM'de 

öğrenim gören özel öğrencilere yüzme 
öğretilecek. Vakfıkebir Belediyesi özel 
öğrencilerin malzeme ihtiyaçlarını karşıla-
manın yanı sıra araç desteği de verecek.

VAKFIKEBiR VAKFIKEBiR 
ŞANTiYE GiBi ŞANTiYE GiBi 

İnsanlarımız bizlere güvendi, 
destek verdi, çok ciddi bir 

sorumluluk taşıyoruz.
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CHP'NİN BAŞKAN ADAYI EMİN ULUDÜZ 
CHP 27. dönem Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katılımıyla yapılan geceye Trabzon 26. dönem 
milletvekili Haluk Peşken, İl Başkanı Güzide Uzun, Çayırbağı Belediye Başkanı Abidin Çelik,  çevre ilçe 
başkanları, belediye başkan aday adayları, Vakfıkebir STK temsilcileri ve partililer katıldı. 

Gecenin açılış konuşmasını 
yapan Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Mehmet keskin;  Bu 
gün 10 Kasım, Atatürk'ün 
ölümünün 80. Yılı, Ama biz 
burada yas tutmak için 
toplanmadık. Çünkü 10 
Kasımlar ağlama, sızlanma 
günleri değil, Atatürk'ü ve 
Atatürkçü düşünceyi anlama 
günleri olduğunu belirtti. 
Cumhuriyetin kurumları 
bir Tek Adamın/Diktatörün 
eline geçti
"Benim naçiz vücudum bir gün 

elbet toprak olacaktır. Fakat 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır.” Sözünü 
hatırlatan Başkan keskin,  Tabi 
ki bu akşamda toplanmamızın 
tarihi bir anlamı var. Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyetin ve 
demokratik laik parlamenter 
sistemin saf dışı edilerek, Tek 
Adam Rejimi 'ne geçişten 
sonraki ilk 10 Kasım'dayız. 
Cumhuriyetten, demokrasiden 
yana olan bizler Atatürk'ün 
manevi huzurunda bir 
muhasebe yapmamız 
gerektiğini ifade etti. Keskin 
konuşmasında şunları söyledi, 
16 Nisan 2017 referandumuyla, 
Türkiye 1876 rejimine; 
meşrutiyete, yani anayasalı, 
parlamentolu padişahlığa 
döndü. Cumhuriyetin kurumları 
bir Tek Adamın/Diktatörün eline 
geçti. İşin ilginç ve 
düşündürücü yanı ise Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu 
Atatürk'ün, bundan tam 88 yıl 
önce, adeta bugünleri 
görmüşçesine bizleri uyarmış 
olması… Diyor ki: “Devlet 
reisliğine gelen kişi, bilhassa 
güçlü, faal olur; devlet ve 
millete kendi şahsına 
muhabbet ve takdir 
kazandıracak büyük hizmetler 
yaparsa, görünüşte meclise ve 
Cumhuriyete gayet hürmetkâr 
ve itaatkâr görünürse tehlike 
büyür. İstenmediği halde 

devletin hakiki mahiyeti (rejimi) 
değişebilir. Bu yeni mahiyetin 
(rejimin) yeni ismi takınması 
zaman meselesi olur.”Çok 
açıkça görüldüğü gibi Atatürk, 
gelecekte eleştirilemeyen ve 
denetlenemeyen bir 
cumhurbaşkanının, tüm gücü 
ele geçirip sessiz sedasız rejimi 
değiştirebileceğini belirtiyor. 
“Cumhuriyet müesseslerinin bir 
müstebit (baskıcı/diktatör) eline 
geçeceğini mezarımda bile 

duysam millete karşı haykırmak 
isterim… Cumhuriyetin milletin 
kalbinde kök saldığını görmek 
en büyük emelimdir.” (Atatürk, 
1930) Ve maalesef bütün 
bunlar gerçek oldu…
95 yıllık çınar CHP, yeniden 
Türk halkının güvencesi, laik 
cumhuriyetin bekçisi olacak
Bu 10 Kasım'da söylememiz 

gereken şudur; özür dileriz 
senden ey büyük Atatürk!  Ne 
düşüncelerini koruyabildik, ne 
de eserlerini! En çok özür 
dilemesi gerekenler de bizler 
CHP'lileriz. Çünkü: Anadolu Ve 
Rumeli Müdafaa-İ Hukuk 
Cemiyeti'nin devamı olarak 9 
Eylül 1923'de kurduğun CHP 
çizgisinde kalabilseydi,  Ulusal 
Bağımsızlık Mücadelesinin 
birikimleri ve senin devrimlerin 
ile altı ok ilkeleri, bir bütün 

olarak, siyasi kimliğimiz ile 
ideolojimizin, kaynağı ve 
dayanağı olabilseydi,  bu 
günleri yaşamazdık. Senin bize 
gösterdiğin o devrimci kimliği 
koruyarak halkın karşısında 
durabilseydik, Birbirimizi daha 
çok sevebilsek ve 
kenetlenebilseydik ve omuz 
omuza mücadele edebilseydik 

düşmanların bizlere emanet 
ettiklerini yıkmayı başaramazdı. 
Özür dileriz.  Biliyoruz ki 
yeniden Cumhuriyet için, 
özgürlük için, adalet için, eşitlik 
için milyonların umudu 
CHP'DİR.Sana söz veriyoruz; 
Partimizin eksikliklerini 
gidereceğiz,  Asla 
vazgeçmeyeceğiz… 
95 yıllık çınar CHP, yeniden 
Türk halkının güvencesi, laik 
cumhuriyetin bekçisi olacak…
İşte o zaman “tek adam/saray 
düzeni bitecek, taht ve taçlar 
eriyecek, tarih olacak.
AKP'nin Vakfıkebir'deki 
Sarayını yıkayacağız
2019 yerel seçimlerini bunun 
için bir fırsat olarak 
göreceklerini ifade eden 
Başkan Keskin, bu seçimi tek 
adam rejiminden yana olanlar 
ve tek adam rejimine karşı 
olanlar eksenine getirmemiz ve 
muhalif olan bütün güçleri 
birleştirmemiz gerekiyor. Biz 
Vakfıkebir'de yaklaşık bir yıldır 
bu görüşmelerin öncülüğünü 
yaptık. Amacımız seçimi iki 
adaylı bir hale getirmekti. O 
konuda epey yol aldık. CHP 
olarak kendi adayımızla birlikte, 
yerel seçimin özelliklerini de 
dikkate alarak: bir hizmet planı 
çerçevesinde toplumun tamamı 
ile ittifak edeceğiz. Çünkü bu 
10 Kasım gününde Ulu 
Önderimize sözümüz var…  

Güçlü aday ve güçlü liste 
formülü çerçevesinde AKP'nin 
Vakfıkebir'deki Sarayını yıkaya-
cağız. Eğer; Hak haksızlıktan 
yüce, Sevgi nefretten üstün, 
Aydınlık karanlıktan güçlüyse... 
Çaresi yok usta... Biz kazana-
cağız..   Gecede İl Başkanı 
Güzide Uzun, 26. dönem 
milletvekili Haluk Peşken ve 
27. dönem CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya birer 
selamlama konuş-ması yaptılar. 
Programda sonunda CHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet 
Keskin 2019 yerel seçimlerinde 
Vakfıkebir Belediye Başkan 
Adayı olarak İşadamı Emin 
Uludüz'ü açıkladı. 

G
eçmişi çok eskiye 
dayanan Vakfıkebir 
ilçemiz için kız 

çocuklarının Kur'an eğitiminde 
büyük bir boşluğu 
dolduracağına inandığımız 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Eğitim Kompleksinin, 2018-
2019 eğitim öğretim yılı 
tamamlanmadan hizmete 
açılması planlanıyor.
YÜZDE 90 ORANINDA 
TAMAMLANDI
17 Eylül 2015 tarihinde törenle 
temeli atılan ve bir seferberlik 
anlayışıyla Vakfıkebirli 
hayırseverlerin destek vererek 
sahip çıktıkları Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu Eğitim Kompleksi, 
inşaat aşamasında şimdiye 
kadar yaklaşık 8 milyon 200 bin 
TL harcama ile yüzde 90 
oranında tamamlandı. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
öncülüğünde ve gözetiminde, 
hayrî hizmetleri yürütmek 
amacıyla kurulan Hacı Ziya 
Habiboğlu Derneği tarafından 
2015 yılı Eylül ayından itibaren 
adım adım uygulanan ve 
toplam 8 bin m² döküm alanı 
bulunan, 5 katlı, iki ayrı blok 
olarak planlanan bu projede; 
200 yatak kapasiteli pansiyon, 
250 öğrenci kapasiteli derslik, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi 

Projesi kapsamında, 150 
kapasiteli 4-6 yaş grubu 
öğrencinin Kur'an eğitimi ve 
öğretimi göreceği derslikler 
bulunmaktadır. 600 m² alan 
üzerine kurulu 7 katlı 200 
öğrenci kapasiteli yurt 
binasında; 40 yatakhane, 
misafirhane ve öğretmen 
odaları yanında 4-6 yaş grubu 
150 öğrencinin Kur'an eğitimi 
ve öğretimi göreceği sınıflar yer 
alacak. 600 m² alan üzerine 
kurulu 250 öğrenci kapasiteli 
eğitim binasında ise, 
kütüphane, 4 hafızlık sınıfı, 2 
hafızlığa hazırlık, 4 yüzüne 
sınıfı, 1 yabancı dil sınıfı, 

1serbest çalışma sınıfı, 120 
m²'lik mescit, 240 m²'lik 
yemekhane, 200 öğrenci 
kapasiteli konferans salonu, 8 
adet öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²'lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 150 m²'lik kantin ve 
kafeterya bulunacak. Modern 
eğitim kompleksinde ayrıca 4-6 
yaş grubu öğrenciler için 
yaklaşık 1000 m²'lik alan 
üzerinde çocuk parkı, 15 
araçlık otopark, basketbol ve 
voleybol sahası ile dinlenme 
yerleri yapılacak. Vakfıkebir 
Kirazlık Sahil Camii arkasında 
devlet karayoluna 250-300 

metre uzaklıkta bulunan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu 
tamamlandığında, eğitim 
öğretim hizmetleri için halen 
gözetim, denetim ve himaye 
görevini yürütmekte olan ilçe 
müftülüğüne teslim edilecek.
1 MİLYON 200 BİN TL'YE 
İHTİYAÇ VAR
Eğitim kompleksinin 
tamamlanabilmesi için yaklaşık 
1 milyon 200 bin TL'ye ihtiyaç 
duyulduğunu, bir an önce 
hizmete açılabilmesi için 
mutfak, yemekhane, konferans 
salonu, kantin, derslikler ve 
yatakhaneler ve çevre 
düzenlemesi için 1 milyon 
TL'nin kısa sürede temin edilme 
zaruretinin olduğunu belirten 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
“Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursumuz tamamlandığında 
sadece Vakfıkebir'in değil, 
çevredeki diğer ilçelere hatta 
çevre illere de hizmet edecek 
kapasitede ve donanımda, 
çağın gereklerine göre inşa 
edilmekte olan bu ilim 
yuvasının bir an evvel bismillah 
diyebilmesi için ihtiyaç duyulan 
ilave 1 milyon 200 bin TL 'nin 
800 bin TL'si kısa sürede temin 
edilmelidir. Şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
Yüce Allah'ın inayetine 
sığınıyor, duyarlılıklarından 

kuşku duyma-
dığımız hayırsever 
halkımızın, Vakfı-
kebirlimizin yar-
dımlarını aşağıdaki 
banka hesap 
numaralarına 
bekliyoruz” dedi. 
Müftü Köksal 
ayrıca, “Başla-
dığımız günden 
bugüne kadar 8 
milyon 200 bin 
TL'nin temin edilmesinde 
hayırseverlerin gösterdiği 
fedakârlık, cömertlik ve hayırda 
yarışma gayreti her türlü 
takdirin üstündedir. Kuşku yok 
ki, Yüce Mevlâ onları mükâ-
fatlandıracaktır. Biz onlara şük-
ranlarımızı ve iyi dileklerimizi 
arz ediyor, hayır duada 
bulunuyoruz. Yüce Mevlâ 
dünya ve ahiret mutluluğu, 

sağlık ve afiyet lütfeylesin. Allah 
Teâlâ'nın Vakfıkebir halkına 
bahşettiği bu fedakârlık, 
cömertlik, hayırda yarışma 
arzusu ve Kur'an sevgisi, 
bundan sonraki aşamada 
ihtiyaç duyduğumuz 
1 milyon 200 bin TL'nin temin 
edileceğine dair inancımızı ve 
umutlarımızı güçlendirmektedir. 
Gayret bizden tevfîk ve inâyet 
Allah'tandır” sözlerine yer verdi.

BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN KURSU'NDA SONA DOĞRU
Vakfıkebir'de, 8 milyon 200 bin TL harcama ile yüzde 90 oranında tamamlanan Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Eğitim Kompleksinin, bir an önce hizmete açılabilmesi için yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye ihtiyaç var...

Yardımlarınız için iletişim ve 
banka hesap numaraları:
Halk Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR650001200977400016000067
Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesi
IBAN NO : TR500001000252666282665002
İletişim  Telefon:
Dernek : 0462 841 5405
İlçe Müftülüğü : 0462 841 5144
Dernek Başkanı (Ali Dunay): 0542 630 98 82
Fax : 0462 841 54 05

TAMAMLAMAK İÇİN 
BİR HAMLE DAHA…



Büyükliman
Postası YORUM - HABER4 16.11.2018

Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

Ýslam, milliyetçilik ve Atatürk ilkeleri gibi 

kavramlar bazen birileri tarafýndan 

siyasete alet ediliyor. Þimdi ise, Ýslam ile 

milliyetçiliði Kemalizm'le yoðurarak 

birlikte sunmanýn oy getirisi çok fazladýr. 

Karþý tarafý bunlara düþman göstermek, 

hainlik damgasýný vurup halkýn gözünden 

düþürmekte bu günlerde oy kazandýrýyor. 

Garip bir ülkede yaþýyoruz. 

   Yaklaþýk 16 yýllýk AKP iktidarýnda, ilke ve 

inkýlâplarý ortak payda yapmaya çalýþýldý. 

AKP ilk seçimleri kazandýðý zaman, dünya 

sosyologlar cemiyeti eski baþkaný merhum 

Prof. Dr. Þerif Mardin, AKP iktidarý 

Kemalizm'in baþarýsýdýr demiþti. AKP 

döneminde, ders kitaplarýnda, eski 

yýllardan farksýz Kemalizm 

propagandasýna devam ediliyor ve 1982 

darbe anayasasýndaki resmî ideolojiye hiç 

dokunmadý.  AKP, sistem adýna yapýlan 

darbelerin tahribatýný, parlamenter sisteme 

ve koalisyon hükümetlerine kesti. 

    Þimdi ise ülke bir tek adam rejimine 

sokuldu yasama, yürütme ve yargý baþta 

olmak üzere tüm devlet mekanizmasýnýn 

yaný sýra,  üniversitelerin, sivil toplum 

kuruluþlarý ve medya tek kiþi kontrolüne 

alýndý. Tam demokrasi ve evrensel hukuk 

sistemine geçiþ, engelleniyor. D. Perinçek 

hayatýnýn en mutlu günlerimi yaþýyorum 

diyor. 

    Sayýn R.T. Erdoðan,22 Temmuz 

seçiminden kýsa süre önce yapýlan parti 

kongresinde, Atatürk ilkelerini, 

Cumhuriyet deðerlerimizi birleþtirici, 

milletimizin bütün fertlerini kucaklayan bir 

mutabakat zemini haline getirmeliyiz 

demiþti. 

   Merhum eski MÝT müsteþarý Prof Dr 

Mahir Kaynak, bir olay olduðunda önce bu 

olayýn kime yaradýðýna bakýn derdi. Þimdi 

seçime gidiliyor, dere geçerken at 

deðiþtirilmez derler.  CHP içinde bazý 

milletvekilleri, 1932 yýlýnda Atatürk 

tarafýndan Türkçeleþen ezaný yeniden 

tartýþmaya açtýlar. Demek ki CHP içindeki 

aþýrý Kemalistler, Kýlýçdaroðlu ve ekibinin 

Atatürkçülüðüne güvenmiyorlar. Laik 

Atatürkçülüðün fazla oy getirisinin 

olmadýðýný anladýklarýndan, dindar 

milliyetçi Atatürkçülük kazanýrsa Kemalist 

sistemin devam edeceðini 

düþündüklerinden,  belki bilinçli bir 

þekilde AKP'nin kazanmasý için Türkçe 

ezan tartýþmasý ile CHP'yi parçalamaya 

veya hükümet, ekonomik ve siyasal 

gündemi deðiþtirmeye çalýþýyor. Dindar ve 

milliyetçi Kemalistler, sol kesim içindeki 

aþýrý Kemalistlerle, Kemalizm'i yeniden 

dizayn ediyor. Bazen hayýrdan þer þerden 

de hayýr çýkar derler. CHP'yi Türkçe ezan 

ile suçlayýp seçimlerden maðlup çýkartmak 

istiyorlar. Bunun halk nezdinde nasýl yangý 

bulacaðýný, CHP adýna hayýr mý yoksa þer 

mi olacaðýný veya AKP'nin CHP'ye karþý 

Türkçe ezan hamlesinin geri mi tepeceðini 

hep birlikte göreceðiz. Sayýn Erdoðan,  23 

Nisan 2008'de Mecliste yaptýðý konuþma, 

Atatürk, devrimleri millete emanet 

etmeden yaþatmanýn mümkün olmadýðýna 

inanmýþ; yeni düzeni, millete dayatmayý 

deðil, benimsetmeyi amaçlamýþtýr.

   Sonuç: Yaklaþýk 90 yýldýr devlet eli ile 

eðitim ve medya kullanýlarak zorla 

sevdirilmeye çalýþýlan Kemalizm, artýk 

halka yine eðitim ve medya kullanýlarak 

sevdirilerek benimsetilmeye çalýþýlacak. 

Bu dönemde dindar Kemalizm mayasý çok 

iyi tuttu. Evrensel hukuk ve tam demokrasi 

bir baþka bahara kaldý. En iyi yol, barýþ 

içinde demokrasi ile Kemalizm yer 

deðiþtirmelidir. Doðrusu toplum 

mühendisleri çok iyi çalýþýp mükemmel 

planlar yapýyorlar. 

DERİN BİR TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ 

TBMM ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI 
MUHAMMET BALTA'DAN 10 KASIM MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal´i 
ölümünün 80. yılında minnet ve şükranla andıklarını belirtti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Çevre Komisyonu Başkanı 

ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Mustafa 
Kemal Atatürk´ün vefatının 80. 
yılı nedeniyle yayımladığı 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi: "Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal´i, ebediyete irtihalinin 
80. yıldönümünde saygı ve 
rahmetle anıyoruz. Gazi 
Mustafa Kemal, üstün askeri 
dehası ve kararlı duruşuyla, 
başarılı bir komutan milli 
belleğimizde ve dünya tarihinde 
saygın bir yer edinmiştir. 
Atatürk, önderlik ettiği istiklal 
mücadelesinin kazanılmasının 
ardından Cumhuriyeti 
kurduğunu, daha sonra istikbal 
mücadelesine de önderlik 
ederek, ülkeyi muasır 
medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkarmak için yoğun bir 
gayret gösterdi. Bugün bizler, 

istiklal ruhuna ve kurtuluş 
felsefesine sıkı sıkı sarılarak, 
Cumhuriyetimizin ideallerini ve 
hedeflerini, aziz milletimizin 
hayallerini gerçeğe dönüştür-
mek için aynı heyecanla, 
azimle çalışmaktayız. Türkiye, 

istikrar içinde güçlenmeye, 
büyümeye ve demokrasinin 
standartlarını her geçen gün 
yükseltmeye devam etmektedir. 
O'nun en büyük eserim dediği 
ve gelecek nesillere emanet 
ettiği, Türkiye Cumhuriyetini 
ecdadımızdan aldığımız güç ve 
ilhamla daha ileriye taşımak, 
daha güçlü, daha müreffeh bir 
ülke haline getirmek için 
mücadele verdiğimiz ülkemiz, 
bugün dünyada sözü dinlenen, 
dostluğu aranan ve uluslararası 
sorunların çözümünde aktif rol 
üstlenen yüksek itibara sahip 
ve örnek gösterilen bir konuma 
yükselmiştir. Bu düşüncelerle, 
vefatının 80. yıl dönümünde, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
istiklal mücadelemizin bütün 
kahramanlarına bir kez daha 
Allah'tan rahmet diliyor, aziz 
şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm 
ecdadımızı şükranla anıyorum.” 

YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMiNATIDIR
Şalpazarı'nda bir dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan 
Fehmi Cengiz, AK Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Adaylık başvurusunu İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk'a 

teslim eden Fehmi Cengiz 
yaptığı açıklamada şunları 
söyledi; “Amacımız Şalpazarı'nı 
ileriye götürmektir. Geçmiş 

dönemde Belediye Başkanlığı 
yaptım. Ne yapacaklarımın 
farkındasınız.  Bu yüzden  
Belediye Başkanı olabilmek için 
önce Belediye alt yapısının 
vizyonunu bilmek lazım. Bu işi 

anlamak lazım. 
İhtiyaçları tespit etmek 
lazım. Kafada tasar-
lamak lazım. Eğer 
kafasında bir tasarısı 
bir düşüncesi yoksa 
sadece bana Belediye 
Başkanı desinler diye 
hareket eden zihniye-
tin ne ilçemize ne Böl-
gemize ne de ülkemize 
faydası olur. Partim ne 
görev verirse yapmaya 
hazırım. Ufak tefek 
çıkar kavgaları Şalpa-
zarı'nı sıkıntıya sokar. 
Bu partide dürüst ola-
caksan benimle bera-
bersin. Şalpazarı'nın 
birlik ve beraberliğe 

ihtiyacı var. Benimde yanlışım 
varsa söyleyeceksiniz. Allah bu 
işi bilmeyen, milleti tanımayan, 
kimseye Şalpazarı belediye 
başkanlığı nasip etmesin” dedi. 

Bölgenin en önemli ve en 
çok ilgi gören meslek 

yüksek okullarından birisi olan 
Vakfıkebir MYO'nun yönetim ve 
organizasyon, muhasebe ve 
vergi, finans-bankacılık ve 
sigortacılık, pazarlama ve 
reklamcılık bölümü ile maliye 
programı olmak üzere beş 
bölümü bulunuyor. Okul 
bünyesinde aktif 651, beklemeli 
öğrencilerle birlikte toplamda 
1.244 öğrenci  eğitim-öğretim 
görüyor. Vekaleten Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Emin Aşıkkutlu tarafından 
müdürlük görevi yürütülen 

Vakfıkebir MYO modem binası, 
iç donanımı, sosyal ve sportif 
alanları, usta öğretici kadrosu 

ile yurdumuzun çeşitli 
yerlerinden gelen öğrencilerin 
yoğun ilgisini çekiyor. 

VAKFIKEBiR MYO 
TRABZON ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLANDI
Trabzon'a ikinci devlet üniversitesinin kurulması ile birlikte, kurulduğu 2005 yılından 
itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini 
yürüten Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu, Trabzon Üniversitesi'ne bağlandı. 

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum 
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Büyükliman’ı Seviyorum 
Desteğinizi Bekliyorum...
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S E B i L
Ali GÜRSEL

              Miladi 571 tarihinde dünyanın her 
bölgesi küfür ve cehalet içerisinde  iken 
İslam'ın şimdiki kıblesi olan Mekke-i 
Mükerreme şehri Hz. Muhammed (sas)'in 
doğumunu bekliyordu. 
               Yüce Allah'ın peygamberleri 
vasıtasıyla göndermiş olduğu ilahi 
değerlerinin unutulduğu, şirkin, küfrün, 
zulmün hüküm sürdüğü, güçlülerin 
zayıfları ezdiği, insanlığın yok olduğu bu 
dönemde insanlık yeniden yüce yaratıcıdan 
bir rahmet, bir merhamet ve Allah'ın izniyle 
yeniden yol gösterici, uyarıcı, müjdeleyici 
bir önder bekliyordu.
 Nihayet Kameri aylardan Rebiu'l-
Evvel ayının 12.gecesi, “Hayrü'l-Beşer” yani 
insanlığın en hayırlısı Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s) dünyaya teşrif ettiler.
 Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle;
 “(Ey Muhammed!) Seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (1) 
buyrularak O'nun âlemlere rahmet elcisi 
olarak gönderildiği, kimsesizlerin, 
yoksulların, yetimlerin, zulüm görenlerin 
imdadına gönderilen ilahi müjdeci nihayet 
dünyayı şereflendirdiler.
 Rahmet olarak gönderilen bu 
peygamber ilahi emirleri bizatihi yaşayarak 
örnek olmuştur
 Mevlid, Arapçada doğum yeri, 
doğum vakti demektir. Mevlid Kandili ise 
İslam kültüründe Allah Resulünün dünyayı 
teşriflerinin Kameri Yıl dönümü olarak 
kutlandığı geceye verilen isimdir.
 19 Kasım 2018 Pazartesi'yi 20 Kasım 
2018 Salı'ya bağlayan gece  Mevlid 
Kandilidir. Bu geceye çok önem vererek, 
gelişini sabırsızlıkla beklediğimiz ve özenle 
hazırlanıp cami ve mescitlere giderek 
efendimizin doğumunun hatırasına Kur'an-
ı Kerim tilaveti ile dua niyazda 
bulunduğumuz gecedir. 

Yüce Allah Peygamber Efendimiz hakkında 
şöyle buyuruyor:
“De ki:”Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun 
ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın, Çünkü Allah çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir.”  (2) 
“De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat 
edin.”Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki 
Allah kâfirleri sevmez.” (3)  
Açıkça görüldüğü gibi insanlara düşen 
görev peygambere tabi olarak Allah'a olan 
inancını ve peygamber sevgisini göstermek 
suretiyle Allah katında kurtuluşa 
erenlerden olmayı hedeflemektir. 
Peygamberin insanı vasıflarını kendimize 
örnek olmak, İlahi vasıflarına ve tebliğ 
ettiği kanun ve kurallara gönülden 
uymaktır.
Çünkü:
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e 
salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O'na 
salât edin, selam edin.” (4) 
Yüce Allah Peygamberine salât, rahmet ve 
merhamet ediyor. O'nun şanında kullarına 
da rahmet ve merhamet ediyor. Meleklerin 
salât etmesi şanının yüceltilmesini 
dilemeleri, müminlerin salât etmesi ise, dua 
etmeleri anlamına geldiği için Allah ve 
Meleklerinin salât ve selam ettiği 
Peygamberin doğum yıldönümünü 
içtenlikle karşılamak ve o Peygamberin 
bütün özelliklerini kendinize örnek 
almaktır.Şair bu özlemi;
''Muhabbetten Muhammed oldu hasıl
   Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl'' 
diyerek özetlemiştir
Bu vesile ile Mevlid Kandilinizi tebrik 
ediyor, Ulû'l-Azm Peygamberimizin Şefâat-i 
Uzmâsına nail olmayı rabbimizden niyaz 
ediyorum.
1-Enbiya. S.A.107  / 2-Ali İmran S.A. 31
3-Ali İmran S.A.32 / 4-Ahzab  S.A.56

MEVLİD KANDİLİ

MİTİNG KALABALIĞINDA BAŞVURU
Fatih Yılmaz hemşerilerinin yoğun ilgisiyle AK Parti'den 
Şalpazarı Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaat etti. 

AK Parti Şalpazarı Trabzon 
Büyükşehir Belediye 

Meclisi Üyesi Fatih Yılmaz, 
Şalpazarı Belediye Başkan 
Aday Adayı oldu.  Fatih 
Yılmaz'a müracaatı sırasında 
parti binasında büyük bir 
kalabalık toplanarak destek 
verdi. Müracaat dosyasını İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk'a teslim 
eden Fatih Yılmaz yaptığı 
açıklamada; “AK Parti 
iktidarımızın Türkiye de 
gerçekleştirdiği başarılı 
hizmetleri Şalpazarı'nda da 
hayata geçirmek için Şalpazarı 
belediye başkanlığına bir kez 
daha aday adayı oldum. 
Doğduğum günden beri 
Şalpazarı'nda yaşayan bir 
kardeşiniz olarak, sizleri çok 

yakından tanıyor, sorunlarınızı 
ve çözümlerini çok iyi biliyorum. 
Acılı ve sevinçli günlerinizde 
her zaman yanınızda oldum. 
Gitmediğim mahalle, elini 
sıkmadığım kimse yoktur. Yüce 
Allah'ın izni, parti büyükleri-
mizin onayı ve sizlerin 

desteğiyle aday gösterilmem 
halinde, herkesle barışık, 
dürüst, ilkeli, adaletli halkını 
seven bir belediye anlayışıyla 
hizmet etmek istiyorum. 
Şalpazarı belediye başkanı 
olarak, Şalpazarı ilçemizi AK 
belediyecilikle buluşturmak 
istiyorum. Bu vesileyle bütün 
aday adayı arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum. Kazanan 
inşallah AK Parti ve Şalpazarı 
olacaktır. Birlik ve beraberlik 
içinde bu süreci aşacağız. 

Bölünüp parçalanıp 
Şalpazarı'nın bir beş yılını daha 
heba etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Buraya kadar gelerek 
beni dinlediğiniz için hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Hakkınızı helal edin” dedi. 

CEREN İLE EMRE EVLENDİLER
V

akfıkebir İlçesi Kirazlık Mahallesinden 
ilçesinin sevilen, sayılan ve değerli 
şahsiyetlerinden 14 Şubat Kitap-

Kırtasiye ve İletişim'in sahibi Oktay ve Vesile 
Yıldız'ın özel bir şirkette İnşaat Mühendisi 
olarak çalışan oğulları Emre ile Rize ilinden 
Reyhan ve Sedat Bursa'nın Matematik 
öğretmeni olan kızları Ceren bir ömür 
beraberliğe evet dediler. Vakfıkebir Ramada 
by Wyndham otelde yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Ceren ile Emre'ye evlilikle noktala-
dıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

HİLMİ ÖZTÜRK VEFAT ETTİ
Vakfıkebir İlçesi Güneyköy Mahallesinden Giresun Köy Hizmetlerinden 
emekli Hilmi Öztürk (69), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Vakfıkebir ilçesi Güneyköy Mahallesinden 
Giresun Köy Hizmetlerinden emekli Hilmi Öztürk 
(69, yakalandığı amansız hastalığı atlatama-
yarak vefat etti. 12 Kasım 2018 Pazartesi günü 
ikindi namazına müteakip Vakfıkebir Merkez 

Eski Camiinde kılınan cenaze namazının ardın-
dan Güneyköy Mahallesindeki aile kabristanlı-
ğına defnedildi. Merhum Hilmi Öztürk evli ve 4 
çocuk babası idi. Merhuma Allah'tan rahmet ke-
derli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 

TONYA'DA VEYSEL KURT RÜZGARI
Tonya'da AK Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı olan 
Veysel Kurt, “Niyetimiz Tonya'ya hizmet etmektir” dedi. 

T
rabzon Kanuni 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 

Anestezi ve Reanimasyon 
Teknisyeni olarak görev 
yapan Veysel Kurt, Tonya 
AK Parti İlçe Başkanlı-
ğı'nda düzenlenen 
görkemli bir törenle 
belediye başkanlığı için 
aday adaylığını açıkladı. 
Parti binasında gerçekleş-
tirilen törende konuşan 
Tonya Belediye Başkanı 
aday adayı Veysel Kurt: 
“Bugün yeni bir hizmet 
yolunun, yeni bir bakışın, yeni 
bir anlayışın, yeni bir kucak-
laşmanın arifesindeyiz. 
Niyetimiz Tonyalı'ya hizmettir.  
Niyetimiz Allah rızasını kazan-

maktır. Niyetimiz sevgiyle, 
saygıyla AK Parti'nin oy çıtasını 
yükseltmektir. Niyetimiz başta 
Tonyalı'nın öz evladı Vekilimiz 
Sayın Salih Cora olmak üzere 

vekillerimizin, tüm 
teşkilatımızın başını öne 
eğdirmemektir. Niyetimiz 
mazlumların sesi, dünya 
lideri Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ı yalnız yürüt-
memektir. Halisane ama bir 
o kadar iddialı niyetlerimi-
zin icrası için bugün karşı-
nızdayım. Ameliyathane-
lerde ömür harcamış bir 
kardeşiniz olarak cerrah 
titizliğiyle ve temizliğiyle 
Tonya'mızın hademeliğine 
talibim. Cumhurbaşkanımı-

zın ifadesiyle halkımızın gön-
lüne girerek, oyuna talip olacak 
bir aday olduğumu düşünü-
yorum. Bilmenizi isterim ki, bi-
zim işimiz sadece iyiliktir” dedi. 

► YAYLADA YAŞAM 
MÜCADELESİ VERİYORLAR. 
Yaylada yaşayan vatandaşlar 
tarafından beslenen köpek 
yavruları kış mevsiminin 
yaklaşmasıyla birlikte yalnız 

kaldılar. Konu ile ilgili bilgi 
aldığımız yayla sakinlerinden 
Mustafa Gültepe, göçlerin 
bugün itibariyle tamamen 
yayladan aşağı geleceğini ifade 
ederek köpek yavrularına bir 

yardım elinin uzatılmasını 
beklediklerini söyledi. Mustafa 
Gültepe, “Biz yaylada yaşıyor-
ken özellikle yeğenim köpek-
lerle ilgileniyor ve besinlerini 
veriyordu. Hepimiz şehirde 
yaşıyoruz. Bu yavruları şehirde 
besleme imkanımız yok. Trab-
zon Büyükşehir Belediyemizin 
barınağı var. Bu köpek yavruları 
ölüme derk edilmesin. Oradan 
alınarak barınağa getirilsin isti-
yoruz. İnşallah yetkililer duyar-
lılık göstererek bu yavruların 
hayatta kalmalarına vesile 
olurlar” dedi. 

13 KÖPEK YAVRUSU ÖLÜME Mİ DERK EDİLECEK?   
Damlıköy Yaylası Sazalanı Mevkiinde bir köpeğin yavrulaması sonucu Dünya'ya 
gelen 13 köpek yavrusu göçlerin başlamasıyla birlikte kaderlerine bırakılıyor. 
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ÖĞRENCİLER TALES MATEMATİK 
MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ

B
u fırsatı değerlendiren 
Fevziye İlk/Ortaokulu 
öğrencileri köyden kalkıp 

Trabzon'a giderek matematiğin 
gizemli dünyasını görme 
imkânı buldu. Fevziye 
Ortaokulu Müdür yardımcısı 

Selçuk Kahyaoğlu, matematik 
öğretmeni Zeynep Karagüzel 
ve Ayşen Sayın eşliğinde 60 
öğrenci, Tales Matematik 
Müzesi'nde matematiğin daha 

önce hiç görülmemiş taraflarını 
keşfederek, görsel ve dokunsal 
olarak matematiği hissettiler.  
İkili sayma, olasılıklar, imkansız 
üçgen, Leonardo Da Vinci'nin 
köprüsü, alan-yarıçap, çevre -
yarıçap, açılar, simetri, Pisagor 

teoremi, ünlü matematikçi John 
Nash'ın oyun teorisi ve Mimar 
Sinan'ın yapılarındaki sırları 
çocuklara hikayelerle anlatan 
Gezici Tales Matematik Müzesi 

öğrencilerin oldukça ilgisini 
çekti.  Okulun 4,5,6 ve 7. Sınıf 
öğrencileri oyunlarla 
matematiği uygulamalı olarak 
yeniden keşfedip, atölye 
çalışmalarına katılarak 
matematiğin günlük hayatımıza 

olan etkilerini gözlemleme 
fırsatı yakaladılar. Matematiği 
soyuttan somuta taşıyan proje 
ile matematiğe dokunma fırsatı 
da yakaladılar.

BAĞIMLI OLMA, BAĞIMSIZ OL
Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye 
genelinde bütün il ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen 
"Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı " 
Kaymakam Mesut Yakuta başkanlığında yapıldı. 

Uyuşturucu ile mücadelenin 
ülkenin tamamına yönelik 

olarak ele alındığı algısını 
güçlendirmek amacıyla yapılan 
toplantılar Türkiye genelinde 
aynı gün ve saatte valiler ve 
kaymakamlar başkanlığında 
yapıldı. Bu kapsamda uyuştu-
rucu ile mücadele kurulları, 
toplantıda son bir yıl içersinde 
uyuşturucu ile mücadelede 
yürütülen çalışmalar ile alınan 
önlemlerin değerlendirilmesi, 
2019 yılında yapılacak 

çalışmalar içinde eylem planla-
rının oluşturulması amaçlandı. 
Vakfıkebir Kaymakamlığı top-
lantı salonunda gerçekleştirilen 
toplantının açılış konuşma-
sında Türkiye'nin konum olarak 
hedef kitlede olduğunun altını 
çizen Kaymakam Mesut 
Yakuta; asıl pazarın Avrupa 
olduğunu ve Türkiye'nin geçiş 
noktasında olduğunu belirtti.  
Yakuta; Ülkemiz genç nüfus 
olması nedeniyle satıcılar için 
çok önemli. Nelere bağımlı 
olduğumuzu düşündüğümüzde 
alkol, uyuşturucu, tütün ve 
sigara ile teknoloji bağımlılığı 
ön plana çıkıyor. Toplumu-
muzdaki tüm bireyler olarak 
hepimiz bağımlıyız. Hayatımız 
büyük oranda etkileyen 
teknolojiye hepimiz bağımlıyız. 
“Bağımlı olma, bağımsız ol” 
motu vardır. Bağımlılık boyu-
tuna getirmeden hayatımızı 
düzenlememiz lazım. 
Uyuşturucu bağımlılığı tüm 
toplumumuzu, gençlerimiz ve 
yarınlarımızı tehdit ediyor. 

Ülkemiz gerek sahip olduğu 
jeopolitik konumdan ve sahip 
olduğu genç nüfustan dolayı 
uyuşturucu tüccarlarının hedef 
kitlesindeyiz. Asıl pazarın 
Avrupa olduğunu, Türkiye'nin 
transit geçiş noktasındaki hedef 
ülke durmaktadır. Son 
zamanlarda küreselleşmeyle 
beraber teknolojik iletişin ve 
ulaşım imkânları arttığı için bu 
maddelere ulaşım çok daha 
kolay oluyor. Bu nedenle 
satışları daha kolay oluyor. 

Uyuşturucu sadece kişileri değil 
toplumumuzu sosyal ve 
ekonomik olarak asayişimizi 
bozan unsur olan en önemli 
risklerden biridir. Dolayısıyla bu 
günümüz ve yarınımızı da 
tehdit ediyor. 2015 yılında 
ülkemizde ulusal eylem ve 
strateji belgesi oluşturuldu.  
2018 ve 2023 yıllarını kapsa-
yan altı yıllık ulusal eylem planı 
ve strateji belgesi yayımlandı. 
Uyuşturucu ile mücadele konu-
su sadece kolluk kuvvetlerinin 
meselesi değil. Bizim bu 
konuda başarıya ulaşmamız 
için toplumun tüm kesimlerinin 
topyekun savaş ve seferberlik 
ilen etmemiz ve uyuşturucu ile 
mücadelede önemli adımlar 
atmamız gerekiyor. Vakfıkebir 
özeline gelindiğinde sokaklarda 
herkesin uyuşturucu madde 
satıldığını ve ulaşmanın kolay 
olduğu yönünde algı var. Bu 
bizim ilçemiz açısından iyi bir 
imaj değil. Bunlara çok dikkat 
etmeliyiz. Bu tür söylemlere ve 
konuşmalarımıza ilçe halkı 

olarak dikkat etmek zorun-
dayız. Uyuşturucu ticareti 
yapanları çok güçlü göster-
memiz ve her şeyi yapacak 
kudrette olduklarını gösterecek 
en ufak bir imadan bile kaçın-
mamız gerekir. Uyuşturucunun 
pençesine düşmek üzere olan 
insanlar bu tür söylemlerden 
çok kolay etkilenebiliyor. Top-
lum olarak sahip olduğumuz 
aile yapısından dolayı uyuştu-
rucu madde kullanımı diğer 
toplumlarla karşılaştırdığımızda 

çok daha az. Fakat bizim bir 
bireyi kaybedecek bir lüksümüz 
de yok. Bir bireyi kurtarsak bile 
bizim için çok büyük bir kazanı-
mdır. Ulusal eylem planındaki 
nihai amaç; toplumdaki her 
bireyimizi uyuşturucu/uyarıcı 
maddeden uzak tutmak ve 
kullanımını engellemek. Bunu 
herkes kendi hedef kitlelerinde 
uygulamaya koyması lazım. Bu 
maddeleri kullananları öncelikli 
olarak kullanmalarından 
arındırmamız ve tedavi 
ettirmemiz ve sosyal hayata 
kazandırmamız gerekiyor. 
Bunların tedavisi artık devlet 
tarafından pahalı olmasına 
rağmen karşılanıyor. Ülkemizde 
şuan 55 yatarak tedavi, 46 tane 
de ayakta tedavi merkezi var.  
Yeni yatırım programında 
bunları sayıları hızla artıyor. Bu 
insanlarımızı tedavi ettirip 
sosyal hayata kazandırmamız 
gerekiyor. Bu maddelere 
ulaşımında ortadan kaldırılması 
için bir takım adımlar atmak 
gerektiğini ifade etti. 

Çocukların matematik sevgisini arttırmayı hedefleyen ve çocuklara 
matematikte öğrendiklerini uygulama ve deneme imkânı sunan 
TALES MATEMATİK MÜZESİ Gezici Tırı Trabzon'a geldi. 

V
akfıkebir Liman 
Başkanı Birol Kara 
konu ile ilgili olarak 

yaptığı açıklamada; 
Cumhuriyetimizin 100 üncü 
kuruluş yılı olan 2023'e kadar 
bir milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşına 
denizcilik kültürünü aşılamak, 
verilecek denizcilik eğitimi 
sonrasında Amatör Denizci 
Belgesi (Ticari amaç 
olmaksızın münhasıran gezi, 
eğlence, spor ve amatör 
balıkçılık gibi faaliyetlerde 
kullanılan, ulusal standartlara 
göre ölçüldüğünde boyu (LH) 
2,5 metreden küçük ve 24 
metreden büyük olmayan, 
mülkiyeti gerçek kişilere veya 
faaliyet konusu su sporları olan 
dernek veya vakıflara ait 
tekneler ile bu şartlardan bir 
veya birkaçını haiz olmamakla 

birlikte, bağlama kütüğüne ka-
yıtlı olup özel tekne 
ruhsatnamesi almış olan 
tekneler kullanılabilir.) 
düzenlemek, Denizci Millet 

Denizci Ülke hedefine ulaşmak 
insanımızın yüzünü denizlere 
çevirerek ufkun ötesini 
görmelerini sağlamak 
amacıyla Bakanlığımız 
tarafından amatör denizcilikle 
ilgili temel eğitim programı 
başlatılmıştır. İlgi yönetmelik 
kapsamında özel tekneleri 
kullanmak için verilen Amatör 
Denizci Belgesi almak isteyen 
vatandaşlarımıza ücretsiz 
olarak eğitim verildikten sonra 
yöremizde sınav yapılacaktır. 
-Sınav müracaatları tüm
 liman başkanlıklarına 
yapılabilecektir. 
-Sınavlar Trabzon ve Giresun 
illeri ile ilçelerinde yapılacaktır. 
-Eğitim ve sınav tarihleri gelen 
taleplere göre belirlenecektir. 
-Adayların liman başkanlığına 
müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Dedi.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VERİLECEK
Cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yılı olan 2023'e kadar bir milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik 
eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi verilmesi için Bakanlık tarafından 
amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı başlatılmıştır.
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Törende günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 

Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
Tarih Öğretmeni Ali Hikmet 
Kamiloğlu yaptı. 
"ATATÜRK BÜYÜK BİR 
ASKER VE DAHİ BİR 
LİDERDİ"
Kamiloğlu; Dünya tarihi çağlar 
boyunca üstün nitelikli askerleri 
yüksek yetenekli devlet 
adamlarının etkin yaşamlarını 
dile getirir. Fakat asker ve 
devlet adamı nitelik ve 
yeteneklerini bir bütün olarak 
kendi kişiliğinde toplamış 
bulunan pek az kişiden söz 
ediyoruz. Atatürk, bu müstesna 
insanlardan biridir. Onun en 
büyük ideali Türk Ulusu'nun en 
medeni ve refah seviyesi 
yüksek bir millet olarak varlığını 
sürdürmesiydi. Memleketin 
mutlaka çağdaş uygar yepyeni 
olması onun için bir hayat 
davasıydı. Ona göre akıl ve 
mantığın halledemeyeceği iş 

yoktur. Geçekleştirdiği başarılı 
inkılâpların temelinde de akıl ve 
mantık vardır. Askeri ve siyasi 
alanlarda yeni yöntemler 
uygulayarak o günün 
şartlarında hayal edilmesi güç 
işler başardı.  Bunlardan en 
önemlileri sırasıyla yeni bir 
ordunun kurulması, halkın ikna 
edilmesi, düşmanın yurttan 
atılması, yeni bir devletin ve 
yönetim şeklinin kurularak eski 
olanların kaldırılması, siyasi, 
toplumsal, ekonomik ve hukuki 
alanlarda yapılan çok sayıdaki 
devrimlerdir. Atatürk eğitim ve 
eğitimin milli olmasıyla da 
yakından ilgilenmiştir.  Milli 
eğitim gelişimini 
tamamlayamayacağını 
düşünen Atatürk'e göre 
“eğitimdir ki bir milletin ya hür, 
bağımsız, şanlı, yüce bir toplum 
olarak yaşatır,  ya da bir milleti 
esarete ve sefalete terk eder.” 
Atatürk büyük bir asker ve dahi 
bir liderdir. Liderlik, insanın tavır 

ve hareketlerine nüfus etme 
sanatı veya inanları idare etme 
sanatı ve kabiliyetidir. Bazı 
insanlar lider olarak doğarlar 
işte Atatürk'te böyle bir liderdir. 
Atatürk'ün görüşleri kesin ve 
isabetlidir. Çanakkale Savaşları 
sırasında düşman ordusunun 
nereden çıkarma yapabileceğini 
sezmesi, ikinci dünya savaşını 
önceden tahmin edebilmesi 
Hatay'ın Türkiye topraklarına 
katılması onun ileri 
görüşlülüğünün en belirgin 
örneklerindendir. Mecbur 
kalınmadığı sürece savaşı 
cinayet olarak kabul eden bir 
liderdir. Atatürk'e göre Türk 
Milleti esir yaşayamazdı. Bu 
nedenle Kurtuluş Savaşını 
başlattığında parolası “ya 
istiklal, ya ölüm”dü. 
ATATÜRK GİBİ İNSANLAR 
BİR KUŞAK İÇİN 
DOĞMAZLAR
Türk Milleti olarak 10 
Kasım'larda bir yandan 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk'ü anarken diğer yandan 
onun aydınlık yolunda azim ve 
kararlılıkla yürüdüğümüzü 
göstermek zorundayız.  Asıl 
ödevimiz devletimize, 
demokrasiye, tam bağımsızlığa, 
insan hak ve özgürlüklerine 
sahip çıkmak olmalıdır. 
Atatürk'ün bize gösterdiği ve 
yüklediği sorumluluklar asla 

unutulmamalıdır. Ülkemizin en 
zor anında bile düşünülüp 
ortaya koyduğu mille hedef ve 
stratejilerin hatırlanması bu tür 
çapaların anlam ve değerini çok 
iyi bilinmesi gerekmektedir. 
Atatürk gibi insanlar bir kuşak 
için doğmadıkları gibi bir devre 
için de doğmazlar.  Onlar 
önderlikleriyle yüzyıllarca 

milletlerinin tarihlerinde hüküm 
sürecek insanlardır. Dedi. 
Tören Atatürk'ü anlatan slayt 
gösterisi, Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi öğrencileri 
Berna Çelebi, Alperen Bahar'ın 
günün anlamını belirten şiir 
okumasının ardından Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi 
öğrencileri Hilal Tağrıkulu, Sude 

Günaydın müzik öğretmeni 
Oğuzhan Öztürk yönetiminde 
Atatürk'ün sevdiği türküleri 
seslendirdiler. Öğrencilerin 
hazırladığı oratoryonun 
ardından “Atatürk Haftası” 
nedeniyle düzenlenen çeşitli 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilerin ödüllerinin 
verilmesiyle program sona erdi. 

ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü ÖZLEMLE ANDIK
Vakfıkebir ilçesinde tören Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasından sonra 9.05 de bayraklar yarıya indirilerek Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başladı. Tören Vakfıkebir Gülbaharhatun Anadolu Lisesi'nin organizatörlüğünde Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

80. Yılında özlemle anıldı. 80. Yılında özlemle anıldı. 

ÇiFTÇiLERLE BULUŞUYOR, 
SORUNLARINI DiNLiYORLAR

TZOB Teknik Hizmetler 
Kurulu teknik müşavirleri 
ve Ziraat Mühendisleri 

Neşe Tezer ve Bülent Uyanık 
İlk olarak Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanlığı'na gelerek 
Oda Başkanı Muhammet Kılıç 
ve yönetim kurulu üyelerinden 
ziraat odasının yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi 

aldılar. Daha sonra İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta, 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Tarım ve Orman İlçe 
Müdür Vekili Aslıhan Alp'i 
makamlarında ziyaret eden 

heyet, TZOB çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Tezer ve 
Uyanık, ziyaretlerin ardından 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanlığı'na ait örnek 
bahçelerde incelemelerde 
bulundu. Ayrıca bayanların el 
emeği ile ürettikleri ürünlerin 
hazırlandığı atölyelerde de 
incelemelerde bulundular.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN SIKINTI-
LARINI VE DERTLERİNİ 
YERİNDE DİNLİYORUZ”
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinden gelen Ziraat 
Mühendisleri Trabzon'un tüm 

ilçelerinde çiftçilerle birebir 
görüşüp, sorun ve önerilerini 
dinleyerek hazırlayacakları 
raporu Birlik Merkezine 
sunacaklarını belirttiler. Ziraat 
Mühendisi Bülent UYANIK ve 
Neşe TEZER alanda üretici-
lerinin sorunlarını dinlemeye ilk 
olarak Düzce ilinden başladık-
larını belirterek “ Şu an dokuz 
tarım bölgesinde veteriner 
hekim ve ziraat mühendislerini 
alanda üreticilerimizin sorunla-
rını dinliyoruz. Çalışmaya ilk 
olarak Düzce ve ilçelerinde 
başladık üreticilerimizi fındık 
bahçelerinde, seralarında, ahır-
larında, bahçelerinde, kahveler-
de ziyaret ettik. Sorunlarını ve 
taleplerini ilk ağızdan dinledik. 
Bu sorunları yerel mülki ve idari 
amirler ile tarımla ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlarla da 
görüşerek çözüme yönelik 
yapılabilecekler hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk. 30 
Ekim 2018 tarihinde başladığı-
mız ve yaklaşık üç hafta süre-
cek olan Trabzon incelememize 
yoğun bir şekilde devam 
etmekteyiz. Her ziyaret sonrası 
hazırlamış olduğumuz raporları 
genel merkezimize iletiyoruz. 

Alan çalışmasının tamamlan-
ması sonrası hazırlanacak olan 
kapsamlı rapor Genel Başkanı-
mız Şemsi BAYRAKTAR tara-
fından başta Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN olmak üzere konu-
nun tarafı olan ilgili Bakanları-
mıza sunulacaktır” dedi.
 “RAPORLAR İLGİLİ 
BAKANLIKLARA ÇİFTÇİ 
TALEPLERİ OLARAK 
SUNULACAK”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) teknik heyeti,  
Vakfıkebir İlçesinde gezerek 
çiftçi sorunlarını rapor ediyor. 
Vakfıkebir ilçesinde inceleme-
lerde bulunan ve Vakfıkebir 
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç ve muhtarlar 
derneği başkanı İzzet Çilingir 
ile bir araya gelen heyete, Zira-
at Odası yönetim kurulu da eş-
lik etti. Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, tek-
nik heyetin birkaç gündür böl-
gemizde olduğunu belirterek, 
"Tüm ilçelerde kurum ve çiftçi 
ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu 
ziyaretler-de karşılıklı görüş-
meler yapılarak sorunlar rapor 
olarak hazırlanıyor. Trabzon 
ilçeleri tamamlandığında hazır-
lanacak nihai rapor TZOB tara-
fından incelenecek ve gerekli 
çözüm önerileri hazırlanacak. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
tarafından oluşturulacak rapor 
ilgili bakanlıklara ve Cumhur-
başkanımıza çiftçi talepleri 
olarak sunulacak." dedi.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

 Yurtiçi ve Yurtdýþý Uçak Bileti Satýþý  - Araç Kiralama -  Araç Alým - Satým - Fatura Tahsilatý 
Passolig ve Maç Bileti Satýþý - Turkcell - Vodafone - Türktelekom TL Yükleme

Tel: 0 462 841 5 724    Gsm : 0 544 724 5 724   Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

goldturizmcarrental goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com   www.goldturizmcarrental.com

GG GOLD CAR RENTAL 
SEYAHAT ACENTELİĞİ 
TUR. TiC. LTD. ŞTİ.

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi 14 Þubat Kurtuluþ Caddesi No: 1/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

ÇiFTÇiLERLE BULUŞUYOR, 
SORUNLARINI DiNLiYORLAR

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...

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL DESTEK 
TZOB Teknik Hizmetler Kurulu teknik müşavirleri Neşe Tezer 
ve Bülent Uyanık, bölgedeki çiftçilerin sorunları, çözüm 
yolları ve proje çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde 
bulunmak üzere kurum ve çiftçi ziyaretlerinde bulunuyorlar.

> Abdulkadir AYNACİ 7'de

Vakfıkebir Belediyesinin desteğiyle, İlçe Kaymakamlığı, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İMKB METEM'in ortaklaşa düzenlediği, Özel (Engelli) 
Öğrenciler “SPOR ENGEL KALDIRIR” Projesinin protokolü 
Vakfıkebir Kaymakamlığında düzenlenen bir törenle imzalandı.

> Vedat FURUNCU 2'de


