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Bölgemizde
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Türkiye
Petrolleri...
Üretimden
dağıtıma
bizim
akaryakıtımız.

ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR
TÜRKİYE PETROLLERİ

“Milli Akaryakıtımız”

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

> Sadık AYDIN 2'de

Vakfıkebir Vergi Dairesi
Müdürü Ahmet Öztürk
ve Müdür Yardımcısı
Sait Ayhan Vergi Haftası
münasebetiyle Gelir
Vergisi mükelleﬁ olan
esnaﬂara ziyaretler düzenliyorlar. Bu kapsamda Gazetemizi ve Matbaamızı ziyaret ettiler.
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Ahmet SEVİNÇ

“KALİTEDE ÖNCÜ”

YIL : 16
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

BASKAN ADAYI ULUDUZ;
“BU ÞEHRE GÖNLÜMÜZÜ KOYDUK,
HÝÇ KÝMSEYÝ ÝMAR PLANLARIYLA MAÐDUR ETMEYECEÐÝZ”

iSTiKLAL MARŞI'NIN KABULU VE
MEHMET AKiF COŞKUYLA ANILDI
12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet
Akif Ersoy'u Anma günü Vakfıkebir ilçesi Gençlik Merkezi
Konferans Salonunda coşku ve heyecanla kutlandı.
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MUHAMMET BALTA'YA

BOYAMA KiTABI TEPKiSi

R

A

A OTEL
i

VA

UYGUL

M

KFIKEB

i

CHP Vakfıkebir İlçe
Başkanı Mehmet
Keskin, AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkanı
adayı Muhammet
Balta'nın fotoğraf ve
mesajının yer aldığı
boyama kitabı dağıtılmasına tepki geldi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

ü Lüx Odalar
ü Süit Odalar

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com
Vakfıkebir Uygulama Oteli

vakfikebiruygulamaoteli

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

TOKULLAR

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları
ü Toplantı Salonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir Belediye Başkan
Adayı Emin Uludüz, seçim çalışmalarına mahalle mahalle
aralıksız devam ediyor. Uludüz, 'Ben yaptım oldu' değil. Biz
olacağız, hep beraber olacağız, birlikte yöneteceğiz. Hiç
kimseyi imar planlarıyla mağdur etmeyeceğiz. "Sosyal
Belediyeciliği Egemen Kılacağız" açıklamalarında bulundu.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“VARAN 16"
Her hafta yerel seçime kaç gün kaldığını
yazıyoruz. Evet; yerel seçime tam 16 gün
kaldı...
Bu seçimlerde muhtar adayları çok
fazla...
Bazı mahallelerde tek aday varken, diğer
mahallelerde 2, 3, 4, 5, 6 aday var...
Bu seçimlerde gözde olan muhtarlık
seçimi...
Kazasız, belasız, gürültüsüz bir seçim
olur inşallah...
Seçim diyoruz, birileri kazanırken
diğerleri kaybedecek...
Kazanan sevinecek, kaybeden
üzülecek...
Kazanan; kendine yakışır şekilde
sevinmesi, kışkırtıcı hareketlerden
kaçınmalı...
Bunun bir seçim olduğunu kimsenin
unutmaması gerekir...
İnşallah herkes için hayırlı bir seçim
olsun diliyoruz...
***********************
Vakfıkebir'de artık geleneksel hale gelen,
Kaymakamlık Kurumlar Arası Veteranlar
Futsal Turnuvası başlıyor. Bu turnuvada
bir komite var. Bu komite de üyeler
mevcut, bu üyeler arasında iki tane de
esnaf yer alıyor...
Vakfıkebir'de o birinden başka esnaf yok;
Vakfıkebir'de bu işi ondan başka bilen
esnaf yok;
Her yere yazılmazsa, ayıp olur mantığı
var, bu ilçede...
Ne yapmış ki bu ilçede, her yere o kişiyi
yazacaklar...
Mecliste o, esnaﬂık o, her yerde o...
O işte...
O yazılmadığında kızıyor herhalde, illaki
o, her yere yazılması, onun memnun
olması...
***********************
AK Parti Vakfıkebir Belediye Meclis Üyesi
adayları içinde, insanlara karşı yüzü
gülmeyen, kinci gibi insanlar aday
gösterilmiş...
Bazıları da şöyle diyor; ben istemedim
ama belediye başkanı beni yazdı...
Hoppa al buradan yak...
Bu adamı istemediği halde neden aday
gösterdiler...
Birde çıkıyor ötede beride bunu
söylüyor...
Kendini bulunmaz hint kumaşı
sananlardan kendisi...
Meclis adaylığına yüzü gülmeyen, kinci,
kibirli gibi insanların ne işi var. İnsanların
yanına gidip oy isterken iyi, güzel, güler
yüzlü, arkalarından ne diyorlar Allah
bilir...
Vatandaşlara daha sevecen yaklaşım
gösterilirse, daha farklı olur
düşüncesindeyim...
Oy alana kadar gülüp, sevecen olup
sonrasında faklılığa bürünürsen, o
zaman daha da farklı olur...
***********************
CHP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı
İşadamı Emin Uludüz, İlçe Başkanı
Mehmet Keskin ve Meclis Üyesi adayları
ile harıl harıl çalışıyor...
Gitmedik mahalle, gitmedik yer
bırakmadan çalışmalarına aralıksız
devam ediyor...
Bu seçimlerde hem Başkanlıkta hemde
Belediye Meclis Üyesi adaylıklarında çok
büyük destek alacakları görünüyor.
Derman Belediyecilik sloganı ile yola
devam ediyorlar...

Kuruluşu: 5 Mart 2004
Tarih : 15.03.2019
Sayı : 785

iSTiKLAL MARSI'NIN KABULU VE
MEHMET AKiF COSKUYLA ANILDI
V

akfıkebir Gençlik Merkezi
Konferans salonunda
düzenlenen törene Kaymakamı
Mesut Yakuta, Belediye
Başkanvekili Özer Aktaş, Garnizon
Komutanı Orhan Kaya, İlçe Emniyet
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, Milli
Eğitim Müdürü Samim Aksoy, Okul
Müdürleri, Daire Amirleri, Sivil
Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi
Parti Temsilcileri, vatandaşlar ve
öğrenciler katıldı. Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından
düzenlenen anma töreni saygı

küreselleşen dünyaya inat, 623 yıl
adaletiyle ayakta durmuş olan
Osmanlı İmparatorluğu, girdiği 1.
Dünya Harbi'nden yenik çıkmıştır.
Emperyalist devletlerce vatan
toprakları işgal edilmiş, Tarihi şanla
şereﬂe yazılı Türk milleti Gazi
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu yarımadasında
“Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile
hareket ederek İstiklal
Savaşı'na başlamıştır. Tabi bu
savaşa yakışacak asırlar boyu
unutulmayacak bir milli marşa

ihtiyaç duyulmuştur ve TBMM
hemen hazırlıklara başlamıştır.
TBMM, I.İnönü Savaşı kazanıldıktan
sonra, devletimize ve milletimize de
yakışacak milli bir marşın
yazılabilmesi için bir yarışma
düzenlemiş ve ödül olarak da 500

milli bir şair, ideal bir öğretmen,
branşına hâkim bir veteriner, cesur
bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi
bir asker, Türk gencine ufuk çizen
ﬁkir ve aksiyon adamı , bir gönül
insanı.. Mehmet Akif, son günlerini
İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde

lira vaat etmiştir. 23 Nisan 1920'de
açılmış olan meclise Burdur
Milletvekili olarak seçilmiş olan
Mehmet Akif, 500 liralık ödül
konulduğu için yarışmaya
katılmamıştır. Fakat yarışmaya
katılan şiirlerin hiçbiri milli marşımız
seçilmeye layık bulunmayınca
Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey
yakın arkadaşı Mehmet Akif'e
gelerek bu marşı kendisinin
yazmasını rica etmiştir. Konulan
ödülü almamak şartı ile Mehmet
Akif, İstiklal Marşımızı yazmış, 1
Mart 1921 de milletvekillerince
ayakta alkışlanarak dinlenen marş,
12 Mart 1921'de milli marşımız
olarak kabul edilmiştir.
PEKİ, KİMDİR BU ŞAİR
MEHMET AKİF?
Son zamanlarını yaşayan
Osmanlının gürbüz, nadir
çocuklarından biri, halkın tescillediği

geçirmiştir. Kendisini ziyarete gelen
arkadaşlarına İstiklal Marşı için :' O
şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse
yazamaz. Onu ben dahi yazamam.
Onu yazmak için o günleri görmek,
yaşamak lazım. O şiir artık benim
değildir. O milletin malıdır. Benim
milletime karşı en büyük hediyem
budur.' , “Allah bir daha bu millete
istiklal marşları yazdırmasın” diyen
bir vatanperverdir. Bugün vesilesi ile
rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.
Programda Vakfıkebir A.İ.H.Lisesi
öğrencileri Berat Bayraktar, Aybüke
Özdin, Rabia Saral şiir okurken
okulun efsanelerinden Mehmet
Hamdi Sabah “Damarlarımızdaki
Heyecan” şiiriyle salonu coşturdu.
Oratoryo ve müzik dinletisinin
ardından günün anlamına ilişkin
yapılan yarışmalarda dereceye
girenlere ödüllerinin verilmesi ile
program sona erdi.

duruşu ve istiklal marşının
okunması ile başladı. Programın
sunuculuğunu okulun Türk Dili ve
Edebiyat öğretmeni Temel Yavuz
yaparken, törende günün anlam ve
önemini belirten konuşmayı Anadolu
İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni
Harun İçpınar yaptı.
“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM”
PAROLASI İLE İSTİKLAL
SAVAŞI'NA BAŞLANMIŞTIR.
Üç kıtada şanlı zaferlerle fetihler
yapmış, sınırları 23 milyon km2'ye
ulaşan bir devlet kurmuş,
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İMTİYAZ SAHİBİ

Bazı mükelleﬂerin kulaktan duyma
bilgilerle mağdur olduklarını belirten
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Sait
Ayhan ise, mükelleﬂerin en doğru
bilgiyi kendilerinden alabileceklerini
ifade etti. 1978 yılından bu yana 41
yıldır faaliyet gösteren Büyükliman
Postası Gazetesi ve Matbaası
ilçenin en eski vergi mükelleﬂerinden biri olduğunu anımsatan Yazı
işleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu
ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verginin
vatandaşlık görevi olduğunu, vergi
öneminin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi gerektiğine
dikkat çekti.

ergi Dairesi Müdür yardımcısı
Sait Ayhan ile beraber
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nu
ziyaret eden Müdür Ahmet Öztürk,
'Ülkemi Seviyorum, Vergimi Ödüyorum' sloganı ile bu yıl yine vergi
bilincini artırmak amacı ile ziyaretler
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Verginin önemi hakkında güncel
bilgiler veren Müdür Öztürk, “Halkımıza daha verimli ve kaliteli hizmetler verebilmek için çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Öztürk, herkesin vergi verme yükümlülüğü olduğunu beyan ederek, bu bilinçte
olunması gerektiğine dikkat çekti.

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Melahat KAMBUROĞLU

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

e-mail: kutbizade@mynet.com

Vedat FURUNCU
e-mail: vedfux@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................2.000 TL
Yarım Sayfa Reklam................1.000 TL
1/4 Reklam................................500 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............2.500 TL
Kongre.......................................250 TL
Zayi.............................................50 TL

Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com
0533 495 07 20

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Telefonlar : 841 56 00 - Fax : 841 43 23 (0533) 495 07 20 VAKFIKEBİR

Büyükliman
Postası

3

15.03.2019

GÜNDEM

BAŞKAN ADAYI ULUDÜZ;
“BU ŞEHRE GÖNLÜMÜZÜ KOYDUK,

HİÇ KİMSEYİ İMAR PLANLARIYLA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

aşkan Adayı Emin Uludüz;
Kendine özgü bir kültürü
vardır Vakfıkebir 'in Dışarıdan
baktığında coğraﬁ olarak uzak,
metropol şehirlerin dışında bir
coğrafya olsa da kendine ve
Karadeniz'e özgü zenginlikleri
var. Tarihinden, Karadeniz'den
gelen kendine ait bir kültürü
içinde barındırıyor. Bunun halk
oyunlarında, insanların
birbirlerine yaklaşımlarında,
sosyal ilişkilerinde kültürel ve

bizlere ipucu verebilir. Kişilerin
yaşadıkları alan o kişinin
karakterinden ve
alışkanlıklarından izler taşır. Bir
kişinin yaşadığı yeri
gözlemleyerek o kişi hakkında
çıkarımlarda bulunabilmek
mümkündür. Çünkü
yaşadığımız alan ve çevremiz
bizlerin davranışlarını açıklar
niteliktedir. Bu nedenle ilçemizi
güzelleştirmemiz
gerekir,”güzellikler bize gelmez

çok çeşitli boyutları var.
Vakfıkebirli olmayı bir kültür
olarak düşünür ve yaşarız.
Bunun içinde yoğrulduk. Bu
nedenle dışarı çıkan
Vakfıkebirlinin bir memleketçilik

biz güzelliklere yürüyeceğiz. ”
Çocuklar, kadınlar, erkekler,
yaşlılar, gençler, toplumun her
kesiminin ﬁkirlerine ihtiyacımız
var. Birlikte olursak çok şeyi
başarabileceğimize inanıyoruz.

yönü vardır ama bu milliyetçilik,
yurtseverlik bir tavırdadır.
‘BEN YAPTIM OLDU' DEĞİL.
BİZ OLACAĞIZ, HEP
BERABER OLACAĞIZ,
BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ.
İnsanların yaşadıkları ortam ve
çevreleri o insanı tanımamızda

Vatandaşımız ﬁkrini söylerken
kendisine şu soruyu soracak
'Ben başkan olsam bu konuda
ne yapardım' Böylece bir
belediye başkanının yapması
gerekeni halk belirleyecek. 'Ben
yaptım oldu' değil. Biz olacağız,
hep beraber olacağız, birlikte

destekleyeceğiz. Belediye
bünyesinde kurulacak şirket
vasıtasıyla belirlenen alanlarda
yerli Doğum üretimi
yapılacaktır. Belediyemizde
Ziraat Mühendisi istihdam
edilerek çiftçimize verimliliği
artıracak eğitimler verilecektir.
Organik tarım teşvik edilerek
geliştirilecektir. Kapalı Pazaryerinde halkımızın ayağını
çamurdan, başını yağmurdan
kurtaracağız. İlçemize kapalı
pazaryeri altı otopark olacak
şekilde yapılacaktır.
Çiftçilerimiz ürettiği hayvansal
ve tarımsal ürünlerini daha iyi
pazarlayacağı yerler tahsis
edilecektir. Bu kompleks
içerisinde modern bir balıkhane
yapılacaktır. Çevresinde
yapacağımız düzenleme ile
pazara gelen ziyaretçilerimizin

alanda insan odaklı yaşam
kalitesi için halkımızla el ele
hep daha ileriye.'
TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP
EDİLEN BELEDİYE
OLMAK”İSTİYORUZ.
El elden akıl akıldan üstündür.
Hepimizin hepimizden öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Halka hizmet yarışında
önemli olan halkın kazanmasıdır. Halk kazanıyorsa inanınız
yarışın kazananı kaybedeni
olmaz. Hepimizin ortak gayesi,
Vakfıkebir'imizi daha iyi daha
güzel ve daha bakımlı, konforlu
bir şehir olması, halkımızın,
yerli ve yabancı turistlerin
ilgisini çeken bir şehir haline
gelmesidir.
ÖNEMLİ OLAN SERMAYE
DEĞİL DOĞA VE İNSAN
SAĞLIĞI”
Belediyemiz bünyesinde
kurulacak şirketler vasıtasıyla
doğa ve insan Dostu yenilenebilir enerji üreteceğiz. Güneş
panelleriyle güneş enerjisi,
rüzgar gülü İle rüzgar enerjisi
üreteceğiz. Organik tarımı

sayısını artıracağız. Vakfıkebir
'i bir marka olarak tanıtacağız.
Vakfıkebir başkanlığımız
döneminde yapacağımız
kooperatiﬂeşme hamlesi için
altyapı sağlayacaktır. İlçemizin
ürünlerine olan ilginin
artırılması ile kooperatiﬂerin ve
çiftçilerin ürünlerini değerinde
satmasını sağlayacağız.
Yapacağımız değişikliklerde
önceliğimiz engelliler ve
kadınlar olacak. Üreten
köylümüzün ürünlerini doğru
ﬁyattan doğru kanalla
tüketicilerle buluşturulmasını
sağlayacağız. Ayrıca pazara
gelen kişilerin temel
ihtiyaçlarını sağlayacağı alanlar
da yapacağız. Birlikte üretip
birlikte büyüyeceğiz.
“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ
EGEMEN KILACAĞIZ”
Sosyal belediyecilik, geleneksel
belediyecilik anlayışının dışına
çıkan bir anlayıştır. Belediyeyi
sadece bir alt yapı yapan bir
birim olarak değil de, insanların
sosyal ve kültürel hayatına
katkıda bulunan, bu konuda

“

“Değişimi seçin, şehrinizin değiştiğini göreceksiniz.
İnsan yaşadığı yere benzer; O yerin suyuna, o yerin
toprağına benzer.
Suyunda yüzen balığa, Toprağını iten çiçeğe,
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine”
kurban olduğum memleketim.”

“

B

yöneteceğiz. Çünkü biz hep
beraber Vakfıkebir'iz.
“HİÇ KİMSEYİ İMAR
PLANLARIYLA MAĞDUR
ETMEYECEĞİZ”
Vakfıkebir'imizi güzelleştirirken
kentsel değil yerinde dönüşüm.
Hiç kimseyi imar planlarıyla
mağdur etmeyeceğiz. Konut ve
binaları özüne uygun restore
ederek görselliği ön plana
çıkaracacağız. Kadınlara,
gençlere ve tüm Yurttaşlarımıza
yönelik yapılacak sosyal donatı
alanlarıyla ilçemiz adeta bir çağ
atlayacaktır. Böylece
şehrimizde yaşayan insanımız
mutlu ve müreffeh olacaktır.
Mutlu birey güzel düşünür,
güzel işler yapar. Gelin hep
birlikte ilçemizi değiştirelim.
Paylaşımcı yönlendirici
yenilikçi', 'kırsal ve kentsel

görev ve sorumluluklar alan bir
hizmet birimi olarak göreceğiz.
Öncelikle belediye sınırları
içerisinde bir sosyal doku
haritasını çıkaracağız. Yani
belediye, sınırları içerisinde
yaşayan halkın gelir durumu,
kültürel donanımı, eğitim
durumu, yaşı, cinsiyeti gibi
bilgileri, anket, istatistik,
kamuoyu araştırmaları vb. bilgi
toplama ve araştırma teknikleri
ile temin edeceğiz.

çıkmasına engel olmak, bu
konuda önleyici tedbirler almak,
böy-lece insanların mutlu,
huzurlu, sosyal refah düzeyi
yüksek bir ortamda yaşamasına olanak sağlayarak; çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, özürlülere, muhtaç ailelere
hatta tüm halka yönelik sosyal
hizmet projeleri üreteceğiz.
“İŞTE BU SOSYAL
PROJELERDEN BİR KAÇI”
Gençlik Merkezleri, Çocuk

Temin ettiğimiz bilgiler sayesinde nerede, hangi kitlenin, neye,
ne kadar ihtiyaç duyduğu konusunda ve hizmet sunumunda
etkinlik, verimlilik, adalet gibi
değerlerin ön plana çıkmasını
sağlayacağız. Sosyal belediyecilik, yardıma ihtiyaç duyanlara
yardım etmek yanında, onları
yardıma muhtaç olmaktan

Kulüpleri, Bilim Merkezleri,
Çocuk Koruma ve Danışma
Merkezi, Çocuk Meclisi, Eğitim
ve Dinlenme Tesisleri,
Evlendirme Faaliyetleri,
Çocukları Sünnet Etme
Faaliyetleri, Yaşlılar ve Gençler
Bilgi Erişim Merkezi, Yaşlılara
Hizmet Merkezi, Hanım
Lokalleri, Kadın Konukevleri vb.

çıkarmayı da hedeﬂiyoruz.
Sosyal belediyecilikte amaç;
sosyal sorunların ortaya

tüm bu sosyal hizmetleri siz
hemşerilerimle ortak akılı
kullanarak gerçekleştireceğiz.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü
Büyükliman
Postası

4

YORUM - İLAN

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ - VAKFIKEBİR
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Osman KOYUNCU

SİYASET, HÜRRİYET VE MEDENİYET

S

iyasetin, hürriyet ve medeniyet gibi
evrensel deðerlerle aralarýnda pek
çok baðlar vardýr. Bir meþhur söz vardýr,
hayâ ve edep güzeldir fakat kadýnlarda
olursa daha güzeldir. Siyaset iyidir
güzeldir fakat medeni insanlarýn elinde
daha güzeldir. Cahil insanlarýn siyaseti
ile medeni insanlarýn siyasetleri arasýnda
daðlar kadar farklar vardýr. Eskiden
siyaset dendiðinde görüntü ve ses kirliliði
akla gelirdi. Bu seçimlerde þükür ses ve
görüntü kirliliðinde büyük azalmalar
oldu. Eskiden olduðu gibi þimdi de devam
eden küfür ve hakaret kirliliði vardýr.
Bazen düþünüyorum siyasetçi niçin
hakaret ve küfür diliyle konuþur. Þu
sonuca vardým, siyasetçi alkýþý, hakaret ve
küfürle konuþtuðu zaman alýyor da
ondan. Demek ki halkýn seviyesi çok basit
ve düþük, en basit bir Avrupa ülkesinde
bizdeki kadar küfür olsa, o siyasi partinin
oy almasý mümkün deðildir. Arkadaþlar
arasýnda konuþtuðumuzda, Avrupa
medenidir dediðimde, arkadaþlar nasýl
olur da bu Hýristiyanlar bizden daha
medeni olur diyorlar. Merhum Akif,
Avrupa hakkýndaki þu sözü meþhurdur,
iþleri dinimiz, dinleri ise bizim iþimiz
gibidir. Bizim elimizde çok büyük bir kitap
olan Kuran ve rehberimiz olan H.Z.
Muhammed(sav) var iken ve her biri ilimi,
medeniyeti ve okumayý teþvik ederken
bizim bu sefalet halimiz medeni
olmadýðýmýzý gösteriyor. Allah iþi ehline
ve hürriyete taraf olana verin diyor, biz ise
daha antidemokratik özelliklere sahip, iyi

küfredene vermeye çalýþýyoruz. Bazen
siyasilerde, milliyetçilik, din ve ideolojik
özellikleri arayýp, bunlardan dolayý oy
veriyoruz. Bizim ideolojimize veya
dinimize sahip bu siyasetçi bu ülkeyi
idare edip selamete çýkarabilir mi diye
düþünmüyoruz. Allah kâinatý bilip
tanýmamýz hiçin bizlere sayýsýz organlar
vermiþtir. Mesela gözle güzellikleri görür,
kulakla güzel sesleri dinler, aklýmýzý
kullanarak kâinatý tanýrýz.Yemeðin tadýný
anlamak için, yemeðin içine gözümüzü,
burnumuzu veya baþka bir organýmýzý
soksak tadýný anlayamayýz illa dilimizi
sokmamýz lazýmdýr. Ýþte kâinatý tanýyýp,
insanlarý anlamak, onlarla geçinmek,
onlarý ikna etmek, onlara doðru yolu
göstermek için illa okumak lazýmdýr. Ben
okumadan bilirim, televizyonlarda
gözümle görüp kulaðýmla dinleyip
anlýyorum diyen bir insan, gözüyle ve
kulaðý ile yemeðin tadýný anlamaya
çalýþan cahil insan gibidir, bilmenin
ölçüsü çok okumaktýr. Avrupa ile bizim
aramýzdaki okuma oranlarý, Avrupa ile
bizim aramýzdaki medeniyet seviyesiniz
ölçüsüdür. Dünyada galip gelip, müreffeh
ve medeni bir toplum olmak istiyorsak
okumalýyýz. Allah okuyarak öðrenin diyor,
bizde inat ederek okumadan öðrenmeye
çalýþýyoruz olacak þey mi. Maalesef bizim
toplumumuz, siyasilere yað yakýp, ihale
kapma ve beyin yýkama aracý olarak
kullanýlan televizyon haberleri ve gazete
manþetlerinden bilim öðrenmeye
çalýþýyor.
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TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE BT TETKİK RAPORLAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2019/108816
1-İdarenin
a) Adresi : ÇARSI MAHALLESI SAHIL CADDESI 4 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası
: 4628415281 - 4628415281
c) Elektronik Posta Adresi
: bayramerdem_6161@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2019- 2020 Yılı BT Okuma ve Raporlama Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Vakfıkebir Devlet Hastanesi toplantı salonu
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 17.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Vakfıkebir Devlet Hastanesi VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Tarihi ve saati
: 25.03.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılan Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece ﬁyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakfıkebir Devlet
Hastanesi Satın Alma Birimi/Ekap adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Tekliﬂer, ihale tarih ve saatine kadar Vakfıkebir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliﬂerini, Birim ﬁyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim ﬁyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim ﬁyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliﬂerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın ILN960535

YENiDEN REFAH PARTiSi

iSTiÞARE TOPLANTISI YAPTI
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı tarafından kuruluş çalışmaları
kapsamında, İlçe Tanışma ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
yılda milli görüş düşüncesini
önce ilçemizde,
Trabzon'umuzda, ülkemizde
ve tüm dünyada hakim kılmak için çalışacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize
teşekkür ederim.” Dedi.

Sadık AYDIN

Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum
Desteğinizi Bekliyorum...

Y

eniden Refah Partisi
Vakfıkebir İlçe teşkilatı
Tanışma ve istişare
toplantısı yapıldı. Kurucu İlçe
Başkanı Sadettin Çiçek yaptığı
açıklamada; “23 Kasım 2018
tarihinde Dr. Fatih Erbakan
beyin önderliğinde kurulan
Yeniden Refah Partimizin,
Ankara da yapılan Erbakan
Hocayı anma programından
sonra tarafımıza layık gösterilen kurucu ilçe başkanlığı
görevi ile Vakfıkebir de teşkilat
çalışmalarını hızlandırdık.
Genel Başkanımızın sevgiyi ve
saygıyı önde tutan toplumu
birleştirici siyaseti ile ikinci 40

Büyükliman
Postası
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SEBiL
Ali GÜRSEL
18 MART ÞEHÝTLER GÜNÜ ve KUT'ÜL AMARE

Ç

anakkale cephesinde kahraman
ordumuzun verdiği şanlı mücadelenin
adı. Bütün dünya tarihini etkileyen bu olay
elde edilen galibiyetle güç dengelerinin
oyunlarını bozmuş, Anadolu insanımızın
azım ve umutla kurtuluş savaşına
başladığı yerdir. Ordumuzun üstün
yetenek ve ileri savaş taktikleri ile yedi
düveli dize getirdiğimiz yerdir Çanakkale;
İmkânsızlıklar içerisinde bile Allah'ın
verdiği cömertlik ve merhameti de düşman
askerlerinden esirgemediler. Mehmetçik
insancıl davranarak şanına yakışır bir
şekilde dünya tarihine bir kere daha
İslam'ın rahmet ve merhametini göstermiş
oldu. Her siperde ayrı bir destan yazan
ordumuz bu savaşı zaferle
sonuçlandırdığından dünya tarihine
“Çanakkale Geçilmez “ ifadesi altın
harflerle yazılıyordu.
Bu şanlı direnişin ve büyük
zaferin yıldönümünü “Aziz Şehitlerimizin”
yâd edilmesi, ruhlarına Yasinler ve
Fatihalar okunup gönderilmesi için
27.02.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla
18 Mart şehitler günü olarak ilan edilmiş,
gelecek nesillerimiz tarihten ders alarak
geleceğe daha iyi hazırlanma gayreti
içerisinde olacaklardır. Mutlaka aziz
şehitlerimizden dualarını eksik
etmeyeceklerdir. Bizler bu gün bu
topraklarda rahat yaşıyorsak bunu aziz
şehitlerimize borçluyuz.
Çanakkale'yi geçemeyen ve dünya
tarihinde görülmedik bir yengiye uğrayan
yedi düvel ve İngilizler bu yenilginin
açısıyla Orta doğuya, Kuzey Afrika ve Irak
cephelerine yönelirler. Öncelikleri Bağdat-ı
işgal etmekti. 24 Temmuz 1915'de Bağdat'a
doğru hücuma geçerler. Osmanlı birlikleri
Bağdat'ın güneyindeki Kut'ülAmare'den
çekilir. Sahayı boş gören İngilizler orayı
işgal eder ve Bağdat'a yürüyüşe geçerler.
22 Kasım 'da kanlı çatışmalar başlar.
İngilizler Kut'ülAmare'ye geri çekilmek
zorunda kalır. Hücuma geçen Osmanlı
ordusu Kut'ülAmareyi kuşatır. Defalarca
çemberi yarmaya çalışan İngilizler
başarısız olur ve Ordu komutanı Tuğ
General Halil Paşa'ya İngiliz Komutan
Tawshend 1 Milyon sterlin teklif eder. Bu
ahlaksız teklifi Hali Paşa reddeder.
İngiliz General Türklerin Şanlı
direncini kıramayınca beraberindeki beş
General,481 subay ve 13 bin 100 Askerle
birlikte 29 Nisan 1916 günü Osmanlı
birliklerine teslim olurlar: Bu yenilgi
İngiliz kraliyet ordusu için en aşağı bir
yenilgi olur. Avrupa Osmanlının zaferi ile
şok olur. Bu tarihi yenilgiyi

hazmedemeyen İngilizler gizil olarak
yapılan Sykes-Picot antlaşması (1916) ile
Osmanlı topraklarını kendi aralarında
paylaşmaya çalışmışlar. Buna göre Adana,
Antakya, Suriye kıyıları ve Lübnan
Fransa'ya; Musul hariç Irak İngiltere'ye;
Suriye'nin diğer bölgeleriyle Musul ve
Ürdün'de İngiltere ve Fransa'nın
koruyuculuğunda Büyük Arap Krallığı
kurulacak; Filistin'de Uluslararası bir
yönetim ile idare edilecekti. Bu emellerine
ulaşamayan İngilizleri Rus
İmparatorluğunun çöküşü ile Rusya
tarafından deşifre olmasaydı bu antlaşma
ömür boyu gizili kalacaktı.
Bu gün bile; bu emelleri peşinde
koşarak İslam topraklarında Irak –Suriye
ve Filistin'de Sykes-Picot'un ayak sesleri
var. Çanakkale'de karşımıza çıkanlar bu
gün yine karşımızda. Bu savaş toprak
kavgası değil, Hilal - Haç kavgasıdır.
Ölenler, yurtlarından sürülenler
Müslümanlardır. Zulmedenler ise her
zaman olduğu gibi haçlılardır. Bu gizli ve
sinsice yürütülen Haçlı seferlerini Türk
Milleti olarak unuttuğumuzu sanıyorlar!
Bu gizli Siyonist ittifak Aferindeperde
arkasından yine karşımızda.Varsın
olsun.'Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir;
Tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir'.
Osmanlı tokadıdır. Dün olduğu gibi bu
günde derslerini Kahraman ordumuzdan
alıyorlar. Dünya tarihinde Türkler savaşı
ne zaman unuttu ki? Fakat sizler Amerika,
İngiliz ve SiyonistlerÇanakkale'yi ve
Kut'ülAmare'yi unutmuş olabilirsiniz. O
günkü Hilal ile Aferindeki hilal aynı değil
mi? Sizce unuttuk mu?
Japon düşünürleri ve
eğitimcileri Hiroşima'ya atılan atom
bombasının hazin sonuçlarını çocuklarına
göstererek, çocuklarını milli ve manevi
şuurla geleceğe daha güçlü ve azimli
olarak yetişmelerini sağladıklarını
söylüyorlar.
Bizim de çocuklarımıza
Kut'ülAmare'yi gezdirme imkânımız yok.
Fakat Çanakkale'ye 18 Mart şehitleri günü
nedeniyle turlar düzenleyerek gezdirme
imkânımız olmalı. Siper ve tabyalar
gösterilerek, geleceğin güvencesi olan
çocuklarımızı tarih bilinci ile Milli Birlik ve
Beraberlik şuuru içerisinde vatan
müdafaası ve sevgisi ile yetişmeleri
sağlanmalı, bize ısrarla unutturulmaya
çalışılan 'Kut Bayramı' yeniden güdeme
gelerek kutlanmaya başlanmalıdır.
Bu nedenle!
Aziz şetlerimizin ruhları şad,
mekânları cennet olsun.

ANALİGTE “VAKFIKEBİR MASA TENİSİ RÜZGARI”

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2018-2019
sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup
Müsabakaları 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde Giresun 19 Eylül Spor Salonunda düzenlendi.

A

nadolu Yıldızlar Ligi Türkiye'nin Yıldız
Adaylarını Buluşturmaya Devam Ediyor.
Anadolu Yıldızlar ligi Masa Tenisi Grup
müsabakalarına 11 İlden (Kız-Erkek) yaklaşık
60 sporcu katılım gösterdi. Trabzon Karması
ferdi erkeklerde Mert Günaydın
şampiyonluğa imza atarak büyük bir başları
sağladı. Takım halinde ise Vakfıkebir İlçesini
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temsil eden sporcular grup
birincisi olarak yarı ﬁnale
yükseldi. Sporcuların
antrenörü Yavuz Çalış
yaptığı açıklamada;
“Başarımızda bizlere
tesdek veren Kurum
Amirlerimize ve Vakfıkebir
Belediye Başkanımız
Muhammet Balta'ya
teşekkür ediyoruz dedi.
Erkek Ferdi İl Sıralaması;
1.Mert Günaydın
–Trabzon, 2.Gökay AlkanRize, 3.M.İlker KıraçErzurum
Kız Ferdi İl Sıralaması; 1.Esma Nur YılmazOrdu, 2.Berak Ocaklı- Rize, 3.Nazlı Sena
Çukur- Rize
Derece elde eden takımlar ve ferdi sporcular
20-21 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan
Yarı Final müsabakalarında illerini temsil
edeceklerdir.

ÖÐRENCÝLERÝN NASA ÝLE
BAÐLANTISI HEYECAN YARATTI
Atatürk Ortaokulu, Öğrencilerini NASA (National Aeronautics
and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)
ile canlı olarak bağlantı kurmaları heyecan yarattı.
konferansın kıtalar ötesinden
okulumuza gelmesini sağlayan
öğretmen arkadaşım Adem
Albayrak'a çok teşekkür
ederim. Emeği geçen tüm
kadromuza müteşekkirim.”
dedi. Bilindiği gibi geçtiğimiz

A

tatürk Ortaokulu öğrencileri
NASA Türk bilim adamı
Astronomi ve uzay bilimci Umut
Yıldız ile görüntülü konferans
yaptı. Fen ve Teknoloji
Öğretmeni Adem Albayrak'ın
girişimi ile gerçekleşen
görüntülü konferansa
Türkiye'den 4 ortaokul ve 4
üniversite katıldı. Uzay ve bilim
alanında konferans verildikten
sonra Türk bilim adamı Umut
Yıldız öğrencilerden soru aldı.
Okulumuz öğrencilerinden
ilginç ve düşündürücü sorular
alan Yıldız şaşkınlığı
saklayamadı. Öğrencilerin ilgi
ve alakasından çok memnun
olduğunu belirterek konferansı
sonlandırdı. Okul Müdürü
Mehmet Akif Sarıyıldız
telekonferansın
gerçekleşmesinde katkıda
bulunanlara teşekkür ederek
şunları söyledi ; “ Okulumuzda
böyle bir etkinliğin yapılması
beni çok mutlu etti. Öğrencilerin
ilgisi tek tek gözlerinden
okunuyordu. Öğrencilerimizin
sordukları sorulardan şunu
farkettimki gelecek çok daha

güzel olacak. Teknik olarak
oldukça çok uğraş verdik
ama sonucun verimli
olması bizleri sevindirdi. Bu

haftalarda bu tür etkinlikleri
yapmak için Türk Kızılayı
tarafından "Robodik Kodlama”
sınıfına 15 Bilgisayar hediye
edilmişti.
Umut YILDIZ kimdir?
1980 doğumlu olan Umut
YILDIZ, Ankara Üniversitesinde
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölümünü bitirdikten sonra
Hollanda´nın Groningen
Üniversitesi´nde yüksek lisans
eğitimini tamamlamış, Leiden
Üniversitesi´nde de astroﬁzik
alanında doktorasını yapmıştır.

MUHAMMET BALTA'YA

BOYAMA
KiTABI
TEPKiSi
O
kullarda boyama kitabı
dağıtılması tepki
gösteren, CHP Vakfıkebir
İlçe Başkanı Keskin,
tepkisine şöyle devam etti;
"Biz Millet İttifakı belediye
başkanı ve belediye meclis
üyesi aday
arkadaşlarımızla, yönetim
kurullarımızla, kadın ve
gençlik kollarımızla,
partililerimizle, her bir
seçmenimizi saygıdeğer
kabul ederek dağ, tepe
demeden tek tek evlerinde
ziyaret ederek,
yapacağımız hizmetleri
anlatarak desteklerini
istiyoruz. Bu meşakkatli bir
yöntem ama seçmene
saygı bunu gerektiriyor. Biz
seçmenimize gösterdiğimiz
saygıyı rakibimize de
göstererek bu süreci etik
kurallar çerçevesinde
yürütmeye çalışıyoruz. Her yolu
mubah kabul etmiyoruz. Bizim
yöntemimiz bu. Ama üzülerek
görüyoruz ki AKP'nin Belediye
başkan adayı Sayın Muhammet
Balta bu kuralları çiğniyor. Okul
öncesi öğrencilerimize üzerinde

kendi resmi bulunan boyama
kitapçığını öğretmenlerimiz
aracılığı ile dağıttırarak evlere
gönderiyor.
Sorumuz şudur;
Sayın Balta eğer amacın
öğrencilerin eğitimine katkı
yapmak ise senin resminin o

kitapçıklar üzerinde işi ne?
Eğer amacın bu yolla
kendini reklam etmek,
seçimlere yirmi gün kala
seçim çalışması yapmaksa
bu küçücük yavrular senin
siyasi malzemen midir?
Yetmiyormuş gibi uydurma
bir etkinlikle öğrencileri bir
salonda toplayıp velilerini
de çağırıp propaganda
yapmak yakışıyor mu?
Eğitim kurumlarımızı bu
şekilde siyasetin içine
çekmek asla kabul
edebileceğimiz bir yöntem
değildir. Okullarımızın ve
hepimizin üzerine titizlikle
eğilmek zorunda
olduğumuz sevgili
çocuklarımızın siyasetin
malzemesi olarak
görülmesi velilerimizin de
büyük tepkisine yol
açmıştır. Olayın üzüntü
verici diğer yönü ise
öğrencilerimizi teslim ettiğimiz
kurumların yöneticilerinin bu
rezaletlere izin vermiş
olmalarıdır. Bu konuda bütün
yasal yollara başvuracağımızı
kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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YAŞAMA KATKI DERNEĞİNDEN
KADINLAR GÜNÜ BULUŞMASI
Vakfıkebir İlçesinde Kadınlara yönelik faaliyet yürüten tek
dernek olan Vakfıkebir Yaşama Katkı Derneği 8 Mart
Kadınlar Günü dolayısı ile kutlama programı düzenledi.

CEZA DEDiLER

CiCEK VERDiLER

V

akfıkebir İlçesinde kadınlara yönelik faaliyetler
yürüten tek dernek olan
Vakfıkebir Yaşama Katkı
Derneği İlçedeki kadınlarla bir
araya geldi. Dernek Başkanı
Mualla İskenderoğlu
başkanlığında faaliyetlerini
yürüten Dernek üyeleri Emine
Şafak, Pervin Hürﬁkir, Fatma
Topaloğlu yaptıkları

yaşamın gelişmesindeki en
önemli temel taşlarıdır. Kadın,
Türk toplum ve aile yapısında
müstesna bir yere sahip olup,
aile dokusunun temelini teşkil
etmektedir. Biliyoruz ki kadın
toplumun en etkili, yönlendirici,
birleştirici ve koruyucu
unsurudur. Bizler kadın ve
erkeğin bir bütünün iki eş yarısı
olduğuna inanan bir gelenek-

engellerin kaldırılması ve en
önemlisi topluluğumuzun
huzuru, geleceğimizin teminatı
için aile birliğinin güçlenmesi
yönünde politikalar yürütülmesi
gerekmektedir. Demokratik ileri
bir toplum için kadınların
güçlendirilmesi, etkinlik
alanlarının genişletilmesi,
eğitim, istihdam, sağlık,
siyaset, hukuk vb. alanlarda

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Vakfıkebir
Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, ilçe Kaymakamı Mesut Yakuta'nın da
katılımı ile Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki uygulama noktasında
durdurduğu araçlara önce 'radara vurdunuz ceza yazacağız' dediler,
daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdiler.
yaşayan sürücüler ardından aracın içerisinde
bulunan bayanlara uzatılan çiçeklerle gülücüklere boğuldular. Bu jest
karşısında oldukça
mutlu olan bayanlar yolcu ve sürücüler, 'Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anımız
oldu' diyerek yollarına
devam ettiler.

V

açıklamada; “Amacımız
İlçemizdeki kadınların sosyal
yaşamlarının iyileştirilmesine
katkıda bulunmaktır.
Türkiye'nin gelişmesine ve
çağdaşlaşmasına büyük
katkılarda bulunan kadınlar
toplumsal ve ekonomik

ten geliyoruz. Kadın ve erkeğin
karşılıklı adalet ve hakkaniyet
içinde yeryüzünü birlikte imar
edeceğine inanıyoruz ve bunun
için çabalıyoruz. Bunun için;
Kadına karşı şiddetle etkin bir
mücadele edilmedi, Kadın
istihdamının önündeki

eşit fırsat olanaklarından
faydalanabilir olmaları
dileklerinde bulundular. Bu
özel günü mutlu bir şekilde
geçirmelerine vesile
olabildiysek ne mutlu bizlere
diyerek bütün kadınların
kadınlar gününü kutladılar.

akfıkebir İlçe Jandarma
Komutanı Bekir Gündüz ve
ilçe jandarma komutanlığı traﬁk
denetleme dimi ile Vakfıkebir
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü
Yaşar Saral ve ekibi ilçeye bağlı
Hacıköy Mahallesi'nde bulunan
Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki
uygulama noktasından gecen
araçları durdurarak 'radara vurdunuz ceza yazacağız' dediler.
Önce büyük bir şaşkınlık

HEMÞEHRiLERiMiZLE AFAD DEPREM
GÖNÜL BÝRLÝKTELÝÐÝ YAPTIK SÝMÜLASYON TIRI TRABZON'DA
1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında toplumda
deprem bilincini artırmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan AFAD
Deprem Simülasyon Tırlarından biri de Trabzon'a geldi.

Tonya Belediye Başkanı ve Cumhur
İttifakı'nın AK Parti Adayı Osman
Beşel, “Hemşehrilerimiz tevazumuzu,
samimiyetimizi ve gayretimizin
farkında ve bize destek oluyor. Allah
razı olsun Tonya bize güveniyor.
İlçemiz için bir proje varsa onu bizim
yapacağımızdan emin” dedi.

BÜYÜK BİR TEVECCÜH İLE
KARŞILAŞIYOR
İlçesine sevdalı ve
hemşehrilerine hizmet etmek
için gecesini gündüzüne katan
ve gönül belediyeciliği anlayışı
ile Tonya'da çok önemli
hizmetlerde bulunan AK Parti
Tonya Belediye Başkan Adayı
Osman Beşel, gittiği her yerde
halkının da büyük teveccühü
ile karşılaşıyor.
HEMŞEHRİLERİMİZLE GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ YAPTIK
Tonya'yı kalkındırmak ve
hemşehrilerinin daha refah
yaşam koşullarına
kavuşmasını herşeyin üstünde
gören Osman Beşel, “Bize
güvenen ve büyük bir destek
veren Tonya'lılara karşı

sorumluluğumuz var.
Seçilirsek onları
hizmetlerin en iyileri
ile buluşturmak bizim
en asli görevimizdir.
İlçemizin, hükümetin
nimetlerinden daha
çok faydalanması ve
kalkınmasını sürdürmesi için hemşehrilerimiz ile gönül birlikteliği yaptık. Hemşehrilerimiz tevazumuzu, samimiyetimizi ve gayretimizin
farkında ve bize destek oluyor.
Bundan önce yaptıklarımızı
bundan sonra yapacaklarımızın fragmanı olarak görüyor.
Onlara çok teşekkür ederim”
şeklinde konuştu.

BU TOPRAKLARA KARŞI
SORUMLULUĞUMUZ VAR
Doğduğu ve yaşadığı topraklara karşı sorumluluk hissederek bugüne kadar görev yaptığını ve bundan sonra da bu
görev bilinci ile devam edeceğini vurgulayan Beşel, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Hemşehrilerimizin talep ve istekleri, ilçemizin de ihtiyaçları ve gelişimi için
yarım kalan projelerimizi tamamlamak ve bunlara yenilerini eklemek için yeniden göreve talibiz. Bize güvenen ilçemizin değerli insanlarına mahcup olmamak için çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Allah razı
olsun Tonya bize güveniyor.
İlçemiz için bir proje varsa onu
bizim yapacağımızdan emin.”

D

eprem öncesinde,
sırasında ve sonrasında
yapılacak doğru
davranışları bireylere anlatmak
ve afet bilincini geliştirmek
üzere Trabzon'a gelen AFAD
Deprem Simülasyon Tırında
eğitmenler; öğrenci ve
vatandaşları deprem
konusunda bilgilendirdi.
Trabzon Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi bahçesinde
kurulan Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)
Deprem Simülasyon Tırında,
öğrenciler ve vatandaşlar için
Türkiye'de meydana gelen
büyük depremler canlandırıldı.
Simülasyon Tırını ziyaret eden
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,
geçmişte depremlerde yaşanan
acı tecrübelerin bir daha
yaşanmaması temennisinde
bulunarak doğal afetlerle

mücadele yöntemlerinin
bilmesinin önemine dikkat çekti.
Afet bilincine sahip bir toplumun
en doğru şekilde
öğrenebilmesinin önemli
olduğunu vurgulayan Vali

Ustaoğlu, “Burada
öğrenilenlerin daha kalıcı
olması için AFAD tarafından
verilen bu eğitimler çok
önemlidir. Yaşanabilecek
herhangi bir olumsuzluğa karşı
nasıl davranmamız gerektiğini
anlatarak bu konuda toplumsal
bilincin oluşmasına vesile
olacak olan bu tırın ilimize
getirilmesinde emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye'de meydana gelen
depremlerin canlandırıldığı
simülasyon tırında, deprem ve
yangın konusunda hem teorik
hem de pratik eğitimler
verilmektedir.
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
Vakfýkebir Sosyal Hizmet Merkezi'nin organize ettiði 8 Mart Dünya Kadýnlar günü Vakfýkebir Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi.

V

akfıkebir Gençlik Merkezi
Konferans Salonunda
gerçekleştirilen 8 Mart Dünya
Kadınlar günü programına İlçe
Kaymakamı Mesut Yakuta
Belediye Başkanı Muhammet
Balta, Garnizon Komutanı
Orhan Kaya, İlçe Jandarma
Komutanı Bekir Gündüz, Daire
Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu
Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar. Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşının okunması ile başlayan tören de ilk konuşmayı
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta yaptı.
“TÜRK KADINI TARİHİMİZİN
HER DEVRESİNDE EŞSİZ
FEDAKARLIK VE CEFAKARLIK GÖSTERMİŞTİR”
Belediye Başkanı Muhammet
Balta,''Milli ve manevi
değerlerimizin, kültür ve
geleneklerimizin en kıymetli
taşıyıcıları hiç şüphe yok ki

kadınlarımızdır. Kadınlarımıza
başta eğitimlerine önem
göstermek üzere, hayatın tüm
alanlarında hak ettiği değeri
vermek hepimize düşen önemli
bir görevdir. Bu yüzden yıl
içinde bir gün kutlanan, kadınlar için önemli bir yere sahip
olan bu gün sadece bir güne
sığdırılmamalıdır. Günümüzde
gelişmişlik düzeyinin en önemli
göstergelerinden biri de
kadının bulunduğu toplumdaki
özgürlüğü, saygınlığı ve yönetimdeki yeri ile belirlenmektedir.

Sosyal ve ekonomik hayatın
her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen
kadınlarımıza sahip çıkmalı ve
hak ettikleri değeri vermeliyiz.
Şanlı tarihimize baktığımızda
Türk kadını tarihimizin her
devresinde eşsiz fedakarlık ve
cefakarlık göstermiş,
cephelerde kahramanlıklarla
destanlaşmış, hayatın her
alanında önemli sorumluluklar
almıştır. Peygamber efendimiz
Hz.Muhammed (sav)'in
''Cennet annelerin ayakları

altındadır''sözünün muhatabı
olan kadınlar, doğumdan ölüme
kadar hayatın her anında
varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz
yapan güzide değerlerimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm
kadınların ''8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'''nü
kutluyorum''şeklinde konuştu.
“Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınlardır”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Mesut Yakuta ise yaptığı
konuşmasında; “ Ülkemizin
gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan
kadınlarımız, toplumsal ve
ekonomik yaşamdaki
gelişmelerin en temel ögesidir.
Türk kadını, toplumumuzun
yapısını güçlendirip
şekillendirerek aile birliğinin,
özverinin ve sevginin kaynağı
olmuştur. Türk toplumu kadına
hukuksal, siyasal, toplumsal ve
ekonomik haklarını
kendiliğinden yasal olarak
tanımış ve onu yüce bir değer
olarak kabul etmiştir. Ailenin
temel taşı, geleceğimizi
şekillendiren, şefkatin,
merhametin ve sevginin sembolü olan kadınlarımızın
hayatın her alanında daha
etkin rol alması, hak ettiği
değeri görmesi ve
yaşamımızda daha fazla söz
sahibi olması için toplumun her
ferdine görev düşmektedir. Bir

toplumun gelişme düzeyinin en
önemli göstergelerinden biri,
kadınların sahip olduğu
özgürlük, toplumda taşıdığı
saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Hayatın bütün
alanlarına etkin bir şekilde
katılmalarına imkan sağlayacak
şartları hazırlamak‚ her tür
ayrımcılığa karşı mücadele
etmek‚ yalnızca kadınlarımızın
değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri, şehit

eşleri olmak üzere bütün
kadınlarımızın 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'nü içtenlikle
kutlar, yürekleri sürekli sevgi
dolu tüm kadınlarımıza
saygılarımı sunarım.”Dedi.
Program, Sinevizyon gösterisi,
Şiirlerin okunması, Tiyatro
gösterisi ve Müzik Dinletisinin
ardından sona erdi. Tonya
İlçesinde yapılan kadınlar günü
programının da organizasyonunu Vakfıkebir Sosyal
Hizmet Merkezi yaptı.

BÜYÜK GENCLÝK BULUSMASI
Vakfıkebir İlçesi'nde, Trabzon İl Müftülüğü Gençlik
Koordinatörlüğü ile Vakfıkebir İlçe Müftülüğü
Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde gençlere
yönelik "Değerler Eğitimi" konulu "Büyük Gençlik
Buluşması" konferansı düzenlendi.

V

akfıkebir Gençlik
Merkezi Salonu'nda
düzenlenen program
Kur'an-ı Kerim tilâveti ile
başladı. Açış konuşmasını

yapan İlçe Müftüsü Hüseyin
Köksal, müftülük bünyesinde
oluşturulan ilçe gençlik
koordinatörlüğünün her yaştan
gençlere yönelik faaliyet ve

çalışmaları ile ilgili bilgiler
paylaştı. Gençlerin programa
gösterdikleri ilginin kendilerini
oldukça memnun ettiğini
belirten Müftü Köksal, salonu

dolduran gençlere özellikle
teşekkürlerini ifade etti. İlçe
Müftüsü Hüseyin Köksal
ayrıca, programa konuşmacı
olarak katılan Trabzon İl

Müftülüğü Vaizi Sami
Esentürk'e, salonu tahsis eden
Gençlik Merkezi Müdürü
Mustafa Turupçu'ya, özverili
çalışmalarıyla gençleri bir

araya getiren İlçe Gençlik
Koordinatörü Rıdvan Açıkgöz'e
ve gençlerle birebir ilgilenen
din görevlilerine teşekkürlerini
belirtti. Daha sonra Trabzon İl

Müftülüğü Vaizi Sami Esentürk,
"Değerler Eğitimi" konulu
konferansını verdi. Sunumunu
gençlerin ilgisini çekecek yazı
ve görsellerle destekleyen Vaiz
Sami Esentürk, "Allah, Kainat
ve İnsan" üçgeninde, Allah'ın
varlığı ve birliği, yaratma ve var
etme kudretinin kainat ve insan
üzerindeki hârikulâde
tezahürlerini anlattı. Hakikati
bulanların ancak arayanlar
olduğunu ifade eden Vaiz
Esentürk, "Bu durum ise Allah'a
imandır. Öğrenmek amacıyla
bakmazsanız, öğrenemezsiniz,
doğruyu görmek istemezseniz,
göremezsiniz. Allah'ın varlığını
bizlere kanıtlayan ve anlatan,

iki tanıtıcı vardır; birincisi
evrenin kendisi, ikincisi ise
Allah'ın peygamberiyle
göndermiş olduğu din
(İslam)'dır" dedi. Evrende
ölçülü bir düzgünlüğün ve
nizâmın var olduğunun altını
çizen Vaiz Sami Esentürk,
insan ve evrenin her açıdan
uyum halinde olduğunu,
inançsız da olsa hiçbir bilim
adamının, evrende var olan
ölçülü düzgünlüğü inkar
edemeyeceğini belirtti. İnsanın
vücut âzâlarını birbirine uyumlu
yapan iradenin adının da 'Allah'
olduğunu hatırlatan Vaiz
Esentürk, "Güneş'in, yıldızların,
bitkilerin ve hayvanların insan

Sami Esentürk, "Allah,
Kainat ve İnsan"
üçgeninde, Allah'ın
varlığı ve birliği,
yaratma ve var etme
kudretinin kainat ve
insan üzerindeki
hârikulâde
tezahürlerini anlattı.
ile uyumlu olması gibi insanın
vücut azalarının da birbiriyle
uyumlu olması, bütün sistemin
planlı ve programlı olduğunu
göstermektedir. İşte biz, kainat
ile insanı bu derece uyumlu var
eden güce 'Allah' diyoruz."
şeklinde konuştu. Konferansı
ilgi ve dikkatle takip eden
öğrencilere, program sonunda
kek ve çay ikramında
bulunuldu.

EMÝN ULUDÜZ
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
“Halka Gülümseyen, Halkı Gülümseten Hizmet Anlayışı”

