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Yoğun Kar yağışı sonrası 
yapılan çalışmalar 
hakkında Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na 
açıklamada bulundu. 

> Sadık AYDIN 5'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de 

> Vedat Furuncu 2'de

> Abdulkadir Aynaci 4'de

Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 
102. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. 

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora bir dizi ziyaretlerde 
bulunmak için geldiği Trabzon'da Vakfıkebir ilçesine gelerek 
işadamı Ahmet Sevinç'e taziye ziyaretinde bulundu. 

İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Dr. Hüseyin Örs, Vakfıkebir’de 
STK Odaları Başkanlarını
ziyaret ederek görüş alış 
verişinde bulundu. 

Z
iyaret sırasında partililerle 
sohbet eden Dr. Örs, TBMM 
istatistiklerine göre meclisin en 

devamlı milletvekili olduğunu 
kaydederek, Japonya ve Meksika 
görevlendirmeleri dışında her gün 
mecliste olduğunu ifade etti. Örs, “Söz 
alabilmek için her gün mecliste olmak 
lazım. Beş dakika konuşabilmek için 
saatlerce sıra beklemek zorundasınız. 

Bir oturumda en son konuşmacı 
bendim ve ben konuştuktan sonra 
meclis kapandı. Bölgemizin, 
insanlarımızın, Trabzon'umuzun 
sorunlarını orada dile getirmeye 
çalışıyoruz. Sonuçta biz muhalefet 
olarak iktidardaki arkadaşlarımızı 
yönlendireceğiz, yapıcı muhalefet 
ederek sorunların çözülmesine katkı 
sağlayacağız” dedi. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“VAKFIKEBİR'İN 

BUNA İHTİYACI VAR” 102. KURTULUŞ YILIMIZI KUTLADIK
Ö

nce sabah namazına 
müteakiben Vakfıkebir Merkez 
Yeni Cami'de şehitlerimiz için 

Kurna-ı Kerim okundu. 
Vakfıkebir'deki kurtuluş töreni kortej 

yürüyüşü, Hükümet Konağı önünde 
Atatürk Anıtı'na çelenklerin 
konulması, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 
Ardından günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta 
yaptı. Başkan Muhammet Balta 
konuşmasında şunları söyledi; 
“Birinci Dünya savaşının başladığı 
1914 yılından itibaren Büyükliman 
yöresi savaşın olumsuzluklarını 
derinden yaşamış bir Vatan 
parçasıdır. 1916 yılında işgal edilen 
Vakfıkebir'de, işgal güçlerinin baskı 
ve zulümleri 14 Şubat 1918'e kadar 
sürdü. Atalarımız asla yılmadı, 
inancını kaybetmedi. Türk insanının 
mayasında var olan hürriyet ve 
bağımsızlık duygusunu bir kez daha 
harekete geçiren Vakfıkebir'in 
kahraman insanlarının direnişi, 
cesareti, birlik ve beraberliği bu 
sıkıntılı günleri geride bırakmamızı 
sağlamıştır. Bizde bu inanç ve ruh 
var oldukça ilelebet hür ve bağımsız 

olacağız. Sevgili Vakfıkebirliler, 
bugün ülkemizin etrafında 
yaşananlara baktığımızda gerek 
ilçemizde, gerekse yurdumuzda her 
zamankinden daha fazla birlik ve 

beraberliğe ihtiyacımız vardır. Her 
şeyin başı sevgidir. Sevginin, 
saygının olduğu yerde, birlik, 
beraberlik ve kalkınma vardır. 
Ülkemizin ve beldemizin kalkınması, 
büyümesi Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün hedef koyduğu 
muhasır medeniyetler seviyesine 
çıkması için birlik, beraberlik ve 
kardeşlik içerisinde yaşamalıyız. 
Zafer günleri; birliğin, beraberliğin ve 
huzurun daha da pekiştiği günlerdir.
Sevgili gençler;  sizlere seslenmek 
istiyorum. Kendi iradesi olmayan bir 
millet başka milletlerin oyuncağı 
olur. Milli ve manevi değerlerimize 
sahip çıkın. Tarihimizi ve 
kültürümüzü çok iyi bilin.  Bu vesile 
ile başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, kanlarıyla, 
canlarıyla bu güzel coğrafyayı 
bizlere vatan yapan tüm 
şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum” dedi.  Daha 
sonra öğrenciler tarafından şiirler 
okundu, halkoyunları ekiplerinin 

gösterilerinin ardından Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi mehter 
takımının konser verdi. Tören dere-
ceye giren sporculara madalyaları-
nın verilmesiyle sona erdi. Törene 

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih 
Cora, protokol, daire amirleri, siyasi 
parti ilçe başkanları, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, muhtarlar, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vakfıkebir'deki spor kulüpleri…
Şöyle bir baktığımızda Vakfıkebir'de bir 
spor kulübü yok gibi, var ama çok bir 
faaliyetleri yok… Vakfıkebir'e yakışan bir 
kulüp olması gerektiğini düşünüyorum…
Öncülükte; Vakfıkebir'de çok ama çok 
önemli…
Öncülük derken kulübün başkanı ve 
yöneticileri…
Vakfıkebir'de bir kulüp oluşumuna 
gidilmeli, sıfırdan yapılmış bir kulüp 
olmalı. İnsanlarımız onlara güvenmeli 
sonrasında her şey çorap söküğü gibi 
gelir…
Ama insanlar inanacak ve tam 
güvenecek…
Peki, nasıl olacak; güvenilir bir işadamı bu 
kulübün başına getirilecek, yöneticileri de 
onun gibi olacak ve insanların güvenini 
kazanmış olacak…
Kısaca kimse yeme peşinde olmayacak…
Vakfıkebir'de benim çocuğum dâhil, birçok 
çocuk var…
Onları bizler futbol okullarına 
gönderiyoruz…
Bu kulüp adı altında olsa çok daha 
mükemmel olur…
Alt yapıya futbolcular yetiştirebiliriz.
Ligde mücadele edebiliriz v.s. birçok 
şey…
Mesela Vakfıkebir Belediyesi'de olacak, 
ama başta olmayacak, destekleyen 
kısımda olacak…
Vakfıkebir'de bir de böyle oluşum olursa, 
bütün Vakfıkebir'li işadamları bu kulübü 
destekler…
Birlik-beraberlikte sağlanabilir…
Toplantılar düzenleneceğinden, bütün 
Vakfıkebir'li esnaf ve işadamları aynı 
yerde aynı saatte buluşur kulüp ile alakalı 
sorunlar tartışılır, çözüme kavuşturulur…
Yıllardır bazı kulüpleri destekleyen 
insanlar var. O insanlar artık bıktılar, 
usandılar…
Bazı kulüpler bir noktaya kadar getirildi, 
sonrasında çuvalladı…
Kulüpler yok oldu gitti gibi…
Samimi duygular beslenmedikten sonra 
her şey böyle olacaktır…
İnsan ilk önce güvenecek, birileri yeme 
peşinde olursa, yok olup gider…
Bilmem anlatabildim mi?
Bütün veliler çocukları için bir bedel 
ödüyorlar…
Bu kulüp olursa o bedel kulübe ödenmiş 
olacak…
Hoca ve çalışanlar maaşlarını alacak, 
herkes kazanmış olacak…
Özelliklede Vakfıkebir kazanacak…
Her şey Vakfıkebir için…
Herkes Vakfıkebir için elini taşın altına 
koyacak, elini taşın altına koymayanlarda 
bizden değillerdir, zaten onlarda yakın bir 
zamanda gidecek…
Vakfıkebir'li olup, Vakfıkebir onlar için 
önemlidir. Vakfıkebir'li olmayanlar içinse 
Vakfıkebir, hiçte önemli değildir…
Vakfıkebir'li olup ta bazı kişilerin 
himayesine girenlerde var. Dolum fişekleri 
olur ya, dolduruluşa geliyorlar. Onlarda 
Vakfıkebir'li olduklarını unutmasınlar…
Bugünün yarını, yarının öteki günü de 
var…
Bu gün var olanlar, yarına yalan 
olanlardır…
Diyerekten sağlıcakla kalın…

Vakfıkebir'in düşman işgalinden
kurtuluşunun 102. yıldönümü 

Şu ana kadar A.B.D., Almanya, 
Avustralya, Avusturya, 
Brezilya, Çin, Danimarka, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, 

İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, 

Kanada, Macaristan, Meksika, Peru, 
Portekiz, Singapur, Türkiye ve 
Yunanistan gibi 22 farklı ülkeden 
125 ekşi maya toplandı. Puratos 
tarafından ilk defa 1989 yılında 

toplanmaya 
başlayan ekşi 
mayalar ara-
sına Vakfıkebir 
Ekmeği'nin 
yapımında 
kullanılan ekşi 
maya da serti-
fikasını alarak 
kütüphanede 
arşivlendi. 
Uzmanlar ekşi 
mayalı 
ekmeğin, 
üretiminde 
kullanılan 
tahıldan daha 
besleyici 
olduğunu ifade 
ederlerken,  bunun nedenini de ekşi 
mayanın, “Ekmekte bulunan besin 
maddelerinin ve minerallerin serbest 

bırakılmasına yardımcı olarak hazmı 
kolaylaştırması ve vücutta bunlara 
daha kolay ulaşmasını sağlamak-
tadır” şeklinde açıkladılar. 

VAKFIKEBİR EKMEĞİ

PURATOS EKŞİ MAYA KÜTÜPHANESİ'NDE
Türkiye'nin dilinden düşmeyen Vakfıkebir Ekmeği, Belçika'nın Puratos 
tarafından tescillenerek Ekşi Maya Kütüphanesi'ndeki yerini aldı. 



Büyükliman
Postası 3 21.02.2020GÜNDEM

Vakfıkebir Büyükliman Kültür 
ve Dayanışma Derneği 

tarafından Trabzon Hamami 
Zade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen ve 
konuşmacı olarak Araştırmacı-
Yazar İsmail Hacıfettahoğlu'nun 
katıldığı 'Kuruluştan Kurtuluşa, 
Kurtuluştan Günümüze konulu 
bir konferans düzenlendi. 
Konferanstan önce bir açılış 
konuşması yapan Vakfıkebir 
Büyükliman Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Mehmet Şentürk, “14 Şubat 
malum bizim için, Vakfıkebirliler 
için çok özel bir gün. Bu günü 
sevgililer gününden daha 
önemli kılan, Vakfıkebir'in 
düşman işgalinden kurtulduğu 
gün olmasıdır. 102 yıl önce 
ilçemiz bu gün, Büyükliman 

Bölgesi de dahil olmak üzere 
düşman işgaline son verildiği 
günün tarihidir. Allah bu millete 
düşman esareti ve düşman 
çizmesi altında ezilmeyi bir 
daha göstermesin İnşallah. Bu 
vesile ile aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmet, saygı ve 
minnetle anıyoruz ve bu millete 
bir daha karanlık günler 
göstermemesi için Cenab- ı 
Allah'a yalvarıyoruz” dedi. 
ŞENTÜRK: “DERNEK BİR 
İHTİYAÇTAN DOĞDU”
Başkan Şentürk, Vakfıkebir 
Büyükliman Kültür ve 
Dayanışma Derneği'nin bir 
ihtiyacı ortadan kaldırmak için 
kurulduğuna dikkat çekerek, 
“Önemli bir ihtiyacı ortadan 
kaldırmak, bir beklentiye cevap 
vermek maksadıyla Vakfıkebirli 
hemşerilerimizle Trabzon'da 
yapmış olduğumuz istişareler, 
görüşmeler sonucu ortaya çıkan 
bir durumdur. Bu vesileyle bazı 
arkadaşlarımızla bir araya gelip 
fikir alış verişinde bulunduk. 
Geçmişte bu yoldan yürüyen 
büyüklerimizle sohbetler ettik, 
onların da görüşlerini aldık ve 
nihayetinde Vakfıkebir'i 
Trabzon'da temsil edecek bir 
derneğin kurulmasına karar 
verdik. Bu anlamda, bu der-
neğin kuruluşuna katkı veren, 
emek veren, fikirleriyle katkıda 
bulunan herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. 
“VAKFIKEBİRLİ OLMAKTAN 
GURUR DUYUYORUM”
İnsanların çektikleri zorlukları 
bizzat kendilerinden dinlemek 
istediklerine vurgu yapan 
Şentürk, “Önce 
arkadaşlarımızla bir yol haritası 
çizdik. Vakfıkebir'in yetiştirdiği 
siyasetçilerle, iş adamlarıyla, 
esnaflarla bir araya gelerek 
onların da görüşlerini aldık. Bu 
sayede, Vakfıkebirli olup da 
Trabzon'da bulunan bir sürü 
insan varmış; bunu fark ettim. 
Bu ziyaretlerimizin dışında 
KTÜ'de okuyan öğrencilerimizle 

beraber kahvaltı ve Vakfıkebirli 
hemşerilerimizle sohbet 
toplantısı düzenledik. 
İstanbul'daki dernek vasıtasıyla 
Vakfıkebir Deregözü Okulu'na 
kitap yardımı aldık. Her zaman 
bir birimize sarılmalı ve 
birbirimizden haberdar 
olmalıyız. Bu günden itibaren de 
gençlere ve kadınlara yönelik 
faaliyetlerimizi artıracağız. Bu 
gecenin hazırlanmasında emek 
veren arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Ayrıca Vakfıkebir 
Kadim bir yerleşim yeri. 
Bununla da gurur duyuyorum. 
Özellikle yoğun programlarına 
rağmen bizleri şereflendiren AK 
Parti Trabzon Milletvekili ve 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta'ya 
teşekkür ederim” dedi. 

BAŞKAN BALTA:”AMACIMIZ 
GELECEK NESİLLERE 
YAŞANABİLİR BİR 
VAKFIKEBİR BIRAKMAK”
Konferansta bir konuşma yapan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Düşman 
işgalinden kurtuluşumuzun 102. 
Yılını kutluyoruz. 102 yıl önce 
kanlarını bu topraklara akıtarak 
bizlere vatan olmasını sağlayan 
şehitlerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. Yerel yönetim olarak 
yaptıklarımızı zaman zaman 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu 
ilçenin bir imar planı olmalı; 
buna uymadan kalkınma olmaz. 
Bu konuda çalışmalarımızı 
yaptık. Amacımız, gelecek 
nesillere yaşanabilir bir 
Vakfıkebir bırakmak. Ancak bazı 
zorluklar da var. Ama hep 
birlikte bu zorlukları aşacağız. 
Çalışmalarımızı yürütürken hata 
da yapabiliriz; bazı insanlarımızı 
mağdur edebiliriz. 
Öğretmenlerimize diyorum ki; 
çektiğimiz zorlukların biraz da 
sorumlusu sizlersiniz. 
Öğretmenlerimiz aslında 
ellerinden geleni yapıyorlar 
ama; bizim aramızda bazı 
münafıklar var. Dolayısıyla bunu 
kırmamız gerekiyor. Bizler için 
bu çok önemli. Biz bunları 
aşmak için de çaba harcıyoruz. 
Zaman zaman söylüyorum; 
kaynak üretirsiniz, yollar 
yaparsınız, parklar yaparsınız 
ama kaliteli insanlar 
oluşturamazsanız yapılanların 
hiç bir anlamı olmaz. İlçemizin 
aynı zamanda kültürel ve sosyal 
dönüşüme ihtiyacı vardır. Bu 
konuda uzman olan herkesin 
desteğine ihtiyacımız var. 
Sosyolog, toplu bilimciler ve 
siyaset birlikte çözmemiz lazım. 
Kamu yatırımları ile Vakfıkebir'i 
tekrar Büyükliman'ın merkezi 
yapmak zorundayız. Aslında bu 
coğrafyanın hakim gücü olarak 
değil de; birlik ve beraberlik 
içinde büyümek istiyoruz. Bu 
kültürün ilçemize yerleşmesi 

lazım” ifadelerine yer verdi. 
MİLLETVEKİLİ BALTA: “ÇOK 
DEĞERLİ BİR AĞABEYİMİZİ 
KAYBETTİK”
Konferansın başlamasından 
önce bir konuşma yapan AK 
Parti Trabzon Milletvekili ve 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta ise, 

“Kurtuluşun 102. Yılında çok 
değerli Mustafa Sayın 
Ağabeyimizi kaybettik. Biz 
kendisinden razı idik, Allah da 
razı olsun. Hepimiz 
yaşayacağız o günleri. Önemli 
olan hoş bir sada bırakmak, 
arkadan güzel şeyler 
söylettirmek. 26 yıldır siyasetin 
içersindeyim. Kurtuluşun 102. 
Yılında bize bu ortamı sağlayan 
başta dernek başkanımıza ve 
çok değerli yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ediyorum. 
Trabzon'un en büyük 
ilçelerinden olan Vakfıkebir, 
dernekçilik açısından son 
sıralarda yer alıyor. Şu anda 
Trabzon'da bir, İstanbul'da iki ve 
Ankara'da bir olmak üzere dört 
derneğimiz var. Bu toplantının 
ilçemize yakışır bir şekilde daha 
kalabalık olması lazımdı. Ama 
başlangıç çok önemli. Buraya 
gelen insanları can- ı gönülden 
tebrik ediyorum. İnşallah 
gelecek toplantıda sayı çok 
daha fazla olacak ve birbirimize 
daha çok kenetleneceğiz” dedi. 
“BU BAYRAĞIN ALTINDA 
YAŞAMAK İSTEMEYEN 
DÜŞMANIMIZDIR”
Trabzon Milletvekili Balta 
sözlerini şöyle sürdürdü: “102 
yıl önce ecdadımız, dedelerimiz, 
analarımız, ninelerimiz bu 
toprakları bize vatan yapmak 
için her türlü çileyi çekmişler, aç 
kalmışlar, susuz kalmışlardır. 
Sınır koşumuz Suriye'den 
gelerek Türkiye'ye sığınan 
insanların daha iyi şartları var. 
Çünkü sığınacakları kos 
kocaman Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti var. O zaman öyle 
değildi. Her taraftan vampirler 
ülkeye saldırmışlardı. Bazıları-
mız canlarını kurtarmaya 
çalışmışlar, bazılarımız vatanını 
kurtarmak için canlarını 
vermişlerdi. Bu toprakları bizlere 
vatan eyleyen, canlarını veren, 
kanlarını akıtan ecdadımızı, 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anmak istiyorum. Onların 

sayesinde hür ve özgür, 
dünyanın en demokratik ve 
özgürce insanların yaşadığı 
ülke olduk. Ecdadımız bize bu 
toprakları emanet etti ve 
torunlarım bu topraklarda 
yaşasın dedi. Bizler de diyoruz 
ki; siyasi görüşü ne olursa 
olsun, yeter ki şu al bayrağa 

hizmet etsin, onun altında 
yaşamak istesin, hepsi bizim 
kardeşimiz; bu bayrağın altında 
yaşamak istemeyen 
düşmanımızdır. Etrafımızda yüz 
yıl önceki düşmanlar yine 
Türkiye'yi boğmaya çalışıyorlar. 
Ancak şimdi eskisi gibi değil. 
Düşmanlarını kendi sınırları 
içersinde değil, sınırları dışında 
da yok ederek sınır güvenliğini 
sağlayan bir ülke haline geldik. 
Bu tuzakları bozacak olan bizim 
birliğimiz, kardeşliğimizdir. 
Geçmişten ders alıp, geleceği 
planlamak zorundayız”. 
“GELECEĞİN ANNELERİNİ 
YETİŞTİRECEĞİZ”
Milletvekili Balta ayrıca, “Bizler 
kanaat önderleri olarak gelecek 
nesillere birlik ve beraberlik 
içersinde, kardeşlik duyguları 
içersinde yetenekli kişilerin 
elinden tutup bir yerlere 
getirmek durumundayız. 
Yıllardan beri ilçe içersinde 
büyüklerimize, ağabeylerimize 
karşı yapıcı eleştiriler yaptık; 
ama son 16 yılda siyasi ve 
bürokratik yönden, vatanına, 

milletine, bayrağına bağlı çok 
değerli bürokrat ve siyasiler 
yetişti. Farklı siyasi partilerden 
milletvekillerimiz var. Bunlar 
bizim için çok değerli. Bürokrat 
sayımızın bu kadar fazla olması 
yeterli mi? Hayır, yeterli değil. 
Daha iyisini yapmak 
zorundayız. Ama bir anda olur 
mu? Olmaz. Bulunduğumuz 
ortamda bir birimize ne kadar 
kenetlenirsek, bir birimize ne 
kadar güç ve kuvvet verirsek 
daha iyisini yapmaya hazırız. 
Burada, şimdi Ankara'da yıllarını 
vermiş, Ankara'da bize bir 
zenginlik bırakmış, kişiliği ile, 
kimliği ile çevre bırakmış olan 
İsmail Hacıfettahoğlu ağabe-
yimiz var. O da konuşacak. 
Bunlar bizim zenginliğimiz, bir 
servet. Bizler de aynı duygularla 
gelecek nesillere böyle bir 
servet bırakmak istiyoruz. Aynı 
zamanda ilçelerimize ve Trab-
zon'umuza hizmet yönünden 
yatırımlar yapıyoruz. Vakfıke-
bir'imize de son dönemde hiz-
met yönünden birlik ve bera-
berlik içinde çok güzel şeylere 
imzamızı attık. Vakfıkebir'imiz 
ulaşım sorununu çözen ilçeler 
arasında ilk sırada. Allah razı 
olsun belediye başkanımızdan 
ve hizmet edenlerden.”dedi.
“EĞİTİM YÖNÜNDEN ALT 
YAPISINI TAMAMLAMIŞ 
BİR İLÇEYİZ”
Vakfıkebir'in eğitim yönünden alt 
yapısını tamamlamış olan bir 
ilçe olduğuna dikkat çekem 
Milletvekili Balta, “Fen Lisemize 
öğrenci yurdu yaptırdık. Bütün 
insanların, hayırseverlerin 
emekleriyle geleceğin annelerini 
yetiştirecek Kız Kur'an Kursu'nu 
yaptırdık. Nasıl ki Vakfıkebir 
İmam- Hatip lisesi mezunları 
Türkiye'nin dört bir tarafında 
çeşitli bürokratik mevkilere gel-
mişlerse, Kız Kur'an Kursu ile 
beraber de geleceğin annelerini 
yetiştireceğiz. Bu şehrin şeklini, 
şemalini değiştireceğiz. Ayrıca 
Yalıköy Belediye Başkanımız Ali 
Bayram Tanrıverdi döneminde 
devri yapılan dolgu alanına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğımız tarafından Millet Bahçesi 
yapılıyor. OSB'de müteşeb-
bislere arsa tahsisine başlandı. 
Dolgu imar planı tamamlandı-
ğında insanlarımızı denizle bu-
luşturacağız ve turizm potansi-
yelimiz artacak. Belediyemiz 
tarafından yap- işlet- devret 
modeliyle yaptırılan Ramada 
Otelimiz var. Spor tesislerimiz 
var. Hekimoğlu tüm maçlarını 
Vakfıkebir'de oynuyor. Huzur 
var ilçemizde. Eksiklerimiz var 
mı? Elbet de eksiklerimiz 
olacak. Ama 15 yıl öncesiyle 
kıyasladığımız zaman her 
geçen gün daha ileriye doğru 
gidiyoruz. Uluslararası sınırları 

aşmış ihracat yapan firmaları-
mız var” şeklinde konuştu. 
HACIFETTAHOĞLU: “KENDİ 
TARİHİNİ BİLMEYENE 
ENTELLEKTÜEL AYDIN 
DENMEZ”
Konferansa konuşmacı olarak 
katılan TBMM Başkanlık emekli 
Müşaviri, araştırmacı- yazar ve 
tarihçi İsmail Hacıfettahoğlu ise, 
kendi tarihini bilmeyen kişilere 
dünyanın hiç bir yerinde ente-
lektüel aydın denemeyeceğini 
iddia etti. Hacıfettahoğlu 
konferansa başlamadan önce 
şöyle konuştu: “Vakfıkebir'in 
102. Kurtuluş yıldönümü için bu 
toplantıyı tertip eden kadirşinas 
dernek yöneticilerini kutluyorum. 
Yolları açık olsun, Allah hayırlı 
işler yapmalarını nasip eylesin. 
Böyle günler insanlar için, insan 
toplulukları için, devletler, 
kurumlar, kuruluşlar için çok 
önemli günlerdir. Bu günlerde 
insan, yaşanan olayları yeniden 
hatırlar, bunlardan ders çıkarır, 
istikballe ilgili çalışmalarını 
planlarlar. Tarih, toplumda pek 
fazla kıymet bulmayan bir bilim 
dalıdır maalesef. Ama dünyada 
kendi tarihini bilmeyen insanlara 
dünyanın hiç bir yerinde ente-
lektüel aydın denmez. Bazı ek-
siklerimiz var. İnsanoğlu nisyan 
ile maluldür derler. Hafızası 
unutur. Bu tabii bir şeydir. 
Unutmanın çaresi tekrardır. Bu 
yıl dönümleri de onun için 
önemlidir. Şimdi biz, bu yıl dö-
nümlerini zaman zaman kut-
luyor gibi yapıyoruz; fakat onun 
manasına, muhtevasına uygun 
olmayan şekilde bir takım faali-
yetlerle geçiştiriliyor, özellikle 
bizim yakın tarihimiz. 'Tarih 
tekerrürden ibarettir' der bütün 
dünya tarihçileri, üzerinde ittifak 
ettikleri husustur. Tarih tekerrür 
eder. Şu anda yaşadıklarımız. 
Tarihi hadiseler yaşıyoruz. Etra-
fımızda cereyan eden olaylara 
baktığımızda hemen hemen 
150- 200 yıllık bir geçmişi olan 
olaylardır. Özellikle 1. Dünya 
Harbi'nde de bu bölgenin yetiş-
tirdiği ve Cihan Harbi'nde çok 
büyük hizmetler yapan büyük 
Şehit Ali Şükrü Bey şu an Boz-
tepe'de yatıyor. Büyükliman'ın 
evladı olan Ali Şükrü Bey, Bar-
baros Hayreddin Paşa üzerine 
yazdığı bir makalede şu tespit-
leri yapmış: Bu önemli tespit 
günümüzde de aynen geçer-
liliğini koruyor. Ali Şükrü Bey der 
ki; 'Tarihi, vak'a, olay itibariyle 
bizim kadar zengin olan bir 
millet daha var mıdır, bilemi-
yorum'. Fakat riyazi bir katiyetle 
(matematiksel netlikle) biliyorum 
ki; dünya milletleri içersinde 
maiyetini unutmuş bizim gibi bir 
millet yoktur' örneklemesini 
yaptıktan sonra konferansına 
devam etti. 

HACIFETTAHOĞLU: “TARİHİNİ BİLMEYENE 
ENTELEKTÜEL AYDIN DENMEZ”
Vakfıkebir Büyükliman Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 
konferansta konuşan Araştırmacı-Yazar İsmail Hacıfettahoğlu, “Kendi tarihini 
bilmeyen insanlara dünyanın hiç bir yerinde entelektüel aydın denmez” dedi. 



Büyükliman
Postası YORUM - HABER4 21.02.2020

Osman KOYUNCU

umhurbaşkanı Sayın R. T. Erdoğan, CAfrika seyahati dönüşü gazetecilerin 

deprem paraları ne oldu şeklindeki soruya 

verdiği cevapta “Harcanması gereken yere 

harcadık, bundan sonra bu şekildeki 

şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok.” 

şeklinde cevap verdi. Deprem toplanma 

alanlarına niçin AVMler yapıldı. Risk 

bölgelerindeki evler niçin yenilenmedi, 

deprem için verdiğim paralar nereye 

harcandı? Sormak yetkim yok amma vergi 

vermeye devam edeceğim.  En basit ve en 

küçük bir Avrupa devletinde, bir siyasi 

lider bu şekilde cevap verirse, o kişinin 

iktidarda bir gün kalması mümkün 

değildir. Bazı arkadaşlar Avrupa'da ne 

var, niçin Avrupa hayranısın, sen 

Müslümansın diyorlar ve beni 

eleştiriyorlar. Ben de onlara, Avrupa'da 

zina var bizde daha fazla, orada içki var 

ve serbest bizde de aynı vs. Onlarda ilim ve 

teknik var bizde cehalet, onlarda insan 

hakları, hukuk ve adalet var, adam 

kayırma, iltimas ve torpil yok,  bizde ise 

adalet ve hukuk yerlerde sürünüyor. 

Rüşvet aldı başını gidiyor, adamı olana 

bütün kapılar açıktır. Kanunları 

kendilerine göre ayarlanıyor, kanunlarla 

oynarım, kendime göre değiştiririm 

deniyor, büyük şehir belediyelerini 

kaybettiği zaman yeni kanun yaparak 

büyükşehir belediyelerinin yetkilerini 

kendi tayin ettiği valilere veya bakana 

veririm. Eğer büyük şehirleri tekrar 

kazanırsam bu sefer yeni kanun yaparak 

tekrar belediyelerin yetkisini valilerden 

veya bakanlardan alıp belediyelere 

veririm, yani kanun denen şeyler iktidarın 

yetkisinde,  muhalefet önemli değil, diğer 

oy veren kitle, vergi vermek ve askerlik 

yapmak için dolgu malzemesidir. HZ. 

Ömer halife olduğu zaman toplumdan 

sordu, ey ahali ben yanlış yaparsam ne 

yaparsınız dedi. Bir sahabe kılıcını çekerek 

seni bu kılıçla doğru yola çeviririm dedi. 

HZ. Ömer çok şükür yanlış yaparsam beni 

düzeltecek kişiler var dedi.  1400 yıl sonra 

birisi, farzı muhal ben Cumhurbaşkanını 

veya başbakanı oyumla doğru yola 

getiririm derse naneyi yer. 

  İşte demokrasi ile idare edilen  devletlerde hukukla bu şekilde 

oynanmaz, her insan verdiği kuruşun 

hesabını rahat bir şekilde sorar. İsmin 

değişmesi ile mana değişmez derler. 

Gelişmiş ülkeler demokrasiyi, asrısaadet 

döneminden alarak kendi kültürlerine 

uyarladılar. Bizde demokrasiyi alıp kendi 

kültürümüzle yoğurursak ülke rahatlar. 

Altın senin elindeyken de altın müşrikin 

elindeyken de, bakıra dönüşmez. Bir insan 

ben lahanayı severim, pırasayı sevmen 

diyebilir. Ben Ahmet'i severin fakat Han'ı 

sevmem diyemez(peygamberler harıç). Her 

insanın sevilecek vasıfları vardır. 

Doğruluk ilahı ve güzel bir vasıftır, bu 

vasıf Müslüman olsa da güzeldir 

Hıristiyan'da da olsa güzeldir. Yalan çok 

çirkin bir vasıftır, Müslüman'da da olsa 

çirkindir Hıristiyan'da da olsa çirkindir.   

Müslüman'da kâfir sıfatı, kâfirde 

Müslüman sıfatı olabilir. Kâfirdeki güzel 

bir sıfatı iyi görmek o sıfatını takdir etmek 

kâfirin etini kemiğini sevip takdir etmek 

değildir. Ahmet Müslüman'sa onun 

Müslüman olan güzel sıfatlarını severim, 

yalan, cimrilik bencillik gibi kötü 

sıfatlarını elbette sevmem. Güzel sıfatlar 

Hans'ta varsa elbette o güzel sıfatları 

sevip takdir ederim. Hıristiyan veya 

Yahudi kadın senin eşin olsa elbette 

seveceksin. Kişilerin sevilecek vasıfları olur 

sevilmeyecek vasıfları. Müslüman 

hanımından nefret edersen Müslüman'dır 

diye nefret etmezsin, Hıristiyan hanımını 

seversen, Hıristiyansın diye sevmezsin.  

İşte bende demokratik ülkelerdeki ilmi, 

hukuku, teknolojiyi ve güzel vasıfları 

seviyorum, yoksa insanların et ve

kemiğini değil. 

DEMOKRASİLERDE SİYASİLERDEN HESAP SORMA 

K.T.Ü. Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulundan almış olduğum öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Kadir oğlu Muhammet DEMİR 2001 doğumlu  Altınordu / ORDU
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MİLLETVEKİLİ CORA'DAN TAZİYE ZİYARETİ

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih Cora 
bir dizi ziyaretlerde 

bulunmak için geldiği 
Trabzon'da Vakfıkebir ilçesine 

de gelerek işadamı Ahmet 
Sevinç ve oğlu Ünal Sevinç'i, 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun ile birlikte 
işyerlerinde ziyaret etti. AK Parti 

Trabzon Milletvekili Av. Salih 
Cora işleri dolayısı 3 Şubat 
2020 tarihinde vefat eden 
işadamı Ahmet Sevinç'in annesi 
ve Ünal Sevinç'in babaannesi 
Fatma Sevinç'in cenazesine 
katılamamıştı. Bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak üzere 
geldiği Trabzon'da Vakfıkebir 
ilçesine gelerek Sevinç ailesine 
işyerlerinde taziye ziyaretinde 
bulunarak acılarını paylaştı. 
Milletvekili Cora; Ölümün 
Allah'ın bir emri olduğunu ve 
her canlının bir gün mutlaka 
öleceğini ifade ederek, "Ne 
mutlu o anneye ki sizin gibi 
hayır hasenatı seven bir evlat 
yetiştirerek tüm insanlığa 
faydalı olmanızı sağlamış." 
dedi. İşadamı Ahmet Sevinç ve 
oğlu Ünal Sevinç, ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek Milletvekili Av. Salih 
Cora'ya teşekkür ettiler.

VAKFIKEBİR BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

akfıkebir İlçesinin eski Vesnaflarından ve 
Vakfıkebir Belediyesi Meclis 
eski üyesi, ilçenin sevilen, 
sayılan değerli simalarından 
Mustafa Sayın 72 yaşında 13 
Şubat 2020 Perşembe günü 

gece saatlerinde evinde geçir-
diği kalp krizi sonucu yaşamını 
kaybetti. Merhum Mustafa 
Sayın'ın cenaze namazı 14 
Şubat 2020 Cuma günü ikindi 
namazına müteakip Vakfıkebir 
merkez yeni camiinde kılınarak 

Düzlük mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi. Evli ve 3 çocuk babası 
olan merhum Mustafa Sayın'a 
Allah'tan rahmet, kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Düzlük Mahallesinden ilçenin eski esnaflarından 
Mustafa Sayın (72), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti. 

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının 

“Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Eğitim Planı” 
kapsamında Halk 
Eğitimi Merkezi'nde 
görevli öğretmenler, 
yöneticiler, usta 
öğreticiler, kursiyerler 
ve diğer çalışanlara 
konuyla ilgili bilgi 
verildi. Sunumu 
gerçekleştiren 
Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğünde görevli 
Sosyal Hizmetler 
Uzmanı Mustafa 
Çelik, “Konuyu 
fazlasıyla önemsediklerini, 
yayılma ve bulaşma eğilimi 
gösteren toplumsal bir yarayı 
onarmaya, düzeltmeye, 
etkilerini azaltmaya ve ortadan 
kaldırmaya çalıştıklarını”  

söyledi. Eğitimin ana 
başlıklarını ise “Şiddetin 
kadınlar için neden önemli bir 
sorun olduğu, şiddetin etkileri, 

özellikle çocuklar üzerindeki 
etkileri, kadına yönelik şiddetin 
temel nedenleri, şiddetin 
hukuki boyutu ve çerçevesi, 
şiddet mağdurlarının 
başvuracağı kanallar ile 
mağdurlara devletin sunduğu 

imkanlar” olarak özetledi. 
Toplantının son bölümünde 
şiddete maruz kalındığında 
veya bu konuda bir risk 

belirdiğinde 
başvurulacak kurum 
ve kuruluşlar ile 
bunlara erişim 
yöntemleri ayrıntılı 
biçimde dinleyicilere 
anlatıldı. Bilgilendirme 
toplantısının soru-
cevap bölümünde söz 
alan Merkez Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu, 
eğitim ağırlıklı bu 
etkinlikten dolayı 
teşekkür etti, eğitim-
lerin aile bireylerinin 

tamamını kapsayacak şekilde 
planlanması, özellikle 
erkeklere öfke kontrolü 
seminerlerinin düzenlenmesi 
gerektiğine ilişkin önerisini 
paylaştı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda kadına 
yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Beşikdüzü Malmüdürlüğünün 21404674604 T.C. numaralı mükellefiyim. Mustafa Somun adına 
yapılmış olan Fatura 6 cilt 59151-59450, Gider Pusulası 1 cilt 551-600, Perakende Satış Fişi 2 Cilt 
1451-1550 kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa SOMUN

arışmaların ilk günüde; 

YA Kategorinde 65 
kiloda Mustafa Kemal 

Aydın sağ ve sol kol il şam-
piyonu, 80+ kiloda Gökdeniz 
Kılıç sağ kol il şampiyonu, 
75 kiloda Tolga Şanlı sol kol il 
ikincisi, 75 kiloda Haktan Aksu 
sağ kol il ikincisi, 75 kiloda 
Lİman Yıldız sağ ve sol kolda 
il üçüncüsü, 70 kiloda Mehmet 

Çakmak sol kol il dördüncüsü, 
74 kiloda Tolga Şanlı sağ kol 
il dördüncüsü oldular.  İkinci 
gününde ise;  B Kategori-
sinde, Mehmet Bayraktar 
60 kiloda sağ ve sol kolda il 
üçüncüsü,  Ali Şükrü Ulu 75 
kiloda sağ kolda il üçüncüsü, 
sol kolda il ikincisi, Mustafa 
Atalay 75 kiloda sağ kolda il 
ikincisi, sol kolda il dördün-

cüsü, Taşkın Çobantürk 
75+ kiloda sağ ve sol kolda il 
ikincisi, olarak okulumuza ve 
ilçemize büyük gurur yaşattı-
lar. Okul Müdürü Mustafa 
Demir alınan başarılardan 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Kendilerini ve 
onları yarışmalara hazırlayan 
Beden Eğitimi ve Spor öğret-
menlerimizi kutluyorum” dedi.  

BİLEKLERİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzon'da yapılan 'Liseler Arası Bilek Güreşi Turnuvası'nda Beşikdüzü 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarı elde etti.
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S E B i L
Ali GÜRSEL

25 Þubat Salý günü 

hicri1441Recep ayýnýn birinci 

günü;yani üç aylar diye bildiðimiz 

bereketli aylarýn baþlangýcýdýr. ( 

Recep, Þaban ve Ramazan )  Bu 

aylarýn içerisinde; Regaib, Miraç, 

Berat ve Kadir geceleri vardýr. Bu 

aylarda ibadetlerimize daha fazla 

önem vererek kendimizi ibadete 

atarýz. Daha fazla dua, daha fazla 

zikir, daha fazla hayýr hasenat 

iþleri ile meþgul oluruz. Dini 

duygularýmýzýn çoðaldýðý zaman 

dilimleridir üç aylar. Bu aylarda 

yerine getirilmesi önemli 

ibadetlerin biride nafile oruçlardýr. 

Bu vesile ile Peygamberimizin 

sünnetine uyar, sevabýný alýr, 

fikren ve bedenende Ramazan-ý 

Þerife hazýrlanmýþ oluruz.

              Bu üç aylarda bulunan 

mübarek gecelerin gündüzlerini 

oruçlu gecelerini de ibadetle 

geçirmeliyiz. Bu bizim için büyük 

bir fýrsattýr.

               Recep ayýnýn ilk Cuma 

gecesi Regaip gecesidir.

               Regaib:  çok baðýþ ve 

iyilik demektir. Buna göre: 

Müminlere, Allah'ýn rahmeti,  

Lütfü ve ihsanýnýn bol bol 

verildiði gece demektir. 

Müminlerde bu gecelerde çok 

iyilik yapmalý, hayýr iþlemeli, 

çevresini görüp gözetmeli, ihtiyaç 

sahipleri varsa Allah rýzasý için 

ihtiyaçlarý giderilmelidir.

                Bu gece yapýlan dua ve 

ibadetlerin kabul gördüðü, 

Cenab-ý hakkýn rahmet ve 

lütfununbol bol ihsan edildiði için 

Müslümanlar tarafýndan kutlana 

gelmiþ kaza ve nafile namaz 

kýlmak, Kur'an-ý Kerim okumak, 

Allah'tan af ve maðfiret dilemek 

gerekmektedir.

                Dua mevsimi bu aylarda 

ömrümüzün muhasebesini 

yapmalý, ibadet açýsýndan karlýmý? 

Yoksa zararlý mý? Olduðumuzu 

göz önüne almalýyýz. Boþa gecen 

zamanlarýmýzýn ömrümüzden 

eksildiðini, daha geri 

gelmeyeceðini bilerek gelecek 

gün ve gecelerimizi ibadet 

açýsýndan çok deðerlendirmeli 

Rabbimizden af ve maðfiret 

dilemeliyiz. Tutum ve 

davranýþlarýmýzý da gözden 

geçirmeli, kendimize çeki düzen 

vermeliyiz. Manevi olarak 

nefsimizi, fiziki olarak bedenimizi 

kontrol altýna almalýyýz.

                Peygamber efendimiz 

(sav) bu ayalar girdiði zaman 

nasýl dua edeceðimizi, nereye 

ulaþmak için Allah'tan yardým 

isteyeceðimizi, hangi ayýn rahmet 

ve bereketinden istifade 

edebileceðimizi ve nasýl dua 

edeceðimizi þu þekilde ifade 

etmiþlerdir:

              “Allah'ým bize Recep ve 

Þaban ayýný mübarek kýl. Ve bizi 

Ramazan'a ulaþtýr.”

                 Görüldüðü gibi 

efendimiz (sav)'de bu aylarýn 

mübarek olduðunu ibadet 

açýsýndan bulunmaz zaman 

dilimleri olduðunu, asýl 

amacýmýzýn Ramazan-ý Þerife 

ulaþmak olduðunu açýkça ifade 

etmiþlerdir.

                  Bize düþen görev ise 

efendimiz (sav)'in dilinden dua 

etmek. Allah'ýn izniyle Ramazan-ý 

Þerife ulaþarak feyiz ve 

bereketinden istifade etmektir.

ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR

MİLLETVEKİLİ ÖRS: 
“iNSANLARIN DEMOKRASiYE 
OLAN iNANCI TAZELENDi”
à“GÖNÜLLÜLERLE BU 

GÜNE GELDİK”
“Kuruluş aşamasında bina 
bulmakta bile zorlandığımız 
günler oldu. İYİ Parti deyince 
adam korkudan dairesini bile 
vermiyordu kiraya. Onlardan 
geçtik; şimdi ilçe kongrelerim-
izde bile kongreler 2- 3 adayla 
oluyor. Bu durum, bir partinin 
büyüdüğü, geliştiği yönünde bir 
işarettir. Bundan sonra da 
çalışacağız. Çünkü bizim öyle 
çok yaygın bir medyamız, 
televizyonumuz yok. Yereldeki 
basın mensubu arkadaşlarımız 
servis ettiğimiz haberleri 
yayınlıyorlar. Yerelde öyle bir 
sıkıntımız yok ama; ulusal 
basında yer bulamıyoruz. 
Sonuçta iş bize kalıyor. Partiyi 
teşkilatlandırıp seçime 
götürmek çok büyük maliyetler 
isteyen bir süreç. Türkiye'nin 

her yerinde bu partiyi sizler gibi 
gönüllü insanlarla kurduk. Ardın-
dan baskın bir genel seçime 
gittik. İYİ Parti'nin 1 Nisan'da 
yapmış olduğu kongredeki 
kalabalığın görülmesi üzerine, 
İYİ Parti hazırlıksız yakalansın 
diye seçimi erkene çektiler. 24 
Haziran'daki baskın seçimde 
Türkiye'de yüzde on oy alıp 
mecliste grubu olan bir parti 
haline geliyor. Kolay değildi bu; 
devletten, hazineden beş kuruş 
yardım almayan, her hangi bir 
belediyesi olmayan, kamunun 
hiç bir imkanını siyasi ranta 
çevirme noktasında hiç bir 
yaptırım gücü olmayan bir parti 
tamamen gönüllülerle bu güne 
geldik” şeklinde konuştu. 
“İNSANLARIN 
DEMOKRASİYE OLAN 
İNANCI TAZELENDİ”
“Propaganda inkanın yok; 

televizyona çıkarmıyor seni. 
Yaygın medya için sanki Meral 
Hanım diye biri yok, göstermi-
yorlar. Salon verilmedi, bir siyasi 
partinin genel başkanının 
arabasının önü çöp kamyonuyla 
çevrildi, konuşacağı salonun 

elektrikleri kesildi, otelin kapısı 
kapandı. Böyle bir mücadele ile 
geldik. Arkasından bir mahalli 
seçim geçirdik. Türkiye'de “Bu 
AK Parti iktidarı gitmez, ne 
olursa olsun bunlar bitmez” 
algısı da 31 Mart seçimlerinden 

sonra değişti. İnsanların 
demokrasiye olan inançları 
değişti, demokrasi kültürü tekrar 
yeşermeye başladı. Çünkü 
insanlar, mevcut iktidarın seçim-
ler vasıtasıyla değişebileceğine 
inandılar. Bunun göstergesi de 
İstanbul seçimleridir, Ankara 
seçimidir ve diğer büyükşehir 
seçimleridir. Sadece CHP ile 
ittifak yaptık ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi el 
değiştirdi. Dolayısıyla sandığa 
gidildiği zaman bunlar sandıkta 
değişebilir olgusu insanların 
kafasında yer almaya başladı. 
Önceden öyle değildi. Daha 
önceden de genel seçim yapıl-
mıştı ve Türkiye'deki sandıkların 
sayımı bitmesine rağmen 
Ankara'da sandıklar sayıla-
mamıştı. Trafoya kedi girmişti 
filan, o günleri hatırlayalım. 
Sonuçta insanların demokrasiye 

inancı tazelendi. Bunu sahada 
açıkça görüyoruz. Önceden 
insanlar düşüncelerini ifade 
edemez, sıkıntılarını  söyleye-
mezlerdi. Şimdi bu değişti. 
Demokrasiye bir yöneliş var. 
İşte biz de bunu millete 
anlatabilmek için sahadayız” 
şeklinde konuştu..  Dr. Örs daha 
sonra Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Baş-
kanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu'ndan bilgiler alarak 
partililerin sorularını cevapladı. 
Ziyarete Trabzon Ortahisar İlçe 
Başkanı Erdal Uzun, Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Alparslan Beşli,  
İYİ Parti Vakfıkebir Belediye 
Meclis Üyesi Selim Alp ve 
Partililer katıldılar. 

BAŞKAN UZUN; VAKFIKEBiR'iN KURTULUŞUNUN
102. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 

Vakfıkebir'in düşman işgalin-
den kurtuluşunun 102. yıl 
dönümünü nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayımladı. 
Uzun mesajında Vakfıke-
birlilerin Kurtuluş savaşında 
yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla 
işgale karşı kahramanca 
mücadele ettiğine dikkat 
çekerek “İlçemiz 20 Temmuz 
1916 tarihinde Rus Çarlığı-
nın işgaline uğramış ve 14 
Şubat 1918 tarihinde kahra-
man ordumuz tarafından 

düşman işgalinden kurtarıl-
mıştır. Ogün bağımsızlık ve 
özgürlüğümüzün pekiştirildiği 
gün olmuştur. Vakfıkebir'imiz 
Ay Yıldızlı Bayrağın her 
şeyin üstünde olduğunu 
vermiş oldukları onurlu 
mücadele ile göstermiştir. 
Bugün bayrağımızın 
coşkuyla dalgalanacağı en 
güzel günlerden biridir. Bu 
şehrin insanları, ülkemiz 
işgal altındayken namusunu, 
toprağını ve bayrağını 
savunmak için muhteşem bir 
direniş destanı yazan, 

unutulmaz kahramanlıklara 
imza atan bir millettir. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
Vakfıkebir'imizin düşman 
işgalinden kurtuluşunu en iyi 
dileklerimle kutluyor,  bu 
cennet diyarı bizlere vatan 
kılan başta Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm aziz 
şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi saygı, minnet ve 
rahmetle anıyorum. 
Vakfıkebirli hemşerilerimize 
selam ve saygılarımı 
sunuyorum” dedi.

KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNDE
KUR'AN-I KERiM OKUNDU VE DUA EDiLDi
Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

14 Şubat Vakfıkebir'in 
düşman işgalinden 

kurtuluşunun 102. Yıldönü-
mü etkinlikleri kapsamında, 
Vakfıkebir Belediyesi ve İlçe 
Müftülüğü işbirliği ile merkez 
yeni camide program düzen-
lendi. Sabah namazı vaktin-
de düzenlenen programda, 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
namazından önce 'Vatan ve 
mukaddesatı korumanın 
önemi ve üzerimize düşen 
sorumluluklar' konusunda 
sohbette bulundu ve daha 

sonra sabah namazını kıl-
dırdı. Yapılan tesbihat, dua 
ve aşrı şerif tilavetinden son-
ra tüm şehitlerimiz ve ebedi-
yete irtihal eden gazilerimiz 
ile din ve devlet adamlarımı-
zın ruhları ve milletimizin bir-
lik-beraberliği, sağlık ve afi-
yeti için Yasin-i Şerif okundu 
ve İlçe Vaizi Ekrem Akbaş'ın 
yaptığı dua ile program sona 
erdi. Programa İlçe proto-
kolü, STK temsilcileri ve 
muhtarlarla din görevlileri ve 
vatandaşlar katıldı.

Başkan Hakan Kocaman konu 
ile ilgili olarak yaptığı 

açıklamada şunları söyledi; 
“Bizim tek gündemimiz 
Çarşıbaşı'na hizmet yapmaktır. 
İlçemize yüksekokul kazandıra-
bilmek için büyük bir emek 
veriyoruz.  Verdiğimiz emeğin 
başından sonuna kadar takipçisi 
olan ve mesafe alma adına iki 
kez Milli Eğitim Bakanımız ile 
bizleri buluşturup konuyu titizlikle 
takip eden kıymetli Milletvekilimiz 

Sayın Bahar Ayvazoğlu hanıme-
fendiye minnettarız. Milletvekil-
lerimiz Sayın Bahar Ayvazoğlu 
ve Sayın Salih Cora İle Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya 
Selçuk Beyi ziyaret edip ilçemiz-
le alakalı çok verimli bir toplantı 
gerçekleştirdik.  Sayın Bakanı-
mızla buluşmamıza vesile olan 
Milletvekilimiz Sayın Bahar Ayva-
zoğlu'na ve Sayın Salih Cora'ya 
ilçem adına teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ÇARŞIBAŞI YÜSEKOKUL İSTİYOR
AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman ilçeye yüksekokul kazandırabilmek 
için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade ederek bu konuda kendilerine destek olan 
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora'ya teşekkür etti.  
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V
akfıkebir Kemaliye 
Adnan Demirtürk 
İlkokulu 4-C sınıfı 

öğrencileri ve öğretmenleri 
Sevil Çavdar,  Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

Koordinatörlüğünde ve 
Anadolu Eğitimi ve Sosyal 
Yardım Vakfının ortaklığında 
yürütülen Eğitim Yıldızları 
Hopo Tohum Bankası projesi 
kapsamında toplanan yerel 
tohumları ve çalışmalarını 
Vakfıkebir Fol Deresi 
Kamelyalarında sergilediler. 
Sergi de 100 çeşide yakın 
yerel tohum sergilendi, yerel 
tohumun önemini vurgulayan 

broşürler dağıtıldı. Sergiyi İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Samim Aksoy, Şube Müdürü 
Osman İskender, Okul Müdürü 
Rahmi Durmuş ve Okul Müdür 
Yardımcısı Selçuk Kahyaoğlu, 

öğretmen ve öğrenciler ziyaret 
ettiler. Proje öğretmenlerinden 
Sevil Çavdar etkinlik ile ilgili 
şunları söyledi; "Projeyle 'Yerli 
Tohumdan Sağlıklı Sofraya' 
sloganıyla öğrencilerin yok 
olan yerel (ata) tohumlarına 
sahip çıkmaları, toprağı ve 
tarımı severek ilgi duymaları 
hedefledik. Projemize destek 
veren ve ilgi gösteren 
Vakfıkebir Belediyemize, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze, 
Okul İdaremize, İlçe Gıda 
Tarım Müdürlüğü Personeline, 
Ziraat Odası Başkanlığına ve 
Vakfıkebir halkına ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum" dedi.

YEREL TOHUMLAR SERGiSi AÇILDI
Vakfıkebir'de Eğitimin Yıldızları HOPO Projeleri Kapsamında yürütülen  
"Tohum Bankası" Projesinin ve yerel tohumlarımızın tanıtımı sergisi açıldı. 

V
akfıkebir Ramada Otel 
Salonu'nda düzenlenen 
konser sırasında bir 

konuşma yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Arkadaşlarımız burada 
anlamı olan bir emek ortaya 
koyuyorlar. Bunları 
anlamlandıranlar sizlerin 
katılımlarıdır. Eğer sizler 
katılmazsanız bir anlam 
taşımaz burası. Dolayısıyla 
katılan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Arkadaşlara şevk ve 
heyecan verdiniz. Yaklaşık altı 
yıldır görev yapıyoruz. 
İlçemizde çeşitli görevlerde 
bulunduk. Ticarette bulunduk. 
Doğduğumuz, büyüdüğümüz, 
ekmeğini yediğimiz, suyunu 
içtiğimiz ilçemize bir borcumuz 
var; karınca kararınca onu 
ödemeye çalışıyoruz” dedi. 
“KONUŞMACI 
ARKADAŞLARA MAHÇUP 
OLMAMAK İÇİN KONFERANS 
DÜZENLEMEDİK” 
Altı yıllık süre içersinde 400'ün 
üzerinde sosyal etkinlik 
düzenlediklerini hatırlatan 
Başkan Balta, “Ancak burada 
arkadaşlarımızın moralini 
bozan bir şey var. Bütün 
hazırlıklarını yapıyorlar, 
salonun boş olduğunu görünce 
moralleri bozuluyor ve bir 
sonraki etkinliği yapma 

konusunda heyecanlarını 
kaybediyorlar. Her kurtuluş 
gününden sonra konferans 
düzenliyorduk. Ama bu dönem, 

davet ettiğimiz konuşmacı 
arkadaşlara mahçup 
olmamak adına konferans 
düzenlemedik Vakfıkebir'de. 
Salona gelen onbeş- yirmi 
kişinin yarısı da 15 dakika 
sonra kalkıp gidiyorlar, 
mahçup oluyoruz” şeklinde 
sitemlerini dile getirdi.
“ÖNEMLİ İŞLER 
BAŞARACAĞINIZA 
İNANIYORUM”
102 yıl önce bu topraklarda 
bir mücadele verildiğine 
dikkat çekem Balta, 
“Esaretten kurtulmak için 
atalarımız canlarını ortaya 
koymuşlar, kanlarını bu 
topraklara dökmüşler ve bizlere 
bu kadim memleketi vatan 
olarak bırakmışlar. Öncelikle 
onları şükranla yad ediyoruz. 
Cenab- ı Allah'tan onlara 

rahmet diliyorum. Ama bir daha 
esaret altında kalmamak, 
hürriyet ve bağımsızlığından 

olmamak için de her 
zamankinden daha çok birlik, 
beraberlik ve kardeşliğe 
ihtiyacımız vardır. Her zaman 

da sevgiden ve saygıdan 
bahsediyoruz. Sevginin ve 
saygının olduğu yerde birlik ve 
beraberlik, kardeşlik olur. Bu 
kurtuluş günlerinin de hem tarih 
bilincinin bizde oluşması, hem 
de birlik ve beraberliğimize, 

sevgiye, saygıya katkıda 
bulunması anlamında önemli 
olduğunu düşünüyorum. Tekrar 

dernek yöneticisi arkadaşla-
rımızı bu girişimlerinden dolayı 
tebrik ediyorum ve sizlerin 
desteğinin devam ettiği sürece 
de önemli işler başaracaklarına 
inanıyorum” şeklinde konuştu.  
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve Vakfıkebir 
Belediyesi eski Başkanı Hayri 
Birinci'inin de katıldığı konser 
sonrası, Vakfıkebir Müzisyenler 
Derneği Başkanı Ali Ofluoğlu 
tarafından, Trabzon Müzik ve 
Halkoyunları Derneği Başkanı 
Fethi Yılmaz'a gecenin anısına 
çiçek takdim edildi. 

VAKFIKEBİR'DE MÜZİK ZİYAFETİ
Vakfıkebir Müzisyenler Derneği ile Trabzon Müzik ve Halkoyunları 
Derneği'nin Vakfıkebir'in Kurtuluş Günü nedeniyle ortaklaşa 
düzenledikleri Türk Halk Müziği Konseri izleyenleri büyüledi. 

DKBB EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Başkanlığını yaptığı Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB), eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 

B
elediyeler Birliği son 
olarak belediyelerin imar 
müdürlüklerine yönelik 

eğitim semineri düzenledi. 
Seminerlerin açılış konuşmasını 
Doğu Karadeniz Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk yaptı. Konuşmasına 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve aynı zamanda Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği 
Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 
selamlarını ileterek başlayan 
Şentürk, “Belediyelerimize 
yönelik yürüttüğümüz hizmet içi 
eğitim çalışmalarından olumlu 
geri dönüşler alıyoruz. 
Eğitimlerimizin başarıya 
ulaştığını görmek bizleri mutlu 
ediyor” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından “İmar 

Mevzuatı ve Uygulamaları” ve 
“Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim” 
konularında sunum yapıldı. 
Seminerlere Eğitimci-

Konuşmacı olarak Türkiye Bele-
diyeler Birliği Uzmanı Abdurrah-
man Keleş ile Kişisel Gelişim 
Uzmanı Yener Genç katıldı.

Belediyelerin imar müdürlüklerine 
yönelik eğitim semineri düzenledi. 
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LiDER TRABZONSPOR

à13 TAKIMA GOL ATTI!
Trabzonspor'un yıldız golcüsü 
Alexander Sörloth, Sivasspor'u da boş 
geçmedi ve 17 gole yükseldi. Norveçli 
yıldız gol krallığında ilk sırada yer 
alıyor. Sörloth, bu sezon Süper Lig'de 
en fazla takıma gol atan oyuncu 
konumunda. Sörloth, Kasımpaşa, 
Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, 
Galatasaray, Fenerbahçe, 
Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep, 
Rizespor, Beşiktaş, G.Birliği ve 
Sivasspor filelerini havalandırdı. 
Sörloth, 3 puanı taraftara hediye etti.
23'ÜNCÜ HAFTA NEFESLERİ 
KESECEK
Ligin 23'üncü haftasında şampiyonluk 
mücadelesi veren Demir Grup 
Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, 
Beşiktaş ile Trabzonspor, Fenerbahçe 
ile de Galatasaray kozlarını 
paylaşacak. Kazanan takımların zirve 
yolunda önemli avantaj sağlayacağı 
haftada bir diğer şampiyonluk 
mücadelesi veren takım Medipol 
Başakşehir ise Çaykur Rizespor'a 
konuk olacak.

Trabzonspor lider Sivas'ı da yendi, Süper Lig'de 298 hafta sonra zirveye yerleşti.

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor'da gördüğü 
sarı kartla cezalı duruma düşen Obi Mikel karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Süper Lig'de 
22. hafta 
maçında 
Trabzonspor ile 
Demir Grup 
Sivasspro karşı 
karşıya geldi. 
Şenol Güneş 
Spor Kompleksi 
Medical Park 
Stadyumu'nda 
oynanan 
mücadelede 
kazanan 2-1'lık 
skorla ev sahibi 
Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a 
galibiyeti getiren 
golleri 4. dakikada 
Alexander Sörloth 
ve 43. dakikada 
Caner Osmanpaşa 
(kendi kalesine) 
kaydetti. 
Sivasspor'un tek 
golü 90+3. 
dakikada 
Mustapha 
Yatabare'den geldi. 
Bu galibiyetin 
ardından bir maçı 
eksik olan 
Trabzonspor 
puanını 44 yaptı ve 
liderlik koltuğuna 
oturdu. Dört 
haftadır 
kazanamayan ve 
11. haftadan bu 
yana lider olan 
Sivasspor 42 
puanda kaldı.
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