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AKSOY; “MASA BAŞINDA DEĞİL,
MUHTARLIĞI ÜLKEMİZDE ÖRNEK HALE GETİRDİK 

> Vedat FURUNCU 2'de

SEÇİM MÜDÜRÜ YAVUZ GÖREVİNE BAŞLADI

VAKFIKEBİR HALK EĞİTİM'DE BİR İLK
İYİ Parti Trabzon Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Adayı Prof. 
Dr. Atakan Aksoy, seçim çalışma-
larını hız kesmeden sürdürüyor.  
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi 
çalışmaları kapsamında Akçaabat 
ilçesindeki CHP ve Saadet Partisi 
ziyaret programlarının ardından Vakfıkebir 
ilçe-sinde çalışmalarına devam eden Aksoy, 
ilçede bir dizi programa katıldı. Vakfıkebir İYİ 
Parti ve CHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. 
İlk olarak partisinin Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı'nı ziyaret eden Aksoy, İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Selim Alp'ten ilçenin 

sorunlarına ilişkin bilgi aldı. 
Teşkilat mensupları ve vatan-
daşların da katıldığı toplantının 
gündemini Vakfıkebir ilçesine 
kazandırılması gereken organize 
sanayi bölgesi, ilçede üretilen 
ekmek, çay ve süt ürünlerine 

yönelik geliştirme stratejileri oluşturdu. Düzen-
lenen toplantıda,7 milyon liralık borcundan 
ötürü üretimi durduran KETAŞ Süt Fabrika-
sı'nın durumuna dair görüş alışverişinde de 
bulunuldu. Aksoy, ilçenin sorunlarıyla yakından 
ilgilenerek bu sorunların çözümüne yönelik 
çalışmak adına notlarını aldı. 

Vakfıkebir Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nu makamında 
ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. 

Edremit İlçe 
Seçim Kurulu 
Müdürlüğünden 
Vakfıkebir 
ilçesine tayin 
olan Enes Yavuz, 
Vakfıkebir İlçe 
Seçim Müdürü 
olarak görevine 
başladı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslar tüm hızıyla 
devam ederken, bugüne kadar hiç yapılmayan bir el sanatı kursu 
başarılı bir şekilde kursiyerler tarafından devam ettiriliyor. 

> Sadık AYDIN 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

ŞANTİYEDE OLACAĞIM”ŞANTİYEDE OLACAĞIM”ŞANTİYEDE OLACAĞIM”

İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. 

Dr. Atakan Aksoy, çalışmalarına Vakfıkebir ilçesinden 

devam etti. Partisinin ilçe başkanlığında ve CHP İlçe 

Başkanlığında konuşan Aksoy, “Başkan olursam Büyükşehir 

Belediyesi'ni masa başında yönetmeyeceğim. Şantiyede, 

yaylada, köyde, geri dönüşüm sahalarında olacağım” dedi.

Prof. Dr. Atakan Aksoy
> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de
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“TEK KONU VAR
FATURALAR"

Vakfıkebir İlçe Seçim Müdürü 
olarak göreve atanan Enes 

Yavuz, 2 yıl TEDAŞ Hukuk 
Müşavirliği görevinde çalıştıktan 
sonra Mesleğe 2006 yılında memur 
olarak başladığını belirtti. 12 yıl 
memur olarak çalıştıktan sonra 
Vakfıkebir İlçe Seçim Müdürü 
olarak göreve atandığını belirtti. 
Görevine başlayan Enes Yavuz, 
kendisine verilen görevi en iyi 
şekilde yerine getireceğini söyledi. 
ENES YAVUZ KİMDİR?
Enes Yavuz, 1982 yılında Artvin İli 
Borçka İlçesinde doğdu. İstanbul 

Üniversitesi Adalet Bölümü ve 
Anadolu Üniversitesi Kamu 
Yönetimi Mezunudur. 2004-2006 
yıllarında Kırşehir TEDAŞ Hukuk 
Müşavirliği görevinde bulundu. 
2006 yılının Haziran ayında 
Çamlıhemşin İlçe Seçim Kurulunda 
YSK'daki görevine başladı. Daha 
sonra sırasıyla Fın-dıklı, Pazar ve 
Edremit İlçelerinde görev yaptı. 
Edremit İlçe Seçim Kurulunda 
görev yapmakta iken Vakfıkebir 
İlçe Seçim Müdürü olarak atanarak 
görevine başladı. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. 

SEÇİM MÜDÜRÜ YAVUZ GÖREVİNE BAŞLADI

Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezinde açılan tüm kurslar 

başarılı bir şekilde usta öğreticiler 
tarafından kursiyerlere öğretilerek el 
becerileri geliştiriliyor ve hem 
bütçelerine hem de halkınızın 
eğitilmesine, bilinçli bireyler 
olmamıza katkı sağlıyorlar. Bu 
doğrultuda Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Bünyesinde ilk defa açılan 
bir kurs dikkatlerden kaçmı-yor. İlk 
kez Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezinde açılan bu kurs ile ilgili 
olarak Kurum Müdürü Birol Yüksek 
yaptığı açıklamada şunları söyledi.
“Dantel Anglez (İngiliz Danteli)”
Müdür Birol Yüksek; “Dantel Anglez 
(İngiliz Danteli) adı verilen bu el 

sanatları XV. yy. Avrupa da ortaya 
çıkmıştır. Tığ ile örülen şeritlerin 
desene göre şekillendirilip, 
aralarının birit ve ajunlarla 
tutturulması sonucu oluşan işleme 
türüdür. El Sanatları Usta Öğreticisi 
yani Kurs Öğretmenimiz Yasemin 
Birinci Dantel Anglez'den yelek 
projesi hazırlarken deri ile farklı bir 
çalışma yapmaya karar verdi. Bu 
proje için ön bir çalışma yaptı. 
Yapılmış örnekleri imcelediler ve 
tekniğe uygun desen çizimini 
tasarladılar. Kullanılacak 
malzemeleri (Deri, Kesici, Delici, 

İplik, İğne gibi) belirlendi. Kurs 
öğretmenimizin kendi beden 
ölçüsüne göre uygun yelek kalıbı 
hazırladılar. Giyim Öğretmeni ile 

kalıbına göre deseni çizdiler. Desen 
içerisindeki motiflerin tekrar çizimi 
yapıp deriden kesim yaptılar. Delici 
deri aleti ile milimetrik delikler açtılar 
ve tığ ile kenarlarını ördüler. 
Ardından montajına başladılar. 
Şeritlerini dikip, biritleri yaptılar. 
Çalışma projesini 2,5 ayda 
tamamladılar.  Sonuç olarak Dantel 
Anglez tekniği ile çeşitli dekoratif 
ürünler (Abajur, Çanta, Yelpaze, 
Stor Perde), giyim eşyaları Şal, 
Yelek vb. gii ürünler, sofra ve çay 
takımları, çeşitli örtüler (Oda Takımı) 
çalışılabilir. Açıklamasında bulundu. 

VAKFIKEBİR HALK EĞİTİM'DE BİR İLK

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu ile 

gündeme dair olayları değerlendiren 
Vakfıkebir Çarşı Mahallesi Muhtarı 
Gökhan Bahadır, “Muhtarlığı rica 
kurumu olmaktan çıkarıp icraat 
kurumu haline getirdik" dedi.
“MUHTARLIĞI ÜLKEMİZDE 
ÖRNEK HALE GETİRDİK”
Vakfıkebir Çarşı Mahallesi 
muhtarlığına yeniden Aday olan 

Muhtar Gökhan Bahadır şunları 
söyledi; “Öncelikle şunu 
belirtmeliyim ki! Bu ilçeye yapmış 
olduğunuz katkı ve hizmetler takdire 
şayandır. Tarafsız habercilik 
anlayışınızla bizlerin ve tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının sesi ve 
kulağı oluyorsunuz. Yerel basın 
ilçenin tanıtımı açısından da çok 
önemli bir unsurdur. İlçemizde 
yapılan icraatların yayınlanması ve 
duyurulması adına önemli bir görev 
ve misyonu başarılı bir şekilde 
yerine getiriyorsunuz. Sizleri 
kutluyorum dedi.”  Muhtar Bahadır; 
“Bizler mahalle halkımızdan 
aldığımız bu desteği gücü kul hakkı 
sayarak hizmet ettik. Şükürler olsun. 
Rabbim bizleri mahcup eylemedi. 
Yine aynı heyecan ve anlayışla 
hizmetlerimize yenilerini ekleyip 
hizmete devam edeceğiz. Bizler 
hizmet merciinin en önemli unsur-
larıyız. Hizmette küskünlük olamaz.  
Hiç Kimseye bir küskünlüğüm söz 
konusu bile değildir. Hizmetin en 
iyisini mahalle sakinlerimize getir-
mek için var gücümle çalışıyorum. 
Çarşı mahallesinin yönetim kurulu 
ülkemizin en genç yönetim 
kuruludur. Yeni yaptığımız değişim 

ile yönetim kurulumuzu daha da 
güçlendirdik. Vakfıkebir Çarşı 
Mahallemizin sesini her platformda 
duyurduk. Muhtarlığı ülkemizde 
örnek hale getirdik.  Muhtarlığı rica 
kurumu olmaktan çıkarıp icraat 
kurumu haline getirdik. Bu hususta 
bizden yardımını esirgemeyen ilçe 
insanıma hemşerime minnettarım. 
Sırf bu hizmet aşkımız sayesinde 
gerek sosyal medyada gerek 
ilçemde ve civar ilçelerde çok 
kıymetli dostlarım hemşerilerim 
bizzati bizleri bir üst noktada 
görmek istediklerini beyan ediyorlar. 

Bizde onlara sabretmelerini, elbet 
bir gün belki yarın belki yarından da 
yakın nasipse o makamlara aday 
olacağımızı belirttik.  Ama bilinsin ki 
hedefimiz var. Henüz yolun başın-
dayım. Bu duygu ve düşüncelerle 
öncelikle 2019 yılımızın tüm Türk 
İslâm Alemine hayırlara vesile 
olmasını niyaz edip, 31 Mart 2019 
yerel seçimlerinin ülkemize, mille-
timize İlçemize ve çarşı mahallemi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Tüm 
muhtar ve adaylarımıza başarılar 
diliyorum. Kazanan Türkiye ve 
Vakfıkebir olsun.” Dedi.

MUHTARLIĞI ÜLKEMİZDE ÖRNEK HALE GETİRDİK 

Çarşı Mahallesi Muhtarı
Gökhan Bahadır

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Bünyesinde ilk defa açılan bir kurs ;
Dantel Anglez (İngiliz Danteli) 

“

“

Şuanda insanların kafasını karıştıran tek 
bir konu var, o da elektrik faturaları...
Şöyle bir örnek vermek istiyorum...
Benim eve gelen elektrik faturalarım en 
sonuncusunu ödediğimde 256,75 TL idi. 
Bundan önceki aylara baktığımda veya yıl 
boyunca ki faturalarıma baktığımda 150 
TL ile 170 TL arasında oynuyordu...
En son gelen faturamın son ödeme tarihi 
03.01.2019'tu ve ödedim...
Daha önceki ödediğim faturalarla, bu en 
son ödediğim fatura arasında en 
yüksekten hesapladığımda 86,75 çıvarı bir 
fark çıkıyor...
Bir kişiden böyle bir fark alınıyorsa, 
milyonlarca kişi bu farkı ödediğinde ne 
olur?
Ben kendim rakamlarla bunu telaffuz 
edemiyorum...
Bir evin sadece mecburi giderine 
bakalım...
Nedir onlar; elektrik, su, telefon, internet 
ve kira gibi mecburen ödediklerimiz...
Günümüz koşullarında internetsiz ev yok 
değil mi?
Okula giden çocuğunuz varsa; araştırma, 
bilgilendirmek için öğretmenler internetlere 
yöneltiyor...
Evde de internet mecburiyet oldu...
01.01.2019 yeni yıla girdiğimiz andan 
itibaren, insanlar beni sokakta gördüğünde 
tek bir şeyden yakınıyor...
Elektrik faturaları...
Benden büyüklerimiz ister ki, şu elektrik 
faturalarını bir yaz, küçüklerim ise; abi şu 
elektrik faturalarına bir değin...
Onlarında gönülleri olsun ama sonuçta bu 
faturaları ödüyoruz...
Yazık değil mi bizlere, bu kadar yüklü 
faturalar geliyor ve ödemek zorunda 
kalıyoruz. Ödemediğimiz zaman 
ihbarname yollarlar ve sonrasında ansızın 
gelip keser giderler...
Faturayı ödediğiniz zaman ise, bir dünya 
masraf sizleri bekler...
Bu insanlara bu kadar yüklenilmez...
Vatandaş can çekişme noktasına geldi. 
Esnafa baktığımızda ise, esnaf resmen 
kan ağlıyor...
Esnaf işsizlikten ağlıyor, vatandaş 
faturaların yüksek gelmesinden...
Nasıl bir yöntem ayarlanması gerekiyorsa, 
en yakın zamanda ayarlanması ve 
insanların birazcıkta olsa yüzlerini 
güldürmek lazım diye düşünüyorum...
Bu vatandaşın üzerlerine bu kadar yük 
vurulmaz...
Geçenler de bir haber gördüm ve 
vatandaş olarak lanet okudum...
Diyarbakır'da bir seraya kaçak elektrik 
bağlıyorlar ve ayda 8 bin konuta yetecek 
güce sahip kaçak elektrik kullanıldığı 
belirleniyor...
Ayda yaklaşık 1 milyon TL'lik elektrik 
tükettiği ortaya çıkıyor...
Her faturada kaçak bedel altında ödeme 
yapılıyor...
Herkes bu kaçak bedeli ödeyecekse, il 
bazlı ne kadar kaçak elektrik kullanıldığı 
tespit edilsin, illere göre bu bedel 
faturalara yansıtılsın...
Bize ne başka yerin kullandığı kaçak 
elektrik, biz neden onların kaçak bedelini 
ödüyoruz ki?
Bu vatandaşın sırtına bu kadar yük 
vurulmaz...
****************
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü geldi 
geçti.
Bu bağlamda bizleri arayıp,çiçek ve mesaj 
gönderip iyi dileklerini bizimle paylaşan 
herkese teşekkür ediyorum...
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İlçenin sorunlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Prof. Dr. Aksoy, “Diğer 
ilçelerimizde de olduğu gibi 
Vakfıkebir'in de çok fazla 
sorunu var. Bu tespitler 
Trabzon'da belediyecilik 
anlayışının gelişmesinin kanıtı 
niteliğindedir. Bu sorunları 
çözmek için ne yapmamız 
lazım. Güçlü bir Büyükşehir 
olması lazım. Bu nasıl olabilir: 
Büyükşehir kaynaklarını akıllı 

verimli kullanmalı ve yeni 
kaynaklar oluşturmalı. Bizim 
bunu mümkün kılacak birçok 
projemiz var” dedi.
HALKIMIZA DESTEK 
OLACAĞIZ
Borcundan dolayı üretimi 
durduran KETAŞ Süt 
Fabrikası'nın yeniden üretime 
başlaması ve başarılı olması 
adına iyi bir yönetim ve 
sermayeye ihtiyacı olduğu 
yorumunu getiren Aksoy, “Bu 
ve bunun gibi işletmelerin 
büyümesi, istihdam sağlanması 

adına Vakfıkebir'de tarım ve 
hayvancılık konusunda 
yapılması gereken çok büyük 
işler var. Bu işlerin yapılması 
halinde ilçenin kalkınması ve 
kaybedilmek üzere olan 
değerlerin yeniden kazanılması 
sağlanacaktır. Tarım ve 
hayvancılık noktasında ilçenin 
ciddi bir altyapısı var. Bu ilçede 
yetişen çayın lezzetli olduğu 
yorumu yapıldı. Bu toprağın da 
farklı olduğuna delalet eder. Biz 
belediye başkanı olursak bu ve 

bunun gibi konularda 
vatandaşımızın üretim gücünü 
arttırmak adına destek 
sağlayacağız.” İfadelerini 
kullandı.
BENDE TRABZON 
HASTALIĞI VAR
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı'ndaki konuşmasının 
sonunda masa başı belediye 
başkanlığı yapmayacağının 
altını çizen Aksoy, şunları 
söyledi: “Son günlerde yeni bir 
bahane çıkardılar. Trabzon'un 

yıllarını heba ettiler. Trabzon 
merkezi bütçeden az para 
alıyor diyorlar. Kaynakları 
ekonomik kullanamadılar. Daha 
fazla kaynak üretemediler bunu 
bahane gösteriyorlar. Bu son 
derece yanlıştır. Büyükşehir 
belediye başkanlığı ağlama yeri 

değildir. Gereğini yapma yeridir. 
Ben nasip olursa da belediye 
başkanlığını kazanırsam 
Büyükşehir Belediyesi'ni masa 
başında yönetmeyeceğim. 
Masa başı yönetim anlayışında 
olmayacağız. Biz şantiyede, 
yaylada, köyde, geri dönüşüm 
sahalarında olacağız. Yenilikçi 
bir anlayış sergileyeceğiz. 
Ancak bunları yaparken hep 
öğrenci olarak kalacağız. 
Halkımızın öğrencisi olacağız. 
Yaptığımız işlerle etrafımıza da 
güç vereceğiz. Bu iş uzmanlık 
işidir. Usta işidir bu işin ustası 
da biziz. Bende bir Trabzon 
hastalığı var. Ben bu şehri terk 
etmedim. Büyük bağlılığım var 
gençlerimize daha güzel bir 
Trabzon sunmak istiyorum” 
Konuşmasının ardından Cum-
huriyet Halk Partisi Vakfıkebir 
İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden 
Aksoy, CHP Vakfıkebir Belediye 
Başkan Adayı Emin Uludüz ve 
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin ile görüş 
alışverişinde bulunduktan sonra 
ilçeden ayrıldı. 

Osman TAN Ortaokulunda 
“Teknoloji Bağımlılığı, 

İnternetin Güvenli Kullanımı ve 
Siber Zorbalık” konulu veli 
semineri düzenlendi.Seminer 
de Osman TAN Ortaokulu 
Rehber Öğretmeni Alper 
MUMCU ve Bilişim Teknolojileri 
Formatörü Yavuz CÖMERT 
velilere Teknolojinin Bilinçli 
Kullanımı konusunda çok 
önemli bilgiler verdiler. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin 
gelişmesi, yeni bir öğrenme ile 
güvenlik alanını ortaya 
çıkarmıştır. Gerçek olanla sanal 
ortamda yaşanılanın ayırt 
edilmesi, yetişkinle çocuğun 
dijital ortamı kullanım 
oranlarının ve engellerinin 
tartışılması, son zamanlarda 
önemli bir konu haline gelmiştir. 
Çocuklar için daha güvenilir 
internet, konuya dair tartışmalar 
ve araştırmalarla güncelliğini 
artırmaktadır.  Dijital oyunlardan 
sosyal medyaya çocukların 
hayatlarına mal olan kimi 
olaylara rastlanmaktadır. 
Gündemde olan diğer bir konu 
da siber zorbalık. Neyin siber 
zorbalık olup olmadığını 
tartışarak, yasal süreçleri 
serimleyerek konunun kamuoyu 
nezdinde tartışılmasına katkı 
sağlayabilir. Vakfıkebir Osman 
Tan Ortaokulunda düzenlenen 
seminere İlçe Kaymakamı 

Mesut Yakuta, Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Okul 
Müdürü Şevket Uçar, Müdür 
Yardımcısı Muhammet Bulut  
ve veliler katıldılar. Okulun 
Rehber Öğretmeni Alper 
Mumcu, Teknoloji Bağımlılığı, 
Güvenli İnternet ve Siber 
Zorbalık seminerini verirken 
Okulun Bilişim Teknolojileri 
Öğretmeni Yavuz Cömert ise 
Güvenli İnternet ve Çevrimiçi 
ortamdaki ayak izlerimiz 
konuları ile ilgili açıklamada 
bulundular.
"Ebeveynlere önemli görevler 
düştüğüne işaret edilerek şu 
önerilerde bulundular":
Ebeveynlerin, çocuklarını 
başıboş bırakmamasının 
istendiği seminerde, "Aileler, 
internet üzerinden gelebilecek 
risklerin farkında olmalılar. 

Günümüzde artık çocuklar 
sokakta oyun oynamak yerine 
bilgisayar, telefon, tablet gibi 
cihazlarda video izliyor, sosyal 
paylaşım sitelerinde vakit 
geçiriyor ve çok fazla dijital 
oyun oynuyor. İnternet kullanım 
yaşının her geçen gün 
düşmesi, mobil telefon 
kullanımının ve sosyal paylaşım 
platformlarının giderek 
yaygınlaşması, bu mecralar 

üzerinden gelebilecek 
olumsuzlukları ve riskleri de 
beraberinde getiriyor" 
ifadelerine yer verildi.
"Son dönemde dünyada ve 
ülkemizde pek çok gencin 
olumsuz etkilenmesine sebep 
olan, oyun gibi görünüp yayılan 
tehlikeli akımlara karşı aileler 
çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı 
altında, geleneksel aile 
yapısını, kültürel kodlarımızı, 

çocukların ve gençlerin güven-
liğini hedef alan, sosyal 
paylaşım ağlarında viral olarak 
yayılan bu tür tehlikelere karşı 
ailelere büyük görevler düşüyor. 
Aileler, öncelikle şiddet, bağım-
lılık, müstehcenlik, İslamofobi, 
siber zorbalık ve istismar gibi 
tehlikeler barındıran bazı oyun-
ların ve bilinçli kullanılmayan 
sosyal medyanın kötü niyetli 
kişilerin emellerine ulaşmak için 

kullandıkları bir silah olabilec-
eğinin farkında olmalıdır."
"TEKNOLOJİK CİHAZLARDA 
GEÇİRİLEN SÜRE 
SINIRLANMALI"
Çocuklar için güvenli internet 
hizmetinin kullanılabileceği de 
anımsatılarak böylece 
çocukların internetin zararlı 
içeriklerinden korunmuş 
olunacağına işaret edildi. 
Ebeveynlerin, çocuklarını 

internetle uzun süre baş başa 
bırakmaması gerektiğine dikkat 
çekilen açıklamada, şu ifadeler 
yer aldı: "Ebeveynler, 
çocuklarının internet ve sosyal 
paylaşım ağlarında neler 
yaptığından haberdar olmalı. 
Aileler, çocuklarıyla güçlü bir 
iletişim kanalı geliştirmeli, 
sorgulayıcı ve yargılayıcı bir 
tutum yerine arkadaşça bir 
yaklaşım sergilemeli. 
Çocukların bilgisayarda veya 
cep telefonu gibi teknolojik 
cihazlarda geçirdikleri süreye 
mutlaka sınır getirilmelidir. 
Dijital oyunları çocuklar ile 
birlikte oynamak mevcut 
risklerden haberdar olmak ve 
zamanında önlem almak 
açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca oyunlar çocukların 
yaşına uygun olarak 
seçilmelidir."
SİBER ZORBALIK NEDİR?
Siber zorbalık, internet 
kullanımının ve akıllı 
telefonların yaygınlaşması ile 
birlikte ortaya çıkan 
kavramlardan biri. Sosyal ağlar 
ya da sohbet odaları gibi 
çevrimiçi ortamlarda bireyleri 
aşağılayıcı, alay edici, tehditkâr, 
cinsel taciz veya şiddet içeren 
mesajlar göndermek, siber 
zorbalık örneğidir. İşte, siber 

zorbalık hakkında detaylı bilgi. 
Siber zorbalık, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak bir 
birey ya da gruba yapılan teknik 
ya da ilişkisel tarzda zarar 
verme davranışlarıdır. İki çeşit 
siber zorbalık bulunmaktadır: 
Birincisi daha çok teknik 
yönünü içeren elektronik 
zorbalık (electronic bullying), 
diğeri ise psikolojik yönünü 
içeren elektronik iletişim (e-
iletişim) zorbalığıdır (e-
communication bullying).
Elektronik zorbalık kişilerin 
şifrelerini ele geçirmek, web 
sitelerini hacklemek, spam 
içeren mailler göndermek ya da 
bulaşıcı e-postalar göndermek 
gibi teknik olayları içerir. 
Elektronik zorbalık, bireysel 
yapılabileceği gibi birçok kişi 
tarafından organize bir şekilde 
aynı anda da yapılabilir. DDoS 
denilen bu tür saldırıların hedefi 
sistemi kullanılamaz hale 
getirmektir. Bu tür saldırılar 
kişilerin sahip olduğu web 
sitelerine yapılabildiği gibi 
büyük kurum ya da devletlere 
ait yazılım ya da sitelere de 
yapılmaktadır. Bu saldırılar 
donanım ve yazılımlara direkt 
olarak etkide bulunurken, 
dolaylı olarak kişilerin duygul-
arına da etki etmektedir. 

AKSOY; ”MASA BAŞINDA DEĞİL, AKSOY; ”MASA BAŞINDA DEĞİL, 
ŞANTİYEDE OLACAĞIM”

“Başkan olursam Büyükşehir Belediyesi'ni masa başında yönetmeyeceğim. 
Şantiyede, yaylada, köyde, geri dönüşüm sahalarında olacağım” 

AİLELERE "GÜVENLİ İNTERNET" KULLANIMI SEMİNERİ VERİLDİ
Vakfıkebir Osman Tan Ortaokulu Rehber Öğretmeni Alper Mumcu ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yavuz Cömert 
tarafından, çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önemli bilgiler verdiler. Düzenlenen 
seminerde, çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanması için ailelere büyük görevler düştüğü belirtildi.

Alper Mumcu Yavuz Cömert
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Toplantıya İl Sağlık 
Müdürlüğü Halk Sağlığı 

Hizmetleri Başkanı Dr. Köksal 
HAMZAOĞLU, Personel, 
Destek Hizmetleri Başkanı 
Uzm. Dr. Kemal SÜLEYMAN, 
Sağlık, Acil Sağlık, İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı 
Op. Dr. Yavuz ÇAKIROĞLU 
Başkan Yardımcıları, İlçe Sağ-
lık Yöneticileri, Birim Sorum-
luları, TRAHED Başkanı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, Tabip 
Odası Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Aile Hekimleri, 
Aile Sağlığı Çalışanları 
katılmıştır. Aile hekimliğine 
öncesi sağlık göstergeleri ile 
aile hekimliğinin 10. yılını 

kutladığımız günümüzdeki 
sağlık göstergelerinin 
değerlendirildiği sunumu Halk 
Sağlığı Hizmetleri Başkanı 
Sayın Dr. Köksal 

HAMZAOĞLU yaptı. Trabzon 
Aile Hekimleri Dernek Başkanı 
Dr. Hakan UZUN ve Trabzon 
Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru 
SİVRİ selamlama konuşmaları 
yaptı. Trabzon da Aile 

Hekimliğinin 10.yılı kutlamaları 
konulu konuşmasını yapan İl 
Sağlık Müdürü Dr. Hakan 
USTA Aile Hekimlerini 
hizmetlerindeki başarılardan 

dolayı tüm aile hekimliği 
çalışanlarına teşekkür etti ve 
başarılarının devamını diledi. 
Aile Hekimliği Hizmetlerinde 
örnek çalışmalarıyla dikkat 
çeken (kanser taramalarıyla 
ilgili billboard, afiş ilanları, 
pazar yerlerinde halka yönelik 
bilgilendirme ziyaretleri v.s.) 
Akçaabat Sebat Aile Sağlığı 
Merkezi yılın ASM'si olarak 
seçildi. İl Sağlık Müdürü Dr. 
Hakan USTA ödülü Akçaabat 
Sebat Aile Sağlığı Merkezi 
sorumlu hekimi Dr. Ayşegül 
KOLOT'a verdi. Vakfıkebir 
Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezide Başarılı 
çalışmalarından dolayı ödüle 
layık görüldü. Aile hekimliği 
hizmetlerinde üstün başarı 
gösteren aile hekimleri ve aile 
sağlığı çalışanlarının teşekkür 
belgeleri İl Sağlık Müdürlüğü 
idarecilerince takdim edildi. 
Toplantı aile hekimleri, aile 
sağlığı çalışanları ile İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hakan USTA ve 
diğer idareciler ile toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Osman KOYUNCU

   Yiðit düþtüðü yerden kalkar derler. Allah, 

bütün mahlûkatý yaratýp, hayat þartlarýný 

öðreterek bu dünyaya göndermiþtir. Mesela 

ördek yumurtadan çýkar çýkmaz hemen 

suya koþar yüzmeye baþlar. Demek ki o 

hayvana, dünyaya gelmeden önce yüzme 

þartlarý öðretilmiþti.  Ýnsan ise, ancak 15 

yýlda ancak doðruyu yanlýþý öðrenir, bir 

ömür boyu hayat þartlarýný öðrenemez. 

Demek ki insanýn bu dünyaya 

gönderilmesinin gayesi, ilimle olgunlaþýp, 

geliþerek kemale ermek ve yaratanýný 

tanýmaktýr, ilimsiz imaný inkiþaf olmaz. 

Ýslam âleminin ayaða kalkýþý da ancak 

ilimle olur, tarihte kurduðu medeniyetleri 

hep ilimi sayesinde geliþtirmiþ ve 

olgunlaþtýrmýþtýr. Ýlimsiz Allah'ý tam 

tanýmasý ve bilmesi de mümkün deðildir. 

Ebu Cehil de Allah diyordu, önemi olan 

nasýl bir Allah tasavvur ediyorsun. Bir 

insan devamlý devlet, devlet derse mi 

devleti iyi tanýr yoksa devletin çeþitli 

kademelerinde çalýþarak devletin iþleyiþini 

mükemmel bilse mi devleti daha iyi tanýr.  

Allah'ýn sonsuz ismi vardýr ve fen 

bilimlerinden her biri Allah'ýn bir ismidir. 

Mesela týp ilmi Allah'ýn þafi isminin 

tecellisidir. Elbette Ya Þafi, Ya Þafi demeli 

fakat týp ilmini okuyup, aletlerini, 

kitaplarýný bilen, ameliyat yapan, 

laboratuarlarý kullanabilen, hastalýklarý 

tanýyýp tedavi eden Allah'ýn Þafi ismini 

daha iyi bilir ve anlar. Yani Allah'ý sadece 

isimleri ile zikredenin imaný taklidi, ilimle 

okuyarak Allah'ý zikredenin imaný 

tahkikidir. Dinimiz bize, okuyarak ne kadar 

çok delil elde edersen Allah'a imanýn o 

kadar çoktur ve iman ancak okumakla 

kemalini bulur der. Aksi halde taklidi bir 

iman, namaz boynumun borcu hýrsýzlýk 

cebimin harcý fikrini telkin eder. Ýþte bu 

þekildeki insanlarla çevremiz doludur. 

Sözünde durmaz, borcunu ödemez, 

emanete hýyanet eder, aldýðýný vermez, 

namuslu olmaz.  Eðer Ýslam âlemi eðitim 

sistemini düzeltip din ve fen ilimlerini ayný 

emniyette nesillerine öðretirse o zaman 

selamete çýkmasý yaklaþýr. Bir Müslüman, 

benim beldemde fen lisesi yok, benim 

üniversitemde geliþmiþ fen laboratuarlarý 

yok deyip onlarýn olmasý için çalýþýrsa 

tünelin üçündeki ýþýk görüntü demektir. 

Maalesef þu anda tünelde ýþýk görünmüyor. 

Acaba bu karanlýk gecelerin sabahý ne 

zamandýr? 

   Kýsaca din derslerinin içine pozitif 

bilimleri, pozitif ilimlerin içine de Kuran'ý 

yani din ilimlerini sokarsak selamete 

çýkarýz. Bu zamanda düþmandan 

korunmak için bir kale yapýp insanlarý 

içine doldurmak, düþmanýn onlarý kolayca 

yok etmesine zemin hazýrlar. Her zamanýn 

bir hükmü bir cihat þekli vardýr, bu zama-

nýn cihat þekli ve hükmü de din ilimleri ile 

fen ilimlerini yoðurarak öðrencilere ver-

mektir. Fen ilimleri aklý, dini ilimler kalbi 

aydýnlatýr. Ýnsana her iki ilim de lazýmdýr ki 

iki kanatlý kâmil bir insan olsun. 

İSLAM ÂLEMİ NASIL KURTULUR?

 VAKFIKEBiR DEVLET HASTANESiNDE“AİLE HEKİMLİĞİNDE 10.YIL” 
KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTiRiLDi

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

Trabzon da “Aile Hekimliğinde 10. Yıl” konulu toplantı İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hakan USTA başkanlığında Trabzon Valiliği A toplantı 
salonunda yapıldı. Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi de 
Başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; 
BUGÜN AÇIKLIYORBUGÜN AÇIKLIYOR

rabzon'un AK Parti İlçe Belediye Başkan TAdayları kim olacak sorusu bir süreden beri 
kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. 
Aldığımız bilgilere göre hem ittifak adayları 
konusunda hemde ittifak olmayan AK Parti 
ilçelerdeki belediye başkan adaylarını 11 Ocak 

2019 Cuma günü Trabzon'da Hayri Gür 
Salonun' da yapılacak olan bir organizasyona 
katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Merakla 
beklenen kim hangi ilçeden belediye başkan 
adayı olacak soruları Cuma günü son bulacak. 

Bir süreden beri merakla beklenen Trabzon'un ilçelerinin belediye 
başkan adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da 
Cuma(bugün) günü katılacağı programda açıklanacak. 

AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN 
ADAYLARI AÇIKLANIYOR

AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN 
ADAYLARI AÇIKLANIYOR

KALANDAR ETKİNLİĞİNE DAVET
Unutulmaya yüz tutmuş kültürel etkinliklerimizi genç nesillere 

tanıtmak amacıyla "Kalandar " etkinliği düzenlenecektir. 

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Vakfıkebir Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Tarih : 13 Ocak 2019 Pazar   Saat : 18.00

Yer : Vakfıkebir Şadırvan Önünden Kortej yürüyüşü ile 
başlayacak olan program miting alanındaki organizasyonla 

devam edecektir.
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S E B i L
Ali GÜRSEL

[Sarıkamış Harekatı; tarihimizin en büyük 

acılarından birini yaşatmıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu 22 Aralık 1914'te Ruslara 

karşı Sarıkamış Harekatı'nı başlattı. 

Ancak askerlerimizin birçoğu Ruslarla 

çarpışamadan soğuktan donarak şehit 

oldu. Sarıkamış şehitleri o günden beri hiç 

unutulmadı. Vatan evlatları her yıl 22 

Aralık'ta anılırken, Ocak ayının ilk haftası 

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri 

haftası  olarak kutlanıyor.

Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), 

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 

İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu 

arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara 

çatışmalarıdır. Kasım 1914'te Azap ve 

Köprüköy'e saldıran Rusların, 3.Ordu 

Komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından 

mağlup edilip dağıtılmıştır. 

Dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip 

Bakü Petrollerine ulaşmak ve Alman 

İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını 

karşılamak harekâtın amaçlarından 

biridir. Ayrıca 1877'deki 93 Harbi, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi ile 

sonuçlanınca Batum savaş tazminatı 

olarak Rusya'ya verilmiş, Sarıkamış, Kars, 

Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile 

Rusya'ya bırakılmıştı. Bu yurt topraklarını 

geri almak amacıyla, 1914 yılında 

dönemin Başkomutan Vekili olan Enver 

Paşa, 19 Aralık tarihinde "Sarıkamış 

Harekâtı" planlarını kurmaylarına sundu. 

Osmanlı ve Alman kurmay heyeti planı 

kabul etmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 

Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 

60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. 

Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı 

kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile 

yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk 

hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; 

Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 

makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak 

almışlardır. 5000 kişi civarında esir 

alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırımda 

domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç 

bırakılarak ölmüşlerdir.

Tarihçi-yazar Mehmet Niyazi, Sarıkamış 

Harekâtı'ndaki ölü sayısının tüm 

belgelerde toplamda 23.000 olduğunu, 

90.000 rakamının 60.000 kayıp veren 

Rusların yalanı olduğunu kaydeder. 

90.000 askerin öldüğü iddiası ilk olarak 

Sarıkamış Harekâtı'ndan sekiz yıl sonra 

Binbaşı Şerif Bey'in yazdığı kitapta yer 

almaktadır. Osman Mayatepek 75.000 

muharip kuvvetin bulunduğu tarafın 

90.000 askerinin ölmesinin matematiksel 

olarak imkânsız olduğunu ifade 

etmektedir.

Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver 

Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında 

herhangi bir haber, bildiri, veya yayın 

yapılmasını engelleyerek sansür uygulamış 

ve Osmanlı halkı savaşta olup bitenleri 

uzun yıllar sonra öğrenebilmiştir.

Ermeni gönüllü tümenleri Rus 

kuvvetlerinin başarısında önemli etken 

olmuştur. Bunlar kritik zamanlarda 

Osmanlı hareketlerine meydan okudu: 

"Osmanlı'nın gecikmesi Sarıkamış 

etrafında yeterli kuvvet konsantre etmesi 

için Rus Kafkasya Ordusu'na zaman 

kazandırmıştır." Enver Paşa, Ermenileri 

suçladı ve bölgede Rusya ile aktif 

beraberlikte bulunduklarını söyledi. 1918 

Mart ayında Brest-Litovsk Antlaşması ile 

Sarıkamış ve Kars geri alınmış, ama aynı 

yılın Ekim ayında Mondros Mütarekesi 

uyarınca eski sınırlara dönülmüştür.]

Zamanın şartlarına göre yurdumuzu ve 

milletimizi savunmak için kışın zor 

şartlarında mücadele eden ve Allah-ü 

Ekber dağlarında cenneti hissederek 

uykuya dalan aziz şehitlerimizi 

anmak,onların ruhları için bir Fatiha 

okuyup bağışlamaktır. Kahraman 

ordumuzu başarısızlıkla suçlamak,taktik 

hatası aramak bize bir şey 

kazandırmayacaktır. Elbette Kahraman 

ordumuz gerekli dersi çıkarmış ve ezeli 

düşmanlarımızın bir gün harekete 

geçeceği gerçeğini unutmayarak zamanın  

ve zemin  şartlarına göre hazır vaziyette 

beklemektedir. Ey dağları kendine siper 

almış toprağı altına yatak karları üstüne 

yorgan alarak bizleri bekleyen aziz 

şehitlerimiz Ruhlarınız şad mekanlarınız 

cennet olsun.   * İkt

SARIKAMIŞ HAREKATI
(İsimsiz Kahramanlarımız)

Rıdvanlı Mahallesi Yeni 
Camii İmam Hatibi Ahmet 

Sağlam ve ilçe müftülüğü 
bünyesinde oluşturulan gençlik 
koordinatörlüğü işbirliği ile 
organize edilen etkinliğe, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, İlçe Gençlik 
Koordinatörü İmam Hatip 
Rıdvan Açıkgöz, İmam Hatip 
Davut Ertürk, Kur'an Kursu 
Öğreticisi Ömer Faruk Uzun, 
Açıkalan Mahallesi Muhtarı 

Halim Sağlam, mahalle gençleri 
ve Vakfıkebir Kredi Yurtlar 
Kurumu (KYK) Adnan 
Demirtürk Öğrenci Yurdu'nda 
kalan üniversite öğrencileri 
katıldılar. Akşam namazının 
kılınması ile başlayan program, 
ikram ve sohbetle devam etti. 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
gençlerin cevabını merak edip 
öğrenmek istedikleri güncel dînî 
meseleler hakkında kendisine 
yöneltilen soruları yanıtladı. 

Müftü Köksal, evlilik hayatının 
önemi ve toplumdaki yeri, 
gençlik psikolojisi ve zamanın 
kıymeti gibi konular hakkında 
sorulan soruları yanıtlarken; 
tüm Vakfıkebir gençliğinin son 
derece rahat bir şekilde ilçe 
müftülüğünü ziyaret ederek, 
diledikleri zaman güncel dînî 
sorularına yanıt bulabilecekle-
rini söyledi. İlçe Müftüsü Köksal 
ayrıca; yapımı büyük oranda 
tamamlanan, devam eden 

çevre düzenleme çalışmala-
rının yakın zamanda bitirilmesi 
ve hizmete açılmasıyla 
bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı 
nesillerin yetiştirilmesine vesile 
olacak Vakfıkebir Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu ile ilgili de 
gençlere bilgilendirmelerde 
bulundu. İlçe Gençlik 
Koordinatörü Rıdvan Açıkgöz 
ise Merkez Yavuz Selim Sultan 
Camii altında yapımı devam 
eden Diyanet Gençlik Merkezi 

ve Okuma Salonunun yakın bir 
zamanda gençliğin hizmetine 
sunulacağını ifade ederek, 
burası açılana kadar hafta 
sonları Vakfıkebir Merkez 
Kur'an Kursu'ndaki kitap okuma 
atölyesine tüm gençleri davet 
etti. İmam Hatip Ahmet 
Sağlam'ın teşekkür konuşması 
ve yatsı namazının kılınması ile 
sona eren programa katılan 
gençlere ve cemaate, Diyanet 
işleri Başkanlığı ve Diyanet 

Vakfı yayınlarından olan 
“Peygamberimiz ve Gençlik” 
isimli eserlerden hediye edildi. 
Bu ve bu gibi güzel program-
lara her zaman öncülük eden 
ve tek gayesi inançlı ve ahlâklı 
nesillerin yetişmesine katkı 
sunmak olan, Rıdvanlı 
Mahallesi Yeni Camii İmam 
Hatibi Ahmet Sağlam hocamızı 
başarılı çalışmalarından dolayı 
tebrik ediyor, hayırlı hizmetleri-
nin dâim olmasını diliyoruz.

akfıkebir ilçesi Hacıköy VMahallesinden Vakfıkebir 
Kemaliye İlkokulu emekli 
öğretmenlerinden Osman Kutlu (85) 
bir süreden beri tedavi gördüğü 
hastanede yaşam mücadelesini 
kaybetti. Merhum Eğitimci Osman 
Kutlu'nun cenazesi 8 Ocak 2019 Salı 
günü öğlen namazına müteakip 
Hacıköy Mahallesi Sahil Camiinde 
kılınarak Hacıköy Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. Evli 
ve 2 çocuk babası olan Merhuma 
Osman Kutlu'ya Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

BİR EĞİTİM ÇINARINI DAHA KAYBETTİK
Vakfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinden Emekli Öğretmen Osman Kutlu (85), 
yaşlılığa bağlı olarak bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Vakfıkebir'e yapılacak olan millet bahçesi 22 
bin metrekare alan üzerine Yalıköy Maha-

llesi Sahiline yapılacak. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “İlçemiz için büyük 
bir önem taşıyan Vakfıkebir Ekmeği Temalı 
Millet Bahçesi yapımı ve dış cephe iyileştir-
meleri için 500 bin TL ödeneğin müjdesini veren 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilçem 
adına teşekkür ediyorum” dedi. 

VAKFIKEBİR YALIKÖY'E MİLLET BAHÇESİ 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Trabzon'da yapılacak olan 3 tane 
millet bahçesinden birisinin Vakfıkebir'e yapılacağını müjdeledi. 

BAŞKAN MUHAMMET BALTA;
"BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ" 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, belediye meclisi 
üyeleri ve belediye çalışanları ile Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür 
Merkezinde düzenlenen bir yemekte bir araya geldi. 

Burada bir konuşma yapan 
Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta, 
“Öncelikle hizmet için bizlerle 
mücadele eden siz değerli 
çalışma arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. İlimiz 
Büyükşehir olmadan önce 
Vakfıkebir Belediyesi 14 
kilometrekare alana ve 9 
mahalleye hizmet ederken, 

Büyükşehir olduktan sonra 44 
kilometrekare alana ve 44 
mahalleye hizmet eden bir 
belediye oldu. Görevi devir 
aldığımızda 122 personelimiz 
vardı. Şuanda 109 

personellimiz var. Daha az 
personelle daha çok alana 
hizmet ediyoruz. Önemli olan 
sayılar değil kaliteli ve nitelikli 
hizmet yapabilmektedir.  Tüm 

hedefimiz doğup büyüdüğümüz 
bu topraklara hizmet etme 
sevdasıdır. Kişilerin bu kuruma 
verdiği katkıya bakar değerini 
de ona göre ölçerim.  Bizler 
büyük bir aileyiz. Hep birlikte 
ilçemizde hizmet rekorları 
kırdık. Çok önemli yatırımlara 
imza attık. Burası bizim 
yuvamızdır. Buraya bir şeyler 
katmanın gayreti içerisinde 
olmamız lazım. Biz bu 
heyecanı taşıyoruz. Her zaman 
söylerim. Bu heyecanı 
kaybettiğim an bu koltuğu bir 
dakika bile işgal etmem. 

İstiyorum ki, benim çalışma 
arkadaşlarım da aynı heyecanı 
benimle paylaşsınlar. Bizim 
bütün derdimiz iş üretmek, 
ilçemize hizmet etmektir” dedi. 

RIDVANLI MAHALLESi'NDE 
'CAMi GENÇLiK BULUŞMASI'
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü tarafından, “Diyanet Gençlik Çalışmaları 
Projesi” kapsamında, ilçeye bağlı  Rıdvanlı Mahallesi Yeni 
Camii'nde, “Gençler Camide Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi.
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TRABZON POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ 
22. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ

Törende yemin ederek 
diplomalarını alan 250 

polis, Emniyet Teşkilatına 
katıldı.  Törene Vali 
Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 
Büyükşehir Belediye başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 
Jandarma Alay Komutanı 
Tuğgeneral Halil Şen, İl 
Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Polis Eğitim Merkezi (POMEM) 
Müdür Vekili Metin Sevil, polis 
adaylarının aileleri ve polisler 
katıldı.  Törende konuşma 
yapan Vali Ustaoğlu “22. 
Dönem 2018 yılının son 
gününde genç polis 
adaylarımızın bu güzel 
gururunu ve heyecanını hep 
birlikte yaşıyoruz. Burada 
gururun en büyüğünü 
yavrularını bu memleketin 
hizmetine veren kıymetli 
ailelerimiz yaşıyor. Bugün 
burada 250 polis adayının 
eğitimlerini tamamlayarak 
vatanına, bayrağına, milletine 
hizmet yolculuğuna çıkan 
kahraman evlatlarımızın 
yeminlerine şahitlik edeceğiz. 
Yeminin ardından onlar Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bir polisi olarak 
göreve başlayacaklar. Bu 
yavrularımız taşıdıkları 
üniformanın hakkını layıkıyla 
yerine getirecekler. Onların en 
büyük kılavuzu ve gücü 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
Anayasası olacaktır. Biz 

biliyoruz ki onlar Anayasamıza 
bağlı kalıp hukukun 
üstünlüğüne, temel hak ve 
hürriyetlerine saygı duyarak 
her birisi ülkemizin farklı 
yerlerinde göreve 
başlayacaklar. Taşıdıkları 
üniforma çok önemli ve kutsal. 
Ülkemizin geçirdiği bu kritik ve 
önemli süreçte onların 

yapacağı görevler çok daha 
anlamlı olacaktır. Bu 
memleketin birliği ve bu milletin 
selameti için onların en büyük 
davası tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet şiarı 
olacak. Onlar, bir elinde bayrak 
bir elinde kur-an ile birer vatan 
sevdalısı olarak görev yerlerine 
gidecekler. Onlar bir taraftan 
devleti temsil ederken diğer 
taraftan da devletin şefkatini, 
merhametini ülkemizin en ücra 
köşesindeki vatandaşımıza da 
gösterecekler. Çünkü devleti 
temsil eden onların taşıdıkları 
üniformanın gereği de budur. 

Biz onların gittikleri yerde 
görevlerini en güzel şekilde 
layıkıyla yapacaklarına 
inanıyoruz. “şeklinde konuştu.  
Polislik mesleğinin disiplin, 
itaat ve vatanına, devletine, 
milletine, bayrağına sadakat ve 
bağlılık olduğunu ifade eden 
Vali Ustaoğlu “Polis 
adaylarımız görev yaparken 

sadece devletine bağlı bu 
memleketin hizmetinde güzel 
görevler ifa edecekler. Çünkü 
ülkemizin çıkmış olduğu 
yolculuk Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün çizdiği hedef muasır 
medeniyet seviyesi ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerimiz var. 
Her biri çıkmış oldukları bu 
kutsal yolculukta 
memleketlerine ve milletine 
güzel hizmetlerde 
bulanacaklarını düşünüyorum. 
Onlara başarılar dilerken onları 
bugüne getiren ailelerini de 
kutluyorum” dedi.
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Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Adayları 
Aradığınız Matbaa Tam Burada... 

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 22. Dönem Mezuniyet 
Töreni, Trabzon Valisi Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla 
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hava sıcaklıklarının ani 
değişimi nedeniyle; 'abone 

şube yolları, su sayaçları ve iç 
tesisatta yer alan ana kolon 
boruları'nın soğuğa karşı 
yalıtımlı olmadığından suyun 
kullanılmadığı zamanlarda 
donması nedeniyle abonelerin 
mağduriyet yaşadığını ifade 
eden Genel Müdür Köksal, “Bu 
alanların bakımı, onarımı ve 
korunması abonelerimizin 
sorumluluğundadır. Su sayaç-
larının bulunduğu yerin hava 
cereyanına karşı korunması 
amacıyla açık bölümlerin 
kapatılması, kırık camların 
yenilenmesi, 'su sayacı, abone 
şube yolu ve kolon boruları'nın 
ısı yalıtım malzemeleri ile 
kaplanarak korunması 
gerekmektedir. Sayaç yeri 

temiz, aydınlık ve rüzgâr alma-
yacak şekilde düzenlenmelidir. 
Su sayacının donması halinde 
ise patlayan sayaçtan akan 
sudan dolayı diğer sayaçların 
donmasına engel olabilmek 
için vananın kapatılarak suyun 
kesilmesi gerekir. Sayaç 
donmasını önlemek için gerekli 
koruma yapılamazsa sayaç 
arıza yapmakta ve aboneleri-
miz yeni bir sayaç almak 
durumunda kalmaktadır. Olası 
sayaç donmaları karşısında 
abonelerimizin sayaca 
herhangi bir müdahalede 
bulunmadan, ALO 185 TİSKİ 
MAVİ HAT'tı arayarak abone 
numaraları ile birlikte bildirimde 
bulunması gerekmektedir” 
ifadelerini kullandı. Kış 
aylarında sayaçların korunması 
için yapılması gerekenleri de 
sıralayan Köksal şunları 
kaydetti: “Sayacın bulunduğu 
yere beton, ahşap veya 
demirden bir muhafaza 
yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları 
ile vanalardan 'su sızıyor veya 
damlıyorsa', abone numarası 
belirtilmek suretiyle ilgili ilçe 
şefliklerine ve ALO 185 TİSKİ 
MAVİ HAT'ta ulaşılmalıdır. Su 
sayaçları hararet yapan 
saman, talaş, keçe ve cam 
yünü destekli malzeme ile 

sarılmalıdır. Evin dışında 
kullanılan çeşmelerde donma 
olmasını önlemek için, bu 
çeşmelere su sağlayan ana 
vana kapatılmalı ve ardından 
çeşme açılarak sistem içerisin-
deki su tamamen boşaltılma-
lıdır. Böylece donacak su 
olmayacaktır. Dondan 
etkilenen su sayaçlarının 
altında ateş yakılmamalı ve 
kaynar su dökülmemelidir. Çok 
şiddetli soğuklarda musluklar 
çok az bir şekilde açık 
bırakılarak sayaçta ve tesisatta 
durgun su bırakılmamalıdır… 
Abonelerimizce tedbir alınma-
ması halinde; soğuğa karşı 
hassas olan su sayaçlarının 
kolayca patlayacağı, hatta 
gövdesi patlayan sayacın tamir 
imkânı olmayıp hurdaya çıka-
cağı, ayrıca önemli miktarda su 
kaybına yol açacağı 
unutulmamalıdır.”

SU SAYACINIZ DONARSA 185'i ARAYIN
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal, 
yaptığı yazılı açıklama ile kış aylarında yaşanan 'su sayaçlarının donması' 
hususunda aboneleri uyardı. Köksal, olası sayaç donmaları karşısında 
abonelerin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, ALO 185 TİSKİ MAVİ 
HAT'tı arayarak abone numaraları ile birlikte müracaatta bulunmalarını talep etti.

EMİNE ŞAFAK

NE KADAR SOĞUK GELİRSE KALANDAR,
MEVSİMLERE O KADAR BEREKET YAĞAR

Rumi takvime göre 13.Ocak akşamı, yeni 
yıldır. 13 Ocakta başlayıp, yerini küçük ay 
dedikleri  Şubat ayına bırakan zamana, 
KALANDAR DENİR.. 
Geçmişten geleceğe, kültürel bir gelenek 
olarak kutlanır, KALANDAR…  
Vakfıkebir'de o gece için hazırlıklar yapılır 
Gözler hep kapıdadır. “Biri kapıyı çalsa da 
torbasını atsa” diye beklenir. Kapıya gelen 
kişiler, tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. 
Torba veya çantalarını atıp beklerler. Çantalara 
hediyeler, yiyecekler dolarken, kemençeler 
çalınarak maniler söylenir, horonlar tepilir.
Mevsimin soğuğu olarak bilinen, hatta filmlere 
bile konu olan kalandar, yerini neşeyle,  
eğlenceye çevirir.
Bir inançtır kalandar. Ne kadar soğuk olursa, o 
yıl o kadar verimli geçecek demektir. 
Kalandar, yeni yıl gecesini kutlamakla bitmez, 
ertesi sabah eve ilk gelen kişinin bereket 
getireceğine inanıldığı için yine beklenir. Eğer 
elinin bereketi, ayağının uğursuzluğuna 
inanılan kişi gelirse, kapı açılmazmış…
Vakfıkebir'in yaşayan ataları, kalandarı 
anlattılar. 
Yıldız Mahallesinden Zehra Teyze; Bizler 
küçükken babam annem'e” Hazırlıklar tamam 
mı? Akşama hiçbir eksiğimiz olmasın” diye, 
tembih ederdi. Annem bir serendere koşardı, 
bir bahçeye. Çocukluğumuzun en güzel 
anılarıydı, olan bitenleri coşku ve heyecan 
içinde izlerdik. 
Akşam olunca kapı çalınırdı “Kim o” deyince 
''Kalandar'' derlerdi.
Kapı açılır ve içeriye uzunca bir çubuk  
uzatırlardı. Çubuğun ucunda sallandığında 
çalan, çıngıraklı zil ve poşet olurdu. 
Babam ve annem, o gün bahçede topladıkları 
mandalina, elma, fındık ve cevizlerden 
poşetlerine doldurup, kapıya gelenin poşetine 
koyarlardı… 
Kalandarcı kendisini tanıtmamak için, kılıktan 
kılığa girer, attığı poşeti alarak, bizlere 
görünmeden gitmenin bir yolunu 
bulurdu..Bizlerse, kalandara gelen kişinin kim 

olduğunu çok merak ederdik.. Öyle ki, 
karanlıkta ses tonlarını bile değiştirilerdi. 
Kimse geleni tanıyamadığı için, aramızda çok 
büyük merak uyandırıdı… Zehra  Teyze, 
“Şimdi olsa da, o güzel anları yaşasak” diyor, 
iç çekerek..
Soğuksu Mahallesinden Asiye Abla; Abimler 
kalandar akşamına, ikindi vakti başlarlardı. O 
kadar heyecanlı olumuş ki, herkesin 
gözlerindeki o mutluluğu ve heyecanı 
unutamamış.
Bir rivayete göre, Kalandar sabahı eve gelen 
sadece kişiyi iyi niyetli kişilere veya çocuklara 
kapı açıyorlarmış. Bahçede ekinlerin 
çoğalması, gelen kişinin bereketiyle anılırmış. 
Delikanlı gençlerin sevdiği  kızın kapısını 
kalandar vesilesiyle çalması, ayrı bir 
heyecanmış.
Güney Mahallesinden Naciye Sadıkoğlu 
Teyzemiz,
Çamlık Sahil Mahallesinden Şükriye Bahadır 
Teyzemiz
Yalı mahallesinden Ayşe Çalış ve Emine 
Eyüpoğlu, Yıldız köyünde Şükriye ve Zehra 
Teyzemiz bizim en değerli büyüklerimiz.
Kalandar sadece Vakfıkebir'de değil, 
Karadeniz'in bazı yörelerinde ve geçmişte, 
birçok yerde kutlanan bir gelenekmiş. Bir 
söylentiye göre, evde genç kızı olan anneler, 
kalandar kurabiyesi yapar, kapıya gelen 
gençlerin çantalarına koyarlarmış. Gençler 
kurabiyeyi yedikten sonra, gece rüyalarında 
evleneceği kızları görürlermiş. 
Vakfıkebir ilçesinde bir kuşağın yaşadığı, yeni 
kuşağın taşımaya çalıştığı” KALANDAR” 
arkadaşlar arasında keşkelere dönüştü. 
Komşularımıza ve arkadaşlarımıza “Ne olur 
bize kalandar'a gelin” diye, kapıların 
çalınmasını özlüyoruz.
Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği görmek 
isterseniz buyurun Vakfıkebir'e.
Poşetinizi kapımıza koyun ve ilçemizde yetişen 
ürünlerin tadına doyun…
DAHA NİCE KALANDARLARA. BİRLİK 
BERABERLİK İÇİNDE…

ARiF NABi'DEN SCOUT EKiBiNE MESAJ
2001 doğumlu Hackaspor'da 
oynayan ve Vakfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi futsal takım kaptanlığını 
yapan Arif Nabi geleceğin Yusuf 
Yazıcı'sı ve Abdulkadir Ömür'ü olma 
yolunda. Oynadığı futbolla yetkilerin 
gözüne girmeye çalışan Arif Nabi, 
Trabzonspor Scout ekibine 
gönderme yaparak bende varım 
diyor. Trabzon okullar arası futsal il 

şampiyonasında oynadığı futbol ile 
göz kamaştıran Arif Nabi, 2017-2018 
sezonunda Büyükliman 
Belediyespor'da 14 maçta 23 gol 
atarak sürati ve çalımlarıyla 
Abdulkadir Ömür'e benzetiliyor ve 
her iki ayağını da mükemmel olarak 
kullanabiliyor. Hem sağ açık hem de 
sol açık oynayabildiği gibi forvet 
arasında da oynama özelliğine sahip.

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi futsal kaptanı Nabi'den Trabzonspor Scout ekibine gönderme.
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K
ış mevsimi kendini 
iyice hissettirmeye 
başladığı bu günlerde 

havalar da iyiden iyiye 
soğurken hastalıklar da 
giderek yaygınlaşıyor. Vücut 
direncinin azalmaya başladığı 
kış aylarında gripten bronşite, 
boğaz enfeksiyonlarından 
sinüzite pek çok hastalık hem 
yetişkinleri hem çocukları 
etkisine alıyor. Özellikle de 
kapalı ve kalabalık ortam-
larda hastalıkların solunum 
ve yakın temas sonucu daha 
kolay bulaştığını bu nedenle 
hızla yaygınlaştığını belirten 
Dr. Zafer Kamiloğlu, "Oysa 
basit ve etkili yöntemlerle 
çocuklarımızı kış hastalıkla-
rından kolayca korumamız 
mümkün" diyor. Dr. 
Kamiloğlu, Çocuklarda en sık 
görülen 8 kış hastalığını ve 
alınabilecek etkili önlemleri 
anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.

“GRİP”
Yüksek ateşle başlayıp kas, 
boğaz ve baş ağrısıyla sey-
reden gribe, burun akıntısı/ 
burun tıkanıklığı, bazen de 
öksürük eşlik ediyor. Yoğun 
bir yorgunluk hissine neden 
olan grip tedavi edilmezse 
ölümcül de olabilen ciddi 
sonuçlara yol açabiliyor. Grip 
aşısı ile yüzde 70-90 
oranında önlenebilen gripte 
istirahat etmek ve bol su 
içmek çok önemli.
“BOĞAZ 
ENFEKSİYONLARI”
Boğaz enfeksiyonları (farenjit, 
tonsillit) yüksek ateş, yutma 
sorunu, boğaz-baş ağrısı ve 
bazen de öksürük, kusma ve 
karın ağrısına neden oluyor. 
Beta mikrobu varsa 
antibiyotik şart. Aksi halde 
beta enfeksiyonları, kalpten 
böbreğe ciddi hastalıklara yol 
açabiliyor.
“ZATÜRRE”
Yüksek ateş ve balgamlı 
öksürükle ortaya çıkan 
zatürre, tek veya iki taraflı 
olarak akciğer dokusunu 
tutarak alt solunum yolu 
enfeksiyonuna neden oluyor. 
Çoğunlukla üst solunum yolu 

enfeksiyonu sonrası 
meydana geliyor. Birçok virüs 
ve bakteri bu hastalığa neden 
olabiliyor. Tedavi edilmezse 
yaşamı tehdit edebiliyor.
"BRONŞİT VE 
BRONŞİOLİT"
Alt solunum yolu hastalıkları 
olan bronşit ve bronşiolit, 
'Akciğer ağacı' denilen, 
solunum yolları dalcıklarının 
virüs ve bakteriler tarafından 
iltihaplanması ile oluşuyor. 
Akciğerlerin küçük hava 
yollarının hastalığına 
bronşiolit, büyük hava 
yollarının hastalığına bronşit 
deniliyor. Öksürük ve hışıltılı 
solunuma yol açarken, tedavi 
edilmezlerse zatürreye yol 
açabiliyorlar.
“NEZLE”
Dr. Zafer Kamiloğlu, "Nezleye 
(soğuk algınlığı) virüsler yol 
açıyor. Salgı, yakın temas ve 
solunumla bulaşırken, açık 
renkli burun akıntısı / 
tıkanıklığı, boğaz ve burunda 
kaşıntı hissi, hapşırık ve ba-
zen öksürükle ateş olabiliyor. 
Soğuk algınlığı için herhangi 
bir aşı bulunmuyor" dedi.
“ORTA KULAK İLTİHABI 
(OTİT)”
Özellikle soğuk algınlığı, grip, 
farenjit gibi üst solunum yolu 
enfeksiyonları sırasında veya 
sonrasında bakteri ve 
virüsler, boğaz ile kulak 
arasında uzanan östaki 
kanalı vasıtası ile boğazdan 
orta kulağa geçerek burada 
enfeksiyona neden oluyor. 
Kulak ağrısı, ateş ve işitme 

azlığı ile kendini gösteriyor. 
Çocuğunuzu en kısa sürede 
hekime götürmeniz şart.
“SİNÜZİT”
Kafatasını oluşturan 
kemiklerin arasında sinüs 
denen boşlukların iç yüzeyini 
kaplayan dokunun 
enfeksiyonu sinüzit olarak 
adlandırılıyor. Sıklıkla üst 
solunum yolu enfeksiyonu 
sonrası geçmeyen koyu 
kıvamlı burun akıntısı/tıka-
nıklığı, sabaha karşı artan 
öksürük ve giderek artan baş-
kas-eklem ağrıları, mide bu-
lantısı, iştahsızlık gibi şika-
yetler olurken ateş de eşlik 
edebiliyor. Tam tedavi edil-
mezse kronikleşebiliyor. Dedi.

Trabzon Valiliği'nin 
himayelerinde; Şalpazarı 

Kaymakamlığı, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Şalpazarı 
Belediyesi'nin birlikte 
düzenlediği, “Sarıkamış 
Şehitlerimizi Anma Yürüyüşü” 

hava şartlarının elverişsiz 
oluşu nedeniyle Şıhkıranı – 
Sinlice yolunda gerçekleştirildi. 
Vatandaşlar 200 metrelik Türk 
Bayrağı'nı askerlerle birlikte 
taşıyarak karda 2 km. 
yürüdüler. Bu yılki etkinliğe; 
Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan 

Durmuş, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih Cora, 
MHP eski Milletvekili 
Süleyman Latif Yunusoğlu, 
Şalpazarı Kaymakamı Murat 
Beşikci, MHP Trabzon İl 
Balkanı Bekir Sıdkı Tarım ve 
bazı il ve ilçe yöneticileri, 

Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, AK 
Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk, MHP İlçe Başkanı 

Ömer Özdin, İYİ Parti İlçe 
Başkanı Şennaz Yılmaz, 
öğrenciler, vatandaşlar, 
muhtarlar ve kamu görevlileri 
katıldı. Yürüyüş sonunda 
Şıhkıranı mevkiinde 
gerçekleştirilen anma program 
saygı duruşu ve İstiklâl 

Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Şalpazarı İlçe Müftüsü 
Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun 
Kuran'ı Kerim tilâvetinin 
ardından konuşmalar yapıldı. 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız burada yaptığı 
konuşmasında; “Biz bugün, 

şanlı ordumuzun kanlarıyla 
suladığı bu topraklarda rahat 
rahat dolaşıyor, yiyor içiyoruz. 
Şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyoruz.” 
dedi. Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Birdal Öztürk 
de; “Bugün Ülkemizde bu 
Bayrağımız nazlı nazlı 
dalgalanıyorsa şehitlerimiz 
sayesindedir. Şehitlerimizin 
emanetini gençlerimizle 
sürdüreceğiz.” ifadelerini 
kullandı. Şalpazarı 
Kaymakamı Murat Beşikci; 
“104 yıl önce bugün 
Sarıkamış'ta destanlar yazan, 
yenilgiyle büyüyen, zaferlere 
imza atan aziz şehitlerimizi 
saygıyla anıyoruz.” sözlerine 
yer verdi. AK Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih Cora ise; 
“Geçmişte o askerlerimiz geri 
dönmemek üzere ileri atılmıştı. 
Bugün de o askerlerimizin 
hatıralarını yaşatmak için birlik 
ve beraberliğimizi 
koruyacağız.” dedi. Program 
Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın'ın yaptığı duânın 
ardından, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
vatandaşlara buğday çorbası 
ve tatlı ikramıyla sona erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 

Başkanı ve Adalet ve 
Kalkınma Partisi(AK Parti) 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. Balta, 
mesajında, demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları ve temel 
taşlarından olan basının, her 
zaman ve her yerde doğru, 
tarafsız, ilkeli haber vererek, 
objektif davranarak haber alma 
özgürlüğünü sağlayan en etkili 
araç olduğunu belirtti. Sürekli 
kendini yenileyerek daha 
kaliteli hizmet anlayışı 
doğrultusunda çalışan, 
kamuoyu ve kamu arasında 
köprü kuran, kamuoyunun 
nabzını tutan, ülkenin gelişen 
ve güçlenen demokrasisine 
önemli katkıları olan basının, 
görevini büyük gayretler sarf 
ederek yerine getirdiğine 

dikkati çeken Balta, şunları 
kaydetti:  " Medyanın bağım-
sızlığının en iyi biçimde 
sağlanması için, hukuki 
düzenlemeler kadar, basın 
kuruluşlarının ve çalışanlarının 
meslek ahlakına, tarafsızlık 
ilkesine uymaları, başkalarının 

hak ve özgürlüklerine saygıyı 
esas almaları, toplumsal 
sorumluluğu gözönünde 
bulundurmaları da önemlidir. 
Son yıllarda sosyal medyanın 
haber akısındaki hız ve 
kamuoyu üzerindeki etkisi 
giderek artmaktadır. Bu 

dikkate alındığında, bu mecra 
aracılığıyla kamuoyunun 
yanıltılmasının, hak ve 
özgürlüklere yönelik ihlallerin 
nasıl önünegeçilebileceği 
meselesi günümüzdünyasında 
halen çözüm aranan konular 
arasındadır. Demokratikleşme 
ve şeffaflaşma politikalarında 
kilit rol oynayan basınımızın, 
meslek ahlakına, tarafsızlık 
ilkesine, kişi hak ve özgürlük-
lerine saygı göstermesi, 
eleştirilerinde yapıcı bir tutum 
sergilemesi, vatandaşlarımızın 
haber alma ve bilgi edinme 
ihtiyacının da doğru biçimde 
karşılanmasına vesile 
olacaktır. Bu düşüncelerle tüm 
medya mensuplarımızın bu 
özel gününde yanında olduğu-
muzu belirtmek isterim. Zorlu 
ve meşakkatli görevlerinde 
tüm gazetecilere başarılar 
dileyerek, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutlarım. 

DR. KAMİLOĞLU, 
“ÇOCUKLARDA EN SIK 
GÖRÜLEN KIŞ HASTALIKLARI”
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu, çocuklarda en sık görülen 
8 kış hastalığını ve alınabilecek etkili önlemleri anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ŞALPAZARI iLÇESi 
ŞIHKIRANI MEVKiiNDE, 

SARIKAMIŞ ŞEHiTLERiMiZ iÇiN 

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü 
dolayısıyla, Şalpazarı İlçesi Şıhkıranı mevkiinde 
şehitlerimiz için anma programı düzenlendi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kamuoyunun 
doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş̧ tarafsız ve özgür basının demokratik, 
şeffaf ve gelişmiş̧ devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi. 

ÇEVRE KOMiSYONU BAŞKANI, MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA'DAN
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI!

Zorlu ve meşakkatli görevlerinde 
tüm gazetecilere başarılar dilerim.
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