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AKSOY; “ÇOCUKLAR ROL MODEL OLARAK 
ANNE-BABALARINI ÖRNEK ALIR”

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

VAKFIKEBiR HALKINA VERiLEN

> Sadık AYDIN 5'de

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam; 17 Eylül 
2018 Pazartesi günü 
başlayacak olan 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılı nedeniyle 
öğrencileri okul heyecanının 
sardığını belirterek, 
Çocukların kullanacağı 
kırtasiye ürünlerine dikkat 
edilmesi gerektiği belirtti.

30 Ağustos Zafer bayramının 96. Yıl dönümü nedeniyle 
Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de

Vakfıkebir Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, 
“8 Eylül Dünya Okuma 

Yazma Günü” olması 
dolayısı ile günün 

anlamına ilişkin 
açıklamada bulundu. 

> Sadık AYDIN 2'de

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR 

CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin 
Parti Binasında yönetim Kurulu üyeleri ile 

birlikte yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi;

"Maalesef daha fazla yok-
sulluk, işsizlik ve 
sömürü kapıdadır."

AKP/Saray ve MHP, ekonomik, siyasi 
krizlerin zorlamasıyla 2019 yılına kadar 
dayanamayarak, aldığı baskın seçim 
kararıyla ve sahip olduğu tüm olanakları 
kullanarak tek adam diktatörlüğünü halka 
onaylatmak için her türlü zorbalığı, baskıyı, 
ayak oyunlarını harekete geçirdi.

“Maalesef daha fazla yoksulluk, 
işsizlik ve sömürü kapıdadır."

Tüm bu anti-demokratik, 
eşitsiz, adaletsiz koşullara 

ve tüm saldırılara rağmen 
CHP eşitlik, özgürlük, barış 
ve insanca bir yaşam özle-

miyle milyonları arkasına 
alarak meydanları dol-

durdu. Sesini duyura-
bilmek için alternatif 

iletişim kanallarını 
kullandı, sandık 
güvenliği örgüt-
lenmesi için 
seferber oldu. 
Seçim sonuç-
ları maalesef 
beklentilerimiz

e uygun bir şe-
kilde sonuçlanmadı. 

AKP-MHP “koalisyonu”; ülkemizin 
yaşadığı ekonomik, politik, toplumsal 
krizi çözmeyecek, tersine 
derinleştireceği şimdiden anlaşıldı. 
Maalesef daha fazla yoksulluk, 
işsizlik ve sömürü kapıdadır.Kurtuluş 
için Mart 2019'daki yerel seçim bir 
bakıma yeni bir başlangıç olacaktır. 
Bu seçim sürecindegörevimiz; 
diktatörlüğe karşı 24 Haziran öncesi 
ülke genelinde oluşan demokrasi 
mücadelesi için kurulan dayanışmayı 
ve omuz omuza mücadele duygusu 
ile somut bir hizmet programı 
çerçevesinde birleştirmektir. 
Biz CHP ilçe örgütü olarak bu 
konuda Vakfıkebir'de üzerimize 
düşen sorumluluğu en iyi şekilde 
sırtlanacağız.

Vakfıkebir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe 

Başkanı Mehmet Keskin, Vakfıkebir ilçesinin 

Beş yıllık sürecini değerlendirerek önemli 

konularda açıklamalarda bulundu. 
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VAKFIKEBİR HALKINA VERİLEN SÖZLER 
YERiNE GETiRiLMEMiŞTiR 
Öncelikle Mart 2014 de görevi 

üstlenen yönetimin beş yılını 
doğru bir şekilde değerlendirme 
yapılanları, yapılmayanları, 
önerilerimizi samimi bir şekilde 
kamuoyu ile paylaşmak 
sorumluluğumuzun gereğidir. 
Amacımız üzüm yemektir. Bağcıyı 
dövmek değil…
"YAPILAN HİZMETLER İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ"
Yerel yönetim hizmetleri anlamında 
CHP olarak önceliğimiz ilçemizin 
çıkarlarıdır. Güzel ilçemize hak ettiği 
hizmetleri ve yatırımların 
sağlanmasıdır. Bu anlamda 
ilçemizde taş üstüne taş koyan 
herkese minnettarız.İlçe 
belediyemizin görev süresi içerisinde 
mahalle yollarının bir bölümünü 
betonlaması, ilçe plajının ve yürüyüş 
yolunun yapılması, Körez Mahallesi 
ve Çamlık Sahil Mahallesi sahil 
geçişinin ağaçlandırılması, Otelin 
yeniden ilçemize kazandırılması, 
Ekmeğin coğrafi işaretinin alınması, 
fol deresi ıslahı, elektrik hatlarının 
yer altına alınması konusundaki 
çalışmalar için teşekkür ederiz. 
BEŞ YILLIK SÜREYE 
BAKILDIĞINDA BAŞARISIZ BİR 
DÖNEM GERİDE KALMIŞTIR 
Beş yıllık döneme baktığımızda ilçe 
belediyemizin hizmetleri beklentinin 
çok altında kalmıştır, başarısızdır. 
Vakfıkebir halkına verilen sözler 
yerine getirilmemiştir.  Her fırsatta 
belirttiğimiz gibi bizim hizmet 
anlamında olmazsa olmazlarımız 
istihdam yaratılmasına, işsiz 
gençlerimizin iş imkânı sağlayacak 
olan: Organize Sanayi Bölgemize 

belediye başkanımızın bütün iyi 
niyetine rağmen başlanamadı ve 
bağlı olarak Limanımız konusunda 
bir adım atılamadı. Sahil Projemiz 
tamamlanarak ekmeğimizin ve yöre-
sel ürünlerimizin pazarlanabileceği 
tesisler yapılamadı.
TURİZME ÖNEM VERİLMEDİ
 İlçemizin yaylası olan doğa harikası 
Karadağ Yaylası'nı doğal dokuya 
zarar vermeden yapılacak tesislerle 
iç ve dış turizme açma konusunda 
hiçbir şey yapılmadı
VERİLEN SÖZLER UNUTULDU
İhtiyaca cevap veremeyen bir tarafı 
şehirlerarası, bir tarafı mahalle 
dolmuşlarını bir araya toplayacak 
otogar yapılamadı. Taksi durakları 
sorunu çözülemedi. 
Pazaryeri çilesi sürüyor, verilen 
sözler unutuldu.Hani balıkçı 
esnafımıza modern bir balıkhane 
sözü ne oldu?
Tarım ve hayvancılığı teşvik edici 
çalışmalar, organik ürün yetiştiren 

vatandaşlarımızın ürünlerini 
pazarlayabilecekleri bir pazaryeri 
yapılmadı. Şehrin merkezindeki 
çarpık yapılaşma nedeniyle zorunlu 
hale gelen yasaya uygun, vatandaşı-
mızı mağdur etmeyecek, kültürel 
dokuyu koruyan, rantgözetmeyecek 
bir kentsel dönüşüm beklentisi 
karşılıksız kaldı…
Mezbahana ve canlı hayvan satış 
yeri sözleri havada kaldı.
KİMSESİZ ÇOCUKLAR VE 
YAŞLILAR UNUTULDU
Yardıma muhtaç çocukların topluma 
kazandırılması için eğitim ve 
barınmalarının sağlanmasına ilişkin 
sözleriniz ne oldu?
Yaşlılar için huzur evi, kimsesizler ve 
kadınlar için sığınma evi, okul öncesi 
eğitimi için tesisler ve kreşler için 
verilen vaatler unutuldu. Hani her 
mahalleye bir çocuk parkı 
yapılacaktı?
Nerede sokak hayvanlarının 
rehabilitasyonu projesi?

KURUMLAR UNUTULDU
İlçemiz hastanesi bölgeye yönelik 
hizmet ettiği için kapasitesinin 
büyütülmesi gerekmektedir.
Adliye Sarayı konusu artık 
halledilmelidir. Vakfıkebir Fakülteyi 
çoktan hak ediyor. Bu konuda yeterli 
duyarlılık gösterilmedi.
İlçedeki amatör spor kulüplerimiz 
yeterince desteklenmedi. 
Belediye hizmet binası ilçemize 
yakışmıyor. Hani yenisi yapılacaktı.
GÜNEY ÇEVRE YOLU
İlçemizin güneyinden geçen 
(Büyükliman, Hacıköy, Kirazlık arka 
yol) yol projelendirilerek, toplayıcı 
yollarla birbirine bağlanarak şehri 
geriye doğru çekecek ve geliştirecek 
Güney Çevre yolu yapılmadı.
YALIKÖYE ÜVEY EVLAT 
MUAMELESİ
Bu dönem içerisinde Yalıköy 
dışlandı, tamamen unutuldu. Sözü 
verilen rekreasyon alanları 
yapılmadı.
KÜLTÜR VE SANAT 
TESİSLERİNDEN YOKSUN 
BİR İLÇE 
Kültüre ve sanata önem verilmedi. 
Bu anlamda tesisler ( tiyatro, 
sinema, sportif tesisler) yapılmadı. 
Sosyal alanlar yapılmadı. İlçemize 
yakışır bir şehir parkı yok. Hani 
nerede Gülbahar Hatun Parkı 
sözünüz? İlçenin bir düğün salonu 
yok… Modern bir bay/bayan WC bile 
yapılamadı…
Önümüzdeki dönem CHP Vakfıkebir 
halkını somut bir hizmet anlayışında 
ve projelerde birleştirerek, en doğru 
adayla yerel iktidarda bu sorunları 
nasıl çözeceğini gösterecektir. Dedi.

AKSOY; “ÇOCUKLAR ROL MODEL OLARAK 
ANNE-BABALARINI ÖRNEK ALIR”

Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy; Eğitim alanında 

yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve 
farkındalık yaratmak amacıyla 
UNESCO tarafından 8 Eylül günü 
"Dünya Okuma Yazma Günü" olarak 
ilan etmiştir.1967 yılından bu yana 
her yıl farklı ülkelerde çeşitli 
etkinliklerle kutlanan "Dünya Okuma 
Yazma Günü" ile başta kadın ve kız 
çocukları olmak üzere herkesin 
okuma bilinci kazanması 
amaçlanmıştır.
“Türkiye'de kitap, ihtiyaç 
listesinin 235'inci sırasında yer 
alıyor.”
 Aksoy, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü'nün 
(UNESCO) verilerine göre Türkiye, 
kitap okuma oranında dünyada 
86'ncı sırada, yoksul Afrika 
ülkeleriyle aynı kategoride. TÜİK'e 
göre ise Türkiye'de kitap, ihtiyaç 
listesinin 235'inci sırasında yer 
alıyor. Dünyada kitap için kişi başına 
harcanan para ortalama 1,3 
dolarken, Türkiye'de çeyrek dolar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 
2016 raporuna göre ülkemizde 6 yaş 
ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin 
oranı % 3.78 olarak görünüyor. Bu 
rakamın büyük bir kısmını da kız 
çocukları ve kadınlar oluşturuyor. 
Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 
verilerine göre ise, Türkiye'de kişi 
başına 8.4 kitap düşüyor. Kitap 
okumak Türk insanının ihtiyaç 
listesinde 235. sırada yer alıyor ve 
kitap okumaya ayırdığımız süre 
günde ortalama yalnızca bir dakikayı 
buluyor.Buna karşın, Türkiye'de kitap 

endüstrisi hızla büyüyor. Türkiye, 2 
milyar 100 milyon doları aşan 
hacmiyle dünya sıralamasında 
11'inci en büyük kitap cirosuna sahip 
ülke. Yıllık baskı sayısının 660 
milyonu aştığını belirtiyor. 2016'da 
56 bin yeni kitap çıkmış. Bu sayının 
yılsonunda 60 bine yaklaşmasını 
bekleniyor.   “Bir şehir efsanesi var, 
'Türkiye'de kitap okunmuyor' 
deniliyor. Elbette, istenen durumda 
değil, ideal durumda hiç değil, 

yapısal pek çok sorun var. Ama, 
okunmasa bu kadar kitap üretimi 
nasıl olabilir?”Üretimin önemli bir 
kısmı, devletin okullarda ücretsiz 
olarak dağıttığı eğitimle ilgili kitaplar. 
Sınavlara hazırlık kitapları ve 
yardımcı kitaplar da bu kategoride 
önemli yer tutuyor. Yayımcı Meslek 
Birlikleri Federasyonu verilerine 

göre, 2017 eylül ayında basılan 45 
milyondan fazla kitabın kategorileri 
hakkındaki veriler, Türkiye'deki 
okurların hangi kitapları okuduğu 
hakkında da bilgi veriyor.Bu verilere 
göre, eğitimle ilgili yayınların oranı 
%63. Yetişkin inceleme, araştırma 
kitaplarının payı %15. Bunu, %8'le 
çocuk ve gençlik kitapları, yüzde 
7'yle inanç kitapları takip ediyor. 
Yetişkin edebiyat ve sanat 
kitaplarının oranı ise, %4. 

“Çocuklar rol model olarak anne-
babalarını örnek alır”
Aksoy, Çocuk kitaplarının satış payı 
artıyor. UNESCO'ya göre Türkiye, 
birkaç yıl önce çocuklara kitap 
hediye etme konusunda 180 ülke 
arasında 140'ıncı sıradaydı. 
Yayıncılar ve yazarlar, son yıllarda 
çocuk kitaplarının satışındaki payda 

önemli yükselişlere dikkat çekiyor. 
Ancak, yalnızca kitaba 
ulaşabilmelerinin, sahip olmalarının, 
çocukların kitap okuma alışkanlığı 
edinebilmeleri için yeterli olmayacağı 
aşikardır. “Çocuklar rol model olarak 
anne-babalarını örnek alır”, “ama biz 
televizyon seyretmek, telefonumuzla 
ilgilenmek gibi başka şeylerle 
uğraşıyorsak, çocuklar da aynısını 
yapar. Eğer hakikaten okumasını 
istiyorsak, iyi bir insan olması için, bu 
dünyayı anlaması için, adalet 
duygusunun gelişmesi için kitap en 
önemli araçlardan biri. Ancak, bu 
alışkanlığı kazandırmanız için önce 
kendimizin okuması lazım.”
Okuma bilincini kazanmış bireyler 
yaşadığı dünyayı ve toplumu 
anlamakta zorluk çekmediği gibi, 
iletişim becerilerini de kolayca 
geliştirerek sosyal hayata aktif olarak 
dahil olabiliyor. Sosyal farkındalık 
kazanmak ve farklı kültürleri tanımak 
empati ve uyum içinde yaşamayı da 
olumlu yönde etkiliyor. İnsan için en 
etkili öğrenme yolu okumaktır. 
Okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı 
ve güçlü olacaktır. Bacon'un da 
dediği gibi “Okumak bir insanı 
doldurur, konuşmak hazırlar, yazmak 
ise olgunlaştırır” İlk emri 'OKU' olan 
bir dinin mensupları olarak da, 
araştıran, inceleyen, irdeleyen, “ 
OKUYAN- YAZAN” bir toplum 
olmamız ve kitapların gündelik 
hayatımızda daha fazla yer bulması 
temennisiyle bu anlamlı günü kutlar, 
kitap dolusu bir ev dileyen düşünür 
gibi herkesin kitaplarla dolu bir 
yaşam geçirmesini dilerim.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

"İNSANLARI
 YANILTMAK"

İlçemizde öyle kişiler var ki, insanları 

yanlış yönlendirmekle üzerlerine yok...

Basın mensupları ve sosyal medya 

kullanıcıları diye artık ikiye ayrılıyor...

Artık bu ilçede basın mensuplarına veya 

gazetecilere ihtiyaç yok. Herkesin elinde 

bir telefon ve sosyal medya kullanıcısı 

oldun mu, tamamdır...

Yalan yanlış bir şeyler toparlayıp, 

insanlarla paylaşmak veya haber 

yaptığını sanıp atmak, insanları 

altlatmaktır...

Bu tür haber yaptığını zanneden kişiler, 

yalan yanlış bir şeyler yazdıktan sonra 

insanlar detay bilgi için bizleri arıyorlar ve 

asparagas bilgi olduğu anlaşılıyor...

İnsanları sosyal medya hesabından 

altlatmak kolay, sonrasında bu insanların 

yüzlerine nasıl bakacaksınız çok merak 

ediyorum doğrusu...

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

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde, 

doktorlar veda etti...

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 

Balta, doktorlar için bir veda yemeği 

düzenledi...

Asıl olan doktorlarımızın veya veda eden 

doktorlarımızın yerleri geçici görevle 

dolduruldu...

Çarşıbaşı'ndan Görele ilçemize kadar 

hizmet veren Vakfıkebir Devlet 

Hastanesi, 120 bin nüfusa hizmet veriyor. 

Hal böyle iken giden doktorlarımızın 

yerine geçici görevlendirme doğru bir 

yaklaşım mı?

Birde şöyle bakalım;

Hastalar, hastaneye hasta oldukları için 

gelirler. Bu hastalarımızı takip eden 

doktorlarımız, geçici görevle geldikleri 

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nden 1-2-3 

ay sonra giderse, hastalarımızın takipleri 

zor olmayacak mı?

Sürekli gidilen doktorlarımız var, düzen 

bozulduğunda ise hastalarımızın da 

düzenleri bozulacak ve daha çok strese 

girecekler...

Hastalarımız ön planda olup, onları nasıl 

rahata kavuşturabileceğiz düşüncesinde 

olmamız gerekli...

120 bin nüfusa hizmet veren bir 

hastanenin, doktor sıkıntısı yaşamaması, 

her branştan en az 2 tane doktor olması 

gerektiğini düşünenlerdenim...

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

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de 

Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in 

Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan 

Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her 

yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, 

ulusal bir bayramıdır...

30 Ağustos Zafer Bayramı, bizim için o 

kadar değerli, belki bu dönemi unutanlar 

vardır düşüncesi içinde bir hatırlatma 

yapmak istedim...
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

TEŞEKKÜR

SEVDA ECZANESİ ADINA 
Ecz. Sevda ALKİN

Eczanemizin açılışına bizzat katılan başta 

İlçe Kaymakamımız Mesut Yakuta'ya, Belediye 

Başkanımız Muhammet Balta'ya, 18.Bölge Trabzon  

Eczacılar Odası Başkanı Halit Hezkıl Uslu ve 

Yönetim Kurulu'na, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Kadem Sağlam'a, Esnaf Kefalet 

Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu'na, Ziraat 

Odası Başkanı Muhammet Kılıç'a Muhtarlarımıza, 

Eczacılarımıza, İlçe Esnaflarımıza, 

Çiçek göndererek bizleri yalnız bırakmayan 

tüm halkımıza teşekkür ederiz.
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17 Eylül 2018 Pazartesi günü 
başlayacak olan 2018-2019 
eğitim öğretim yılı nedeniyle 
öğrencileri okul heyecanı 
sardı. Öğrencilerin okul 
heyecanına aileler de onların 
okul kırtasiye malzemesini 
tedarik ederek ortak olurken 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, çocukların 
kullanacağı kırtasiye ürünle-
rine dikkat edilmesi gerektiği 
belirterek, "Çocuklarımız 
bizim geleceğimiz. Onların 
sağlığını tehdit edecek 
ürünlerden sakınmalıyız." 
dedi. 17 Eylül Pazartesi 
başlayacak olan yeni eğitim 
öğretim yılı öncesi velileri 
kırtasiye malzemeleri 
konusunda daha dikkatli 
olmaları konusunda uyaran 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 

"Okulların açılmasına sayılı 
günler kala yapacağınız 
kırtasiye malzemesi 
alışverişlerinde velilerin 
çocuklarımızın sağlığı 
açısından dikkatli olmaları 
gerekmektedir. Çocuklarımızın 

kullanacağı kırtasiye 
malzemelerinin ucuzluğu 
yerine sağlıklı olduğunu 
araştırmak, ürünün kalitesine 
kaynağına bakmak 
kansorejen üretmediğine ve 
standartlara uygunluğu 
anlatan işaretleri taşıyıp 
taşımadığına bakmak 
gerekmektedir. Çok renkli 
güzel görünen kalitesiz 
ürünlerden kaçınalım. Fiyatı 
ucuz ama kalitesi tereddüt 
yaratan ürünler yerine Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) 
ve Avrupa Birliği Standartları 
(CE) işaretlerini taşıyan 
ürünleri almak önemli bir 
durumdur. Kalitesine 

standardına dikkat ederek 
aldığınız ürünleri tanıdığınız 
yerel mağazalardan almanız 
halinde ilçe ekonomisine bir 
katkınız olacağını da unutma-
yınız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SAĞLAM; 
“ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ”

V
akfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesindeki açılış 
törenine İlçe Kaymakamı 

Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Trabzon Bölge Eczacılar Odası 
Başkanı Halit Hezkıl Uslu, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, STK 
Temsilcileri, Eczacılar, 
Muhtarlar ve davetliler katıldı. 
Açılış Konuşmasını Trabzon 
Bölge Eczacılar Odası Başkanı 
Halit Hezkıl Uslu yaptı, “İlaca ve 
sağlığa son dokunan biz ecza-
cılar olarak, böyle güzel ecza-
nelerde hizmet vermekten mut-
luyuz. İnşallah genç eczacımız 
ile çalışma arkadaşları hastalık-
lara şifa olacak reçetelere 

vesile olan bir çalışma içeri-
sinde olsunlar.  İlaç dozunda 
kullanılırsa şifadır  “ Dedi. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise yaptığı 
konuşmada, Vakfıkebir 
ilçesine yeni bir işletme 
kazandırdığı” için Ecz. Sevda 
Alkin'e teşekkür ederek yeni 
işletmenin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.  Almış 
olduğu bu kararın kendisine, 
ailesine, Vakfıkebir'e ve 
memleketimize hayırlı 
olmasını diliyor, Rabbimin bol 

kazançlar nasip etmesini 

diliyorum" dedi. Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ise, 
“Ecz. Sevda hanım bugüne 
kadar yapmış olduğu görevi 
kendi iş yerinde yapmaya ve 
ilçe halkına hizmet vermeye 
karar verdi. Sevda hanım ile 
birlikte inşallah ilçe halkı 
sağlığına daha fazla kavuşmuş 
olsun. Bilinçli ilaç kullanmak 
koşulu ile kendisine bol bere-
ketli kazançlar dileyerek işye-
rinin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. Konuşmaların 
ardından kurtula kesilerek yeni 
eczane hizmete açıldı. 

SEVDA ECZANESi AÇILDI

Osman KOYUNCU

Bu yazýyý Karar Gazetesi yazarý Hakan 

Albayrak'tan alýyorum. H.Albayrak 

Balkanlar'da yaptýðý bir seyahatte 

etkilendiði bir olayý þöyle anlatýyor. Bosna-

Hersek Cumhurbaþkanlýðý binasýnda 

randevum var. Bir bürokratla görüþeceðim. 

Ýsmini unuttuðum bir beyefendi. 

Saraybosna'daki gazetecilik faaliyetimle 

ilgili bir meseleyi konuþacaðýz. 

Cumhurbaþkaný Aliya Ýzzetbeboviç'in 

makam odasýnýn bulunduðu koridorda bir 

odaya alýyorlar beni. Þok! Bürokratýn 

çalýþma masasýnýn arkasýndaki duvarda 

Tito'nun resmi asýlý.   Bürokratla 

görüþüyoruz, konuþuyoruz, meseleyi 

hallediyoruz. Ama benim aklým fikrim 

Tito'nun resminde. “Vay canýna!” diyorum 

kendi kendime; “Adam, Bosna-Hersek 

Cumhurbaþkanlýðý binasýndaki odasýna  

utanmadan Tito'nýn resmini asýyor! Birkaç 

metre ötedeki bir odada oturan 

Cumhurbaþkaný Aliya  Ýzzetbegoviç'e 

meydan okuyor, 'Vaktiyle sana ve dava 

arkadaþlarýna eziyet eden komünist 

Yugoslavya  devletinin kurucu baþkanýný 

sana tercih ediyorum' diyor adeta.” 

Tamam, biliyorum, bu dönemde Tito'nun 

resmini asmak 'Yugoslavya halklarýnýn 

birbirine düþmesini  hazmedemiyorum'dan 

baþka bir manaya gelmiyor; yine de 

aðrýma gidiyor iþte.  Gencim, 

heyecanlýyým, aðzýmý açýp gözümü 

yumasým ve baðýrýp çaðýrasým geliyor; 

fakat adam öyle kibar ve  yardýmsever ki, 

yapamýyorum. Kalkýyoruz, tokalaþýyoruz, 

vedalaþýyoruz. Tam odadan çýkacakken 

kendimi tutamayýp -ama tam da 

býrakmadan- adama dönüp “Tito'nun 

resmi…” diyorum; “Aliya görse kýzmaz 

mý?”Adam gülüyor.“Aliya'nýn haberi var 

zaten” diyor; “Odama Tito'nun resmini 

astýðýmý hemen yetiþtirmiþler kendisine, 

fakat  Aliya hiç oralý olmamýþ. 'Benim 

resmimi asmasýn da kimin resmini asarsa 

assýn' deyip geçmiþ.”Dört ay sonra (25 

Mart 1994'te), kurucu lideri olduðu 

Demokratik Eylem Partisi'nin açýlýþ 

konuþmasýnýn  baþýnda þunlarý 

söyleyecekti Aliya Ýzzetbegoviç: “Evvelâ, þu 

duvarlarda asýlý olan resimlerimin benim 

onayým  alýnmadan asýldýðýný belirtmek 

isterim ve toplantýya verilecek olan ilk 

arada bunlarýn kaldýrýlmasýný istirham  

ederim. Tevazu gösterisi gibi algýlanmasýn; 

alâkasý yok. Basitçe söylemek gerekirse, bu 

bizim adetimiz deðil. Umarým benimle 

ayný fikirdesinizdir." Türkiye'den doðuya 

doðru diðer Ýslam ülkelerine gidilince, 

liderlerin resimleri ve geliþigüzel sözlerin 

atasözü gibi duvarlarý süslediðini 

görürsünüz. Demek ki demokrasiden 

uzaklaþtýðý ölçüde liderlerin resimlerinde 

artmalar görülür. Ýran'da Humeyni 

Türkiye'de siyasi liderler ve Atatürk. Fakat 

Avrupa gibi demokratik ülkelere giderseniz 

liderlerin ne sözünü ve nede resmini görür-

sünüz, ilim, sanat ve büyük düþünürlerin 

eserleri ile karþýlaþýrsýnýz. Ýþte bu fark akýl 

ve ilim ile hareket eden ülkeler ile hisleri 

ile hareket eden doðu ülkelerinin farkýdýr. 

İBRETLİ BİR HİKÂYE

Y
emekte açılış konuşmasını yapan 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi başhekimi Dr. 
Aydın kant; uzun yıllar görev yapan hekim 

arkadaşlarımızın vedası için organizasyonu 
yapan Belediye başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya teşekkür ederiz dedi.
“SİZLERİ İLÇEMİZİN GÖNÜL ELÇİLERİ 
OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ”
Hiçbir doktorumuzun gitmesini istemediğimiz gibi 
daha çok doktorların gelmelerini isteriz diyen 
Belediye Başkanı Muhammet Balta; Vakfıkebir 
devlet Hastanesi çok geniş bir coğrafyaya hizmet 
ediyor. Çarşıbaşı'ndan Görele'ye kadar hizmet 
ağımız geniş. Bu nedenledir ki hastane-mizdeki 
hekim sayısı çok önem arz ediyor. Genelde 
hastanelerden vatandaşlar hep şikâyetçi olur 
ama bu güne kadar bizlere gelen her hangi bir 

şikayet olmadı. Bunun için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Umarın iyi duygularla ilçemizden 
ayrılıyorsunuz. Sizleri gittiğiniz yerlerde ilçemizin 
gönül elçileri olarak görmek istiyoruz. Sizlerin 
boşluğunuzu en kısa zamanda doldurarak 
insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda 
hizmet verecek konumda oluruz inşallah dedi.
“HER VEDA YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR”
Doktorlarımızın her biri bizim için altın değerinde 
olduklarını ifade eden Kaymakam Mesut yakuta; 
uzun yıllardır ilçemizde görev yapan 

arkadaşlarımız yeni görev 
yerlerine uğurlayacağız. 
Vakfıkebir devlet Hastanesi 
bölge hastanesi olarak 
yaklaşık 120 bin nüfusa hizmet 
veriyor. Doktor arkadaşlarımız 
yoğun ve yorucu bir tempoda 
hizmet vererek bin bir zorluk 
içersinde görevlerini 
aksatmadan çalıştıklarını 
biliyoruz. Hastanemizin yeni 
yönetimi ile sıfır sorunla 
vatandaşlarımızı gayet güzel 

hizmet sunuyorlar. Her veda yeni bir başlangıçtır. 
Arkadaşlarımızın yeni yerlerinde başarılar dişli-
yorum ve yerlerinin erken zamanda doldurulma-
larını diliyorum. Doktorlar adına konuşan Dr. Nart 
Görgü;  sağlık çalışanları olarak zor bir hizmet 
veriyoruz. Bizler insanların hep zor durumlarında 
karşılaşıyoruz. Normal zamanlarda hiçbir 
problem yaşamayacağımız insanlarla zor 
zamanlarında karşılaşmak yaptığımız işin en zor 
tarafıdır.  Karadeniz insanı agresif olması 
nedeniyle ilçeye gelirken çekincelerimiz vardı. 
Ama beklediğimiz gibi olmadı. Güzel bir ortamda 
çalıştık En iyi hizmet vermek için elimizden 
geleni yaktık dedi.Veda yemeğine, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe Başkanı Enver 

İskenderoğlu, Belediye Meclisi Üyeleri, Oda 
Başkanları, daire amirleri, Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Kant, İdari ve 
Mali Hizmetler Müdürü Yahya Sağıroğlu, Sağlık 
Bakım Hizmetleri Müdürü Nilgün İskender, 
Müdür Yardımcısı Hasan Sağlam, tayinleri çıkan 
doktorlardan Dr. Nart Görgü, Dr. Dilek Dizdar, 
Dr. Tamer Şentürk, hastanede görev yapan 
doktorlar ve idareciler katıldılar. Veda yemeğinde  
tayinleri çıkan doktorlara yaptıkları hizmetlerden 
dolayı plaket verildi.

DOKTORLAR VEDA ETTi

DUYGU İLE ALİ'NİN EN MUTLU GÜNÜ

Vakfıkebir ilçesinden Mihriban 
ve özel bir şirkette çalışan 
Ahmet Bay'ın kızları Duygu ile 
Vakfıkebir İlçesi Soğuksu 
Mahallesi Muhtarı ve ilçe 
esnaflarından Nazmi Madenci 
ve Nesime Madenci'nin oğul-
ları, ilçe esnaflarından ve AK 

Parti Vakfıkebir İlçe 
Yönetim kurulu üyesi 
olan Ali, mutlu beraber-
liklerini evlilikle noktala-
dılar. 31 Ağustos 2018 
Cuma günü akşamı Sab-
ri Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonunda 
yapılan düğün törenine 
çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çift-
lerin mutluluk 
anlarına şahit olan 
misafirler, çiftlere 
mutluluklar diledi-
ler. Düğün 

törenine TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ve 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
siyaset ve esnaf camiasından 

çok sayıda davetli katıldı. 
Damat Ali Madenci'nin arka-
daşı olan Kebir Süt, Türkiye 
Satış Müdü-rü Yakup Karade-
niz, İllüzyonist Aref Ghafouri 
Vakfıkebir'e getirerek düğün 
törenine renk kattı. Büyükliman 
Postası Gazetesi olarak Duygu 
ile Ali çiftine evlilikle noktala-

dıkları bu mutlu beraberlikleri-
nin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.
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TONYA MYO'DA TALEP PATLAMASI

B
ünyesinde bulunan “Yaşlı 
Bakımı” programının 
yanında bu yıl açılan “İlk 

ve Acil Yardım” ve “Fizyoterapi” 
programları ile adından sıkça 
söz ettiren Tonya Meslek 
Yüksekokulu, üniversiteye 
hazırlanan öğrenciler için tercih 
edilen önemli bir yüksekokul 
olduğunu gösterdi. Verilere 
bakıldığında geldikleri liselerde 
okul birincisi olan öğrencilerin 
de Tonya MYO'yu ve yeni 
açılan programları tercih ettiği 
görüldü. Bir önceki yıl doluluk 
oranı yüzde 33 iken bu yıl 
yüzde 100 oldu. Bilindiği üzere 
yeni programlar AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora 
ile YÖK Akademide Kadın 
Çalışmaları ve Sorunları Birim 

Sorumlusu ve YÖK Başkan 
Danışmanı Prof. Dr. Sezer 
Şener Komsuoğlu'nun destek-
leri ile açıldı. Tonyalılar Meslek 
Yüksekokulunda yeni bölümle-

rin açılmasında büyük emeği 
olan AK Parti Trabzon Milletve-
kili Salih Cora'ya ve Prof. Dr. 
Sezer Şener Komsuoğlu'na 
teşekkür ettiklerini ifade ettiler. 

2018 – 2019 Dönemi YKS (Yüksek Öğretim 
Kurumları Sınavı) tercih sonuçları 

açıklandı. YÖK tarafından dün açıklanan 
sonuçlara göre, Şalpazarı Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nin bu yıl mezun olan 17 öğrencisinden 
12'si yüksek öğretim kurumlarına yerleşme 

başarısı gösterdi. Şalpazarı Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'nin başa-rısı, başta Okul Müdürü 
Zeki Uzun olmak üzere öğretmenleri ve velileri 
sevindirdi. Şalpazarı Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Okul Müdürü Zeki Uzun, “Okul olarak, 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle çok 

çalıştık. Emeğimizin karşılığını gördüğümüz 
için mutluyuz” dedi. Furkan Yamaç Ordu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne, Yusuf Özdin 
ve Merve Karagöl Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi'ne, Hasan Öztürk Sivas 
cumhuriyet Üniversitesi'ne, Gizem Yavuz, 

Fatma Yolcu ve Ayşe Özer Bayburt 
Üniversitesi'ne, Zeynep Özdin Samsun 
19 Mayıs Üniversitesi'ne, Harun Aydın Giresun 
Üniversitesi'ne, Sinan Kıran ve Hayrullah Erata 
Trabzon Üniversitesi'ne,  Ali Kıran da Trabzon 
Avrasya Üniversitesi'ne yerleşti.

Kaymakam Osman Sayırlı, İstanbul ili 
Bakırköy ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise 

eğitimini İstanbul'da lisans eğitimini ise 2006 
yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 
tamamladı. Üç yıl kadar Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde 

İstanbul ilinde Muhasebe Denetmeni olarak 
görev yaptı. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı'nca 
açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp 
Ağrı Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare 
Amirliği mesleğine intisap etti. Ağrı ilinde Valilik 
stajını, Trabzon ili Of ilçesinde Refiklik stajını, 
Muş ilinde ise Mülkiye Teftiş stajını tamamladı. 
Isparta ili Senirkent ilçesinde Kaymakam Vekil-
liği yaptıktan sonra yurt dışı stajı için gönderil-
diği Amerika Birleşik Devletleri Maryland eyaleti 
Towson University'de bir yıl süreyle İngilizce dil 
eğitimi aldı.Bu sure içerisinde üniversitesinde 
yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı 
seçkin öğrenci (Outstanding Student Award) 
ödülüne layık görülmüştür. Amerikan Kamu 
Yönetimi üzerine çeşitli kamu kurumlarında 
incelemelerde bulundu. Bu dönemde aynı 
zamanda Türkiye Cumhuriyeti Washington 
Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik stajını tamamladı. 
Yurtdışı dönüşü sonrasında Kütahya ili Altıntaş 
ilçesi ve Bolu ili Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde 
Kaymakam Vekilliği, Bolu ili Seben ilçesi 
Kaymakamlık ve son olarak Dumlupınar 
İlçesinde kaymakamlık yaptı. Osman Sayılır 
iyi derece İngilizce bilmektedir.

TONYA'YA YENi KAYMAKAM D
aha önceleri İstanbul 
ve Adapazarı 
yöresinde buluşan 

Sülale mensupları, 
Şalpazarı'ndaki büyük 
buluşmanın heyecanını 
yaşadılar. 
14. SÜLALE BULUŞMASI
Trabzon Şalpazarlılar 
Derneği Turgut Kahraman 
ile Televizyoncu Mustafa 
Kahraman'ın da aralarında 
bulunduğu yaklaşık 300 kişilik 
akraba buluşmasına; Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Hayrettin Öztürk ve 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara ile 

AK Parti Şalpazarı İlçe eski 
Başkanı Murat Topkara, 
Televizyoncu ve Sunucu 
Necati Selvitop ile Okul 
Müdürü Nedim Güney de 
konuk olarak katıldı. Açık 
büfe kahvaltı sonrası 
buluşmaya katılan davetli 
ve misafirler konuşmalar 
yaptılar. Fatma Kahraman 

tarafından başlatılan 
“Kahramanlar Sülalesi 
Buluşması” etkinliğinin bu yıl 
14.'ncüsü gerçekleştirildi.

ŞALPAZARI İHL BÜYÜK BAŞARISI
Şalpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 17 mezunundan 12'si üniversitelere yerleşti.

Tonya Kaymakamlığına Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır atandı. 

TONYA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Tonya ilçesinde freni boşalan mikser şehir merkezinde korku dolu anlar yaşattı.

61 K 1389 plakalı F.G. 
yönetimindeki beton mikseri, freni 

boşalınca önüne aldığı otomobili, 
Tonya şehir merkezinde iki yüz metre 
sürükledi. Kazanın akşam saatlerinde 
meydana gelmesi ve çarşının tenha 
olması, büyük bir facianın 
yaşanmasını engelledi.     Kalınçam 
Mahallesi'ndeki hazır beton 
tesisinden hareket eden beton dolu 
mikser, Tonya ilçesinin girişinde, 
Kalınçam Caddesi'nde önüne aldığı 
bir otomobili, İskenderli Caddesi'ne 
kadar sürükledi. İskenderli Caddesi'nde yolun 
yokuş olması sonucu otomobil ve mikser 

kendiliğinden durabildi. Mikserin sürüklediği 
araçtan otomobil sürücüsü Muhammet Kurt, 
vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı ve 
olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 
Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı.61 TY 095 
plakalı Renault marka otomobil sürücüsü yaralı 

Muhammet Kurt, KTÜ Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesine 
sevk edildi. 31 yaşında olan Kurt, 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 
Akoluk Denetim İstasyonunda 
güvenlik görevlisi olarak 
çalışıyor. Beton mikserinin şehir 
içinde yaklaşık iki yüz metre 
sürüklediği otomobilin LPG'li 
oluşu, bir süre aracın yanına 
yaklaşılmasına engel oldu. Daha 
sonra Vakfıkebir'den gelen itfaiye 
aracı ile olası bir patlamaya karşı 

önlem alındı.     İlçe merkezinde yaşanan kaza, 
esnafları ve vatandaşları korkuttu.Kaza sonrası 

vatandaşlar, olayın boyotunun korkunç 
olduğunu ifade ederek şunları söylediler; 
“Çarşının tenha olduğu bir zamana rastlaması 
büyük bir facianın olmasını engelledi. Olay 
hafta pazarı olan Cumartesi günü olsaydı, neler 
yaşanabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. 

ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler 
de yayımlanmasının ardından Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek 
Yüksekokulu'nun bu yıl 120 kişilik kontenjanının tamamen doldu.

KAHRAMANLAR SÜLALESİ ŞALPAZARI'NIN ZİRVESİNDE BULUŞTU
Şalpazarı ilçesine bağlı Simenli ve Gökçeköy ağırlıklı “Kahramanlar Sülalesi” geleneksel 
hale getirdikleri kahvaltı buluşması ilçeye bağlı Şıhkıranı'ndaki Zirve Otel'de gerçekleştirildi. 

Giresun'un Eynesil İlçesinin Çaykaralı 
Kaymakamı Yılmaz Kurt'un tayini Aydın'ın 
Kuyucak İlçesine çıktı.  
Eynesil Kaymakamlık görevine Gaziantep Vali 
Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat atandı. Eynesil'in 
yeni Kaymakamı Alaaddin Serdar Polat daha önce 
Marmaris Kaymakamlığı ve Kırşehir Vali Yardımcılığı 
görevlerinde de bulundu.

EYNESİL'DE KURT GİDİYOR POLAT GELİYOR 

Tonya İlçe Müftüsü 
Ebubekir Bayrak'ın 
Erzurum ili Aziziye ilçe 
Müftüsü olarak 
tayininin çıkması 
sonucu boş kalan 
Tonya ilçe 
Müftülüğüne Ordu İli 
Nüfusuna kayıtlı 
hemşehrimiz Eruh ilçe 
müftüsü Haki Özgül 
atanarak görevine 
başladı.Özgül yaptığı 
açıklamada, İlçe 
müftülüğümüz olarak 
kapımızı herkese açık 
tutarak, halkımızla gönül 
köprüsü kurmak olduğunu 
belirterek, ''Herkese eşit 
mesafede durarak dinimiz 
islâm'ın bizleri kardeş ilan 
ettiğini yaşayarak, örnek olarak 
aktaracağını” belirtti. Özgül 
açıklamasında, Kur'an ve 
sünnet'i referans alarak doğru, 
sağlıklı, hurafelerden 
arındırılmış, ahlak eksenli 
bilgiyi toplumun her kesimine 
ulaştırmaya çalışmak ve Sosyal 
hizmet kapsamına giren her 
türlü manevi desteği ibadet 
şuuruyla sunmak, sunulmasını 
sağlamaya çalışacaklarını 
söyleyerek, Diğer 
kurumlarımızla iş birliği içinde 
çalışarak din hizmetini başta 
çocuklar ve gençler olmak 
üzere toplumun her katmanına 
ulaştırabilmek için çaba sarf 
edeceklerini söyledi. Özgül,  
Duyarlı, çözüm üreten, cözüme 
odaklı ve gelişime açık olan  
din görevlileri  ve personel 

yetiştirmek, Camiye kendini 
hasredip cemaatinin kendisine 
gelmesini bekleyen değil; 
özveriyle, mesûliyet bilinci 
içinde cemaatine giden  her 
geçen gün artan etkinliği ve 
yetkinliğiyle,  donanımlı ve 
verimli hizmet üreten ve sunan 
personel yetiştirmeye gayret 
sarf edeceklerini beritti. 
TONYA İLÇE MÜFTÜSÜ HAKİ 
ÖZGÜL KİMDİR?
1972 Yılında Ordu'nun Yıldızlı 
Mahallesinde doğdu. 
İlköğrenimini aynı mahallede 
tamamladı.1990 yılında Ordu 
İmam-Hatip Lisesinden mezun 
oldu. Aynı yıl Diyanet İşleri 
Başkanlığı emrinde imam-hatip 
olarak görev aldı. 1992-96 
yılları arasında Mısır El-Ezher 
Üniversitesinin Tefsir ve Ulûm'ul 
Ku'ran Fakültesinden mezun 
oldu. 1997 yılında Erzincan da 
kısa dönem erbaş olarak vatani 
görevini ikmal etti.  1998 yılında 
İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesinde lisans 
tamamladı. 2008-
2010-2012 yılları 
arasında hac ve umre 
organizasyonlarında 
arapça mütercim 
olarak görev aldı. 
2009 yılında Suudi 
Arabistan'dan gelen 
Suud Kral'ının ziraât 
danışmanına Ordu ili 
gezgin arıcılık 
faaliyetlerinin 
tanıtımında yer aldı. 
2012 yılında Ordu 
ilinin turizm ve kültürel 

faaliyetlerinin Arap Büyükelçile-
rine tanıtımında gösterdiği 
katkılarından dolayı Ordu 
Valiliği tarafından başarı 
ödülüyle taltif edildi. 2012-2015 
Yılları arasında Erzurum Ömer 
Nasuhi Bilmen Yüksek İhtisas 
merkezinden mezun oldu.  Aynı 
yıl Artvin İl Vaizi olarak atandı. 
Söz konusu zaman zarfında 
Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube 
Müdürlüğünü de deruhte eden 
hocamız başarılı çalışmaların-
dan dolayı Artvin Valiliğince 
başarı ödülüne lâyık görüldü. 
2015 yılında girdiği İlçe 
Müftülüğü sınavını kazanarak 
Siirt ili Eruh İlçe Müftüsü olarak 
atandı. Bu görevini sürdürmek-
te iken boş kalan Trabzon ili 
Tonya ilçe Müftülüğüne 
atanarak burada görevine 
başladı. Fransızca ve ( B) 
düzeyinde Arapça bilmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 
Tonya İlçe Müftümüze görevin-
de başarılar diliyoruz.

YENİ ATANAN TONYA MÜFTÜSÜ GÖREVE BAŞLADI
Tonya ilçe müftüsünün tayininin çıkması nedeniyle boş olan Tonya İlçe Müftülüğüne 
Hemşehrimiz Eruh ilçe müftüsü Haki Özgül atanarak görevine başladı.



Büyükliman
Postası HABER7 07.09.2018

akfıkebir Hükümet Konağı 

Vönünde yapılan tören 
Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşının okunmasıyla başladı.  
Programın sunuculu-ğunu 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
Ergin Şeref yaptı. Kaymakamlık 

çelengini Kayma-kam Mesut 
Yakuta, Garnizon Komutanlığı 
çelengini Personel Asteğmen 
Emrullah Kaya ve Belediye 
Başkanlığı çelengini Başkan 
Muhammet Balta Ata-türk anıtına 
çelenk koydular.  Çelenk 
sunumunun ardından günün 

anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Garnizon Komutanı 
Personel Asteğmen Emrullah 
Kaya yaptı.Asteğmen kaya 
konuşmasında şu ifadele-re yer 
verdi; “Bu zafer Ulu Ön-der 
Atatürk'ün önderliğinde çe-
likleşmiş bir milli birlik ve bera-

berlik ruhu içerisinde dünyanın 
en güçlü ordularına karşı elde 
edilen hürriyet ve bağımsızlık 
aşkıyla yanan bir milletin sarsıl-
maz azim ve inancının zaferidir. 
Bu zafer ülkemizi parçalamak ve 
milletimizi esaret altına almak 
hatta yok etmek isteyen güçler, 

yıllar boyu sinsice hazır-lanmış 
oldukları planların o gün için 
sonuncusu olan SEVR pa-
çavrasının yırtılıp atıldığı gün-
dür.  Bu gün bu toprakların ha-
kiki ve tek sahibi olan Yüce Türk 
Milletinin ve kahraman Türk 
Ordusunun bağımsızlığı ve 

hürriyeti söz konusu oldu-ğunda 
nasıl şahlandığının tüm dünyaya 
gösterildiği, yeni Türkiye Cumhu-
riyeti'nin temellerinin atıldığı 
tarihte eşi ve benzeri bulun-
mayan bir zaferdir” dedi.  Tören 
Kaymakamlık makamında teb-
riklerin kabulüyle sona erdi.

30 AĞUSTOS SEVR PAÇAVRASININ YIRTILIP ATILDIĞI GÜNDÜR

MELTEM iLE SALiM EVLENDiLER

Çarşıbaşı Esnaflarından 
Yılmaz Alışveriş Mağaza-
sının sahibi Lokman Yılmaz 

ve Havva Yılmaz'ın güzel 
kızları Atik Muhasebe 
personellerinden Meltem ile 
Vakfıkebir İlçesinin sevilen, 
sayılan ve renkli esnaflarından 
Güven Elektrikli Ev Aletleri 
firmasının sahibi Cemil Güven 

ve Nedime Güven'in oğlu, Hilmi 
Güven'in torunu Salim dünya 
evine girdiler. 02 Eylül 2018 
Pazar günü Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan düğün 
törenine TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve Trabzon 

Milletvekili Muhammet Balta ve 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Meltem ile 
Salim'e evlilikle noktaladıkları 
bu mutlu beraberliklerinin 
sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Ballı 
Mahallesi eski muhtarı 

Ahmet Baştan ve Sergin 
Baştan'ın kızları Esra ile 
Vakfıkebir İlçesi Kıranköy 
Mahallesi'nin sevilen sayılan 
değerli simalarından Hasan 

Albayrak ve Hacer 
Albayrak'ın oğlu ilçede 
esnaflık yapan Mevsim 
Market'in sahibi İrfan bir 
ömür beraberliğe evet 
dediler. 05 Eylül 2018 
Çarşamba günü Altın Köşk 
Düğün Salonunda yapılan 

düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve arkadaşla-
rının yanı sıra siyaset ve esnaf 
camiasından çok sayıda davetli 
katıldı. Esra ile İrfan'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu bera-
berliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

ESRA İLE İRFAN BİR ÖMÜR BERABERLİĞE EVET DEDİLER

Amansız hastalıkla 
mücadele eden Hacı 

Hikmet Emiral (77)hastalığının 
ilerlemesi nedeniyle kaldırıldığı 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Farabi Tıp Fakültesi'nde 
04.09.2018 salı günü gecesi 

saat: 23.00 su-
larında hayata 
gözlerini yum-
du.31 yıl milli 
eğitim camiası-
na hizmet eden 
Hacı Hikmet 

Hoca 1991 yılında kendi iste-
ğiyle emekli olmuş ve sakin bir 
yaşan geçirmeyi kendisine ilke 
edinmişti. Hikmet Hocanın ölü-
mü sevenlerini üzdü. Cenazesi 
bugün öğle namazına müteaki-
ben Kiralık Mahallesi Sahil 
Cami'inde kılınan cenaze na-
mazından sonra, Aydoğdu 
Mahallesi'ndeki aile kabristan-
lığında toprağa verildi. 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak, Hacı Hikmet Emiral 
hocamıza Allah'tan Rahmet, 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

EMİRAL HOCA HAKK'A YÜRÜDÜ

Vakfıkebir İlçesi Aydoğdu Mahallesi'nden, emekli öğretmen 
Hacı Hikmet Emiral amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı.

IŞIKLAR HiZMETE GiRDi 
Belediye Başkanımız Muhammet Balta'nın girişimleri sonucunda Gülbahar Hatun 
Caddesi eski sahil yolu güzergahında yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde 
güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen üç ayrı yere ışıklı hemzemin geçitler yapıldı. 

Konu ile ilgili olarak 14 Mayıs 2018 
tarihinde Başkanımız Muhammet 

Balta, Karayolları Trafik Güvenlik 
Başmühendisi Şenol Dil, Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Şefi Gülay Batman ve Trafik 
Yön Sistemleri Mühendisi Şeyma 

Kodan ile birlikte sistemin kurulacağı 
yerlerde incelemeler yapmışlardı. 
Yapılan incelemelerin ardından 
belirlenen noktalara ışıklı hemzemin 
geçitler yapılarak halkımızın hizmetine 
sunuldu. Vakfıkebir'imize hayırlı olsun.

Vakfıkebir ilçesi Sekmenli 
Mahallesi nüfusuna 

kayıtlı Hüseyin Uçar'ın kızı 
Vakfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 10. Sınıf 
öğrencilerinden Burcu Uçar 
(15), 29 Ağustos 2018 
Çarşamba günü gecesi saat 
22.00 sularında babasının 
kullandığı doç 
kamyonetin Fethiye 
Mahallesinde şaram-
pole yuvarlanması 
sonucu ağır yaralı 
olarak önce Vakfı-
kebir Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Burada 
yapılan ilk müda-
halenin ardından 
Trabzon'a sevk edilen 
Burcu yapılan bütün 
müdahalelere cevap 
vermeyince hayatını 
kaybetti. Burcu 
Uçar'ın Cenazesi 
30 Ağustos 2018 

Perşembe günü ikindi nama-
zına müteakip Vakfıkebir 
Merkez yeni camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
sekmenli mahallesindeki aile 
kabristanlığına defnedildi. 
Cenaze merasimine TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta'nın yanı 
sıra Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
öğretmenleri, öğrenci arka-
daşları ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Merhume Burcu 
Uçar'a Allah'tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

TRAFiK KAZASI BURCU'NUN
HAYALLERiNi BiTiRDi
Vakfıkebir ilçesi Sekmenli Mahallesinden Seyit Uçar'ın torunu 
Hüseyin Uçar'ın kızı Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf 
öğrencisi Burcu Uçar (15) trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

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

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

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

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

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

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

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

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

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

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

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

Rezervasyon : 
0 462 841 21 58
Büyükliman Mahallesi 

Gülbaharhatun Caddesi  
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

DOKTORLAR VEDA ETTi

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

SEVDA ECZANESi AÇILDI
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde görev yapan 
doktorların tayinlerinin çıkması nedeniyle Belediye 
Başkanı Muhammet Balta tarafından Vakfıkebir 
Ramada Otel'de bir veda yemeği düzenlendi.

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
üzerinde Sevda Eczanesi adı altında Eczacı Sevda Alkin 
tarafından yeni bir eczane vatandaşların hizmetine açıldı.

> Vedat FURUNCU 5'de


