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Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“BU GÜN VAR,

YARIN YOK”
Koltuklar gelip geçicidir…

Bu gün varız, yarın yokuz…

Koltuklar hiç boş kalmamıştır aslında, her 

zaman birileri gelip o boş koltukları 

doldurmuştur…

Asıl olanlar bakilerdir…

İyi kötü bir meslek icra ediyoruz…

Kimilerin hoşuna giderken kimilerinde 

hoşuna gitmeyebilir…

Herkes bizden memnun olacak değil ya…

Ama her zaman doğruları yazmak, 

yalansız bir şeylere değinmek, bizim en 

temel taşımızdan bir tanesidir…

Her hafta bir şeyler yazmaya gayret 

ediyoruz. İyi veya kötü…

İyiyi yazarken hiçbir şey yok. Ama bir 

yerden kötü bir şeylere değindin mi, 

senden kötüsü yok…

Tavır alınır…

Sana bakarken, görmemezlikten gelinir…

Demek ki biz iyi bir şey yaptık ki, bu böyle 

oluyor…

Aslında ne olmalı, iyi yazdığında nasıl iyi 

oluyorsak, kötü bir şey yazıldığında da iyi 

olmaktır…

Bu günün yarını, bir sonraki günü ve öteki 

günü olduğunu unutmalım…

Bu gün varız, yarın yokuz gibi hareket 

etmek zorundayız…

Her gün kulağımıza farklı farklı bir sürü 

olayı fısıldıyorlar. İnsanlar arasında 

dolaşıyoruz ve neler neler görüyoruz…

Biz Vakfıkebir'liyiz, Vakfıkebir'in her türlü, 

her şeyini korumakla mükellefiz…

Vakfıkebir'de ne kadar iyi işler yapılırsa, o 

kadar mutlu oluruz ve bu mutluluk için 

elimizden geleni yaparız…

Ama çıkar menfaat olduğunda da 

karşısındayız…

Vakfıkebir'de en üst mevkiden, en alt 

mevkiye kadar olan insanlar, insandır…

Vakfıkebir'liler burada kalacak, diğerleri 

ise gidicilerdir… 

Bizler yine burada yaşamaya devam 

edeceğiz…

Bu da böyle biline…

Biz burada yaşayacağız ki, çocuklarımıza 

güzel bir gelecek bırakacağız…

Vakfıkebir'imizde güzel işler olması için 

çabalayacağız…

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

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 

Balta'nın talimatıyla beraber, meclis 

toplantıları sosyal medyadan canlı yayın 

yapmaya başladı. İnsanların o toplantıda 

neler konuşulduğunu ne kararlar alındığı 

görsünler diye yapılmış, güzel bir 

uygulama…

Uzakta yaşayan ve hasret oldukları 

Vakfıkebir'de, neler oluyor'u daha 

yakından takip etme fırsatı doğmuş 

oldu…

Güzel bir uygulama…

Başkanımızı bu konuda tebrik ediyorum…

Bu hafta Vakfıkebir Belediyesinin sosyal 

medya sayfasından, Vakfıkebir'deki 

yapılanlar bahsedildi…

Vakfıkebir'deki yapılan biten projeleri, 

yapımı devam edenleri, mahalleri 

yollarına dökülen beton ve asfaltı, sanat 

yapılarından bahsedildi…

Hayırlısı; Vakfıkebir'de 9 ayın özeti 

çıkartılmış oldu…

MUSTAFA TURUPÇU'NUN ANISINA AĞAÇ DİKTİLER

C
HP Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin yaptığı 
açıklamada; Partimizde 

kongre süreci başladı. İlçe 
kongrelerimizi, il kongrelerimizi ve 
büyük kurultayımızı yapacağız. 
Başkan Keskin, 17 yıllık AKP 
iktidarının ülkemizde yarattığı her 
alandaki tahribatı ve toplumsal 
ayrıştırmaları dikkate aldığımızda 
CHP'nin önümüzdeki kongre süreci 
çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü 
seçilecek olan yeni CHP yönetimleri 
ülkede birlik ve beraberliği 
sağlayacak, aynı zamanda CHP'yi 
iktidara taşıyacaklar.  Vakfıkebir 
CHP ilçe örgütü olarak inancımız 
odur ki; Partimiz açısından 
başarının reçetesi “Birlik ve 
dayanışmadır.” Ülkemiz açısından 

da kurtuluş reçetesi “Ulusal birlik ve 
dayanışma”dır.  İlçe kongremizi bu 
düşünce etrafında yapacağız. 
Hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün 
partilerimizin ortak görüşü, 
böylesine hassas bir dönemde 
benim başkanlığımda devam 
edilmesidir. Yönetim kurulumuz 
konusunda da yine herkesin 
görüşleri alınarak ilçemiz için en iyi 
yönetimi oluşturma konusundaki 
çalışmalarımızı tamamladık. 
Vakfıkebir'de çok güzel bir liste ile, 
el ele, yürek yüreğe vererek 17 
Aralık 2019 Salı günü saat 13.00'de 
Ramada Otel'de ilçe kongremizi 
yapacağız. Bütün halkımızı hiçbir 
siyasi ayırım yapmadan kongremize 
davet ediyor, sevgi ve saygı ile 
kucaklıyorum dedi.

T
arım ve Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda yapılan 

"Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim 
etkinliği sırasında Vakfıkebir Rıdvanlı 
Mahallesi Rıdvanlı Bal Ormanı'nda 
efsane müdür merhum Mustafa 
Turupçu anısına fidan diktiler. AK Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun, Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil, 
Orman İşletme Şefi Ahmet Yıldız, 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ile 
birlikte merhum Turupçu anısına fidan 
dikimi gerçekleştirildi.  Yapılan 
açıklamada; “Vakfıkebir ve Büyükliman 
bölgesi gençliğine kendisini atayan 
merhum Mustafa Turupçu için ne 
yapsak azdır. Doğa hayranı olan 

Turupçu'nun isminin yaşatılabilmesi 
için böyle farkındalıklar oluşturarak 
anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. 
Merhum Mustafa Turupçu'yu saygı, 
sevgi ve özlemle anıyoruz dediler. 

BAŞKAN KESKİN, ÜLKEMİZİN KURTULUŞ REÇETESİ
“ULUSAL BİRLİK VE DAYANIŞMADIR”

Sosyal Güvenlik il Müdürü Erdem 
Akbay, Sosyal Güvenlik Kuru-

munun kayıt dışı istihdamla müca-
dele stratejileri konusunda ekibiyle 
birlikte basın toplantısı düzenledi. 
Akbay konuşmasında, Türkiye'nin 
kayıt dışı istihdamla mücadelede 
yapılan çalışmalar ile önemli bir 
mesafe kat ettiğini belirterek “2002 
yılında yüzde 52'ler seviyelerinde 
olan kayıt dışı istihdam oranı 
yapılan çalışmalar neticesinde 
bugün yüzde 33'lere kadar 
düşürülmüştür” dedi. Kayıt dışı 
istihdamın olumsuzlukları üzerinde 
duran Akbay, “Kayıt dışı istihdamın 
kamu yönetimi yani devlet açısından 
da oldukça olumsuz etkileri söz 
konusudur. Önemli ölçüde prim ve 
vergi kaybına neden olmakta, 
çalışan-emekli dengesini bozarak 
sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini 
tehdit etmekte, gelir dağılımı ve 
kaynak dağılımında etkinliğin 
bozulmasına neden olmaktadır. 
Kayıt dışı istihdamla mücadelede 
yapılan çalışmalar ile Türkiye önemli 
bir mesafe kat etmiştir. 2002 yılında 
yüzde 52'ler seviyelerinde olan kayıt 
dışı istihdam oranı yapılan 
çalışmalar neticesinde bugün yüzde 
33'lere kadar düşürülmüştür. Bugün 
Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre 

kayıt dışı istihdamın, yani sigortasız 
çalışanların oranı yüzde 33,42, 
tarım sektöründe ise bu oran 
82,73'dur. Kayıt dışı istihdamla 
mücadele kapsamında yapılan 
çalışmaların tatbikî henüz bitmiş 
değil. Kayıt dışı istihdamın azaltı-
larak 2023 yılında tarım dışında 
yüzde 15'e indirilmesi için, Kurum 
olarak yoğun bir şekilde çalışma-

larımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
“TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK İKİ KİŞİ 
BİR EMEKLİYİ FİNANSE 
ETMEKTEDİR”
Türkiye'de yaklaşık iki kişinin bir 
emekliyi finanse ettiğine dikkat 
çeken Akbay, “Kayıt dışı istihdam 
ülke olarak hepimizin sorunu ve 
sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini 
olumsuz etkilemekte, gelecek 

kuşakları da tehlikeye sokmak-
tadır. Bugün Türkiye'de yakla-
şık iki kişi bir emekliyi finanse 
etmektedir. Bu da çalışan ve 
işveren üzerindeki yükleri git 
gide artırmaktadır. Kayıtlı çalı-
şan sayısının artırılması sosyal 
güvenliğin sürdürülebilirliğine 
katkıda bulunacak, aynı 
zamanda güvencesiz yaşayan 
birçok insanın geleceğe güven-
le bakmasını sağlayacaktır. Bu 
sorunla tek başına Sosyal Gü-
venlik Kurumu'nun mücadelesi 
yeterli değil, diğer kurumların, 
sivil toplum örgütleri başta ol-
mak üzere ilgili tüm kesimlerin 
desteği büyük önem arz 
etmektedir” şeklinde konuştu. 
Trabzon'da 2008 yılından beri 
yapılan incelemelerle bin 
100'ye yakın çiftin anlaşmalı 
şekilde boşanarak devletten 
haksız para aldığına dikkat 

çeken Akbay, “Eşiyle anlaşmalı 
boşanma yapanları tespit ettiğimiz-
de hemen aylıklarını durduruyoruz. 
Anlaşmalı boşanma yaptığı tarihten 
itibaren almış olduğu maaşların hep-
sini faizi ile birlikte tahsisini yapıyo-
ruz. Trabzon'da bu kapsamda 2008-
2018 arasında yaklaşık bin 100 kişi-
nin aylığı kesildi” ifadelerini kullandı.

SGK TRABZON İL MÜDÜRÜ 
ERDEM AKBAY BASINLA BULUŞTU



Büyükliman
Postası 3 13.12.2019GÜNDEM

HEM SÜSLÜYOR, HEM OKUYORLAR

DİJİTALE BAĞLI OL, BAĞIMLI OLMA

“HAYIR”DA YARIŞTILAR

àEl sanatlarında iddialı 
olan ve üç ayrı derslikte 

öğrenim gören bayanlar, dersin 
bitmesine yarım saat kala hep 
birlikte kitap okuyarak beldede 
farkındalık oluşturmak adına bir 
ilke daha imza attılar.
KAHYAOĞLU: “İSTERSENİZ 
BAŞARIRSINIZ”
Kursun  kapılarını basın 
mensuplarına açan Vakfıkebir 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Cemile Kahyaoğlu,kursa devam 
eden bayanların gerçekten 
gönüllü olarak okumak 
isteklerinin çok hoşlarına 
gittiğine vurgu yaparak, “Bu 

anlamda kendilerini geliştirmek, 
hayata bakış açılarını 
değiştirmek, okudukları 
kityaplarda hayatta 
kendilerinden bir kesit, bir pay 
bulmaları, yaşadıklarının 
sadece kendilerinin değil; diğer 
insanların da bunları 
yaşadıklarını öğrenmeleri 
açısından zor bir çalışma 
olacak diye 
düşünüyorum.Temennimiz, bu 
okuma projemizi tüm 
kurslarımıza yaygınlaştırarak 
bayanlarımızın daha bilinçli bir 
hale gelmelerini sağlamak 
olacaktır. Bu projenin en güzel 

yanı, öğretmenlerimizin 
kursiyerlerini zorlayarak değil, 
kursiyerlerimizin kendi 
istekleriyle kipat okuma 
çalışmalarına katılmalarıdır. 
Çünkü isterseniz başarırsınız” 
ifadelerine yer verdi. 
TAMTÜRK: “YALIKÖY'Ü ÇOK 
SEVİYORUZ”
Usta öğreticiler adına bir 
açıklama yapan Usta Öğretici 
Seval Tamtürk,“Kursiyer 
arkadaşlarımızla birlikte böyle 
bir etkinliğe karar verdik. 
Onların da çok hoşuna gitti  ve 
ders saatimizi ayırdık. Farklı 
kitaplar okuduğumuzda 
hikayede anneden, babadan, 
çocuktan kendimize bir şeyler 
katmak, yeni bir şeyler 
öğrenmek. Kendi yaşadığımız 
duyguyu orada gördüğümüz 
zaman, “A, ben de bunu 
yaşamıştım” diyoruz. 
Arkadaşlarımızla gerçekten 
güzel bir ekip oluşturduk, diğer 
öğretmen arkadaşlarımı da 
katıldılar bize ve birlikte 
başardık. Yalıköy halkı da 
büyük özverilerde bulundu. 
Yalıköy'ü çok 
seviyoruz”şeklinde konuştu. 

DAL: “KİTAPLARI YAZANLAR 
HAYATLARINDAN ÖRNEK 
ALMIŞLARDIR”
Uygulamanın dönem itibariyle 
sıra dışı olduğuna dikkat çeken 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdür Baş Yardımcısı Mustafa 
Dal, “Bu kitapları yazanlar 

hayatlarından örneklerle 
kaleme aldılar. Bu kadar insanla 
bir araya gelerek konuşma 
imkanımız olmadığı için bizler 
de bu buluşmayı kitaplar 
vasıtasıyla doğduğum yer olan 
Yalıköy Beldesi'nde başlattık. 
Yalıköy'den başka diğer 

kurslarımızda da bu uygulama-
mızı yaygınlaştıracağız. Faydalı 
olacağına inancımız tam. Ayrıca 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
olarak istekleri doğrultusunda 
tüm destekleri vermeye hazırız. 
Bu bağlamda kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Yalıköy Beldesi'nde bayanlara yönelik açılan Mefruşat Kursu

Vakfıkebir MYO Konferans 
Salonu'nda Gümüşhane 

Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğretim üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Ersin Diker tarafından 
gerçekleşen 'Dijital Bağımlılık' 
konferansına, Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Soner 
Demirtaş ve Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Tolga Ergün'ün yanı 
sıra çok sayıda öğrenci, 
akademik ve idari personel 
katıldı.Konferansta özellikle 
internet, cep telefonu ve sosyal 
medya yoluyladijital bağımlılığın 
nasıl oluştuğu ve bu durumdan 
kurtulmak için neler yapılması 
gerektiği ele alındı.
“DİJİDAL BAĞIMLIK İLE 
İLGİLİ TIP VE PSİKOLOJİDE 
YENİ TÜREYEN 
RAHATSIZLIKLAR”
Dijital bağımlılığının dünyada 
yeni yeni tanımlanan bir 
bağımlılık türü olduğunu 
vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi 
ErsinDiker, diğer bağımlılık 
türleri ile kıyaslamalar yaparak 
bu bağımlılığın oluşmasında 
özellikle psikolojik ve sosyolojik 
etkenlerin neden olduğunun 
altını çizdi. “İnsanlar beğenilme 
iç güdüsü ile sosyal medyada 
sürekli olarak paylaşım 

yapmakta ve diğerlerinin payla-
şımlarını gelişmeleri kaçırma 
kaygısı ile takip etmektedirler. 
Bu durum, zamanla dijital ort-
amda geçirilen sürenin artma-
sına ve devamında farkında 
olmadan bağımlılığın oluşma-
sına neden olmakta ve bireyi 
tıpkı bir sigara bağımlığında 
olduğu gibi esir almaktadır. 

Birey bunun farkında olsa bile 
bir türlü bu durumdan kurtula-
mamaktadır” dedi. Özellikle Z 
kuşağı olarak nitelendirebilen 
kişilerde dijital bağımlılığın daha 
çok görülebildiğinin altını çizen 
Diker, devlete, eğitimcilere ve 
ebeveynlere önemli görevler 
düştüğünü söyledi. Özellikle 
dijital bağımlık ile ilgili tıp ve 

psikolojide yeni türeyen rahat-
sızlıklardan bahseden Diker, 
dijital ortamda yer almanın 
bağımlılığa yol açmamasının 
önemine dikkat çekti. “Dijitale 
elbette bağlı olacağız, ama 
bağımlı olmayacağız. 
akıldığındasağlık, eğitim, 
pazarlama başta olmak üzere 
birçok alan dünyada günden 
güne dijitalleşiyor. Bu noktada 
insanların bu süreçten mahrum 
kalması elbette düşünülemez. 
Fakat bunun süre olarak fazla 
olması insanların psikolojik 
davranışlarını etkilemekte ve 
'FoMO, Nomofobi, Hikikomori 
Fenomeni, Ego Sörfü, Selfitis 

ve Plagomani' gibi dijital çağın 
yeni hastalıklarının bireylerde 
gözükmeye başlamasına neden 
olmaktadır. Bugün 
toplumumuzdaki çoğu insan bu 
tür rahatsızlıklardan en azından 
biri veya birkaçına 
yakalanmaktadırlar. Bu 
hastalıklara yakalanmamak 
veya bunlardan kurtulmanın 
yolu, 'Dijital Detoks' veya 
'Teknoloji Diyeti' diyebileceğimiz 
bir anlayışın benimsenmesidir. 
Bir süre tüm sosyal medya 
hesaplarını kapatıp ailemize, 
arkadaşlarımıza ve diğer sosyal 
aktivitelerimize daha çok zaman 
ayırmalıyız. Ayrıca illa sosyal 

medyayı kullanacaksak bile 
günün belli saatlerinde çok kısa 
olacak şekilde kullanmalıyız. 
Daha sonra cep telefonumuzu 
evimizin başka bir yere bırakıp 
acil bir durum olmadıkça elimize 
almamalıyız. Dijital bağımlılıkla 
mücadele dikkat edilmesi ve 
önemsenmesi gereken bir 
konudur” diye belirtti. Vakfıkebir 
MYO öğrencilerinin yoğun bir 
şekilde katılım gösterdiği 
konferansın sonunda 
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Soner Demirtaş, Dr. Öğr. 
Üyesi Ersin Diker'e konferansa 
verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür ederek plaket verdi.

Dijital Bağımlılık
konferansı verildi.

V
akfıkebir Belediye Parkı'nda 
düzenlenen kermeste öğrenciler 
adeta 'hayır'da yarıştılar. 

Kermesin amacının ise elde edilen 
gelirin tamamının ihtiyaç sahibi 
öğrencilere ulaştırmak olduğu ifade 
edilirken, kermesi düzenleyen 
öğrenciler adına bir açıklama yapan 
Sude Baltürk, “Öğrenci 
arkadaşlarımızla düzenlediğimiz 
kermesten elde ettiğimiz gelirin 
tamamını ihtiyaçlı öğrenci 

kardeşlerimize bağışlayacağız. 
Okulumuzda Afgan'lı, Irak'lı ve Filistinli 
kardeşlerimiz var. Onların ihtiyaçlarını 
karşılayacağız” dedi.  Kermesin 
düzenlenmesine rehberlik eden 
öğretmenlerden Meslek Dersleri 
Öğretmeni Ömer Haliloğlu da; 
“Gerçekten çok yardımsever 
çocuklarımız var. Kermesin 
düzenlenmesinin fikir babaları işte bu 
çocuklar. Pakistan'dan, Afganistan'dan, 
Suriye'den gelen öğrencilerimiz var ve 

bu öğrencilerimiz çok mağdur 
durumda; ne yapabiliriz dediler. 
Görüldüğü üzere kermeste yer alan 
yiyeceklerin hepsini kendileri 
hazırladılar, kendileri tasarladılar. Biz 
sadece kermesin düzenlenmesinde 
kendilerine rehberlik ettik. Kermese 
ilgilerinden dolayı Vakfıkebir Halkı'na 
teşekkür ediyor, kermesin 
düzenlenmesine katkı sağlayan tüm 
öğrencilerimizin gözlerinden 
öpüyorum” ifadelerine yer verdi. 

Vakfıkebir Anadolu 
İmam- Hatip Lisesi 

öğrencileri tarafından 
geliri ihtiyaçlı 

öğrencilere ulaştırılmak 
üzere bir kermes 

düzenlendi. 
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Osman KOYUNCU

ürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son Hyazısında Erdoğan'ın giderek 

sertleşeceğini belirterek, A. Davutoğlu, A. 

Babacan, A. Gül ve Mehmet Şimşek'i hedef 

aldığını söyledi. “ Şehir Üniversitesi 

üzerinde yaşanan tartışma nedeniyle 11. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski 

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski 

başbakan yardımcıları Ali Babacan ile 

Mehmet Şimşek'i hedef aldı. “Halk 

Bankası'nı dolandırdılar” dedi. Erdoğan, 

“Kardeşim Abdullah” diyerek 

Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah 

Gül'den “Halef selef olduğumuz 

Cumhurbaşkanı aradı” diye söz etti. 

Demirel, Ecevit'in ismini anmamak için 

“hökümetin başındaki zat” derdi. “Ahmet 

Davutoğlu kardeşim” diyerek Başbakanlık 

görevine getirdiği Davutoğlu'na, “malum 

zat” diye hitap etti.Mehmet Şimşek hariç 

Gül, Babacan ve Davutoğlu, bu ay içinde 

kuracakları partinin tabelalarını 

asacaklar. Erdoğan, ellerinden tutup 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan koltuklarına 

oturttuğu isimlerin kendisine ihanet 

ettiğini düşündüğü için giderek 

sertleşecek.”

Türkiye' deki siyaset, kin, nefret veya korku 

üzerine kurulmuş. Geri kalmış ülkelerde 

geneldehep bu şekilde siyaset yapılıyor. 

Yapılan tek yanlı yayınlarla halk tabakası 

umutsuzluk ve karamsarlığa 

itiliyor.Ülkemizin istikrar için liderimizin 

başta kalması şarttır, lideriniz gitse ülke 

karışır veya dağılır gibi telkinler yapılıyor, 

medyayı kullanarak halkı o şekilde 

yönlendiriyor. Siyasetin geleceğini, ilim, 

hukuk, demokrasi, özgürlükler yolunda 

atacağımız adımlar ve ekonomi 

belirlememeli.  En son Avrupa Birliği ve 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği (OECD) 

ülkeleri arasında hazırlanan Sosyal Adalet 

Endeksi'nde Türkiye'nin 41 ülke arasında 

40. Sıradadır. On yedi yıllık AKP iktidarının 

sonunda Türkiye'de asgari ücret açlık 

sınırının altında. Türk-İş açlık sınırını 2 

bin 102 lira olarak açıklarken, milyonlarca 

kişinin geliri 2 bin 20 lira. 875 bin kişi bin 

liranın altında emekli maaşı alıyor. 8 

milyon 700 kişi açlık sınırının altında, 16 

milyon açlık sınırında. 6 bin 705 lira ile 7 

bin 92 lira arasında olan yoksulluk 

sınırında ise 48 milyon kişi yaşıyor. Küresel 

yolsuzluk raporlarında, savaş, işgal, kaos, 

iç çatışma ve istikrarsızlığın sürdüğü, 

felâkete uğrayan ya da çatışma 

ortamındaki Ekvador, Gambia, Haiti, 

Jamaika benzeri istikrarsız ülkelerle aynı 

yerdeyiz.Kamuda rüşvet, yolsuzluk, 

hırsızlık ve partizanlıkla mücadele 

vaatlerinin hiçbiri yerine getirilmemiş. 

Daha önce açıklanan bir rapordaki 

Türkiye'nin yolsuzlukta Küba'yla aynı 

yerde.Son yıllarda yolsuzluklarla yurt 

dışına kaçan paranın miktarının 40-50 

milyar dolara ulaştığı, kamu ihale 

bedellerinin en az yüzde 15'inin “bağış” ve 

“komisyon” kamufleleriyle kişilerin cebine 

girdiği, her yıl en az 5 milyar doların 

politikacıların/bürokratların şahsî 

hesabına yatırıldığı, bu yüzden dış 

yatırımcıların yüzde 63'ünün Türkiye'ye 

gelmediği ve Türkiye'nin rüşvet, kara para 

ve diğer yasadışı yollarla “yolsuzluk 

kaybının 200 milyar doları aştığı 

söyleniyor. Türkiye iyiye gitmiyor fakat 

yöneticiler ısrarla vehayâlı senaryolarla 

halkı yanıltmaya çalışıyor.

SİYASETTE NEFRET DİL

İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, beraberinde 
Kur'an kursu öğreticileri Fatma Kopal, Elvide 

Karkaç ve Vakfıkebir Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu (KYK) Adnan Demirtürk 
Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup kız öğrenci 

ile birlikte, ortopedik engelli 17 yaşındaki ikiz 
kardeşler Yunus ve Emre Salih ile ailesini 
evlerinde ziyaret etti. İlçeye bağlı Kemaliye 
Mahallesi'nde ikamet eden Ersel ve Nesrin 
Salih çiftinin 17 yaşındaki ortopedik engelli ikiz 
oğulları Yunus ve Emre Salih ile ailesini ziya-
retleriyle ilgili İlçe Müftüsü Köksal; "Bizler mü-
ftülük olarak ilçemizdeki yaşlı, engelli ve hasta 
kardeşlerimizi zaman zaman evlerinde ziyaret 
ederek hal ve hatırlarını soruyoruz. Her zaman 

yanlarında olduğumuzu bildirmek isti-yoruz. Bu 
amaçla, ortopedik engelli olan iki kardeşimizi 
ve ailesini de ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını 
sorduk. Dertlerini, sorunlarını ve isteklerini 
dinledik. Kendilerini unutmadığımızı ifade ettik. 

Onların yüzünü güldürdük. Onların yüzünün 
gülmesi bizim de, toplumun da yüzünün 
gülmesi demektir. Bizler, ilçe müftülüğü olarak 
müftülük bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu'nda görevli personelimiz ve 
din görevlisi arkadaşlarımızla diğer engelli, 
hasta ve yaşlı kardeşlerimizi de zaman zaman 
ziyaret ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi, 
sağlık-afiyet temennilerimizi paylaşıyoruz. 
Kendilerine dua edip dualarını alıyoruz." dedi.

ENGELLi iKiZ KARDEŞLERE ZiYARET

İLÇE BAŞKANLIĞINA BEŞLİ ATANDI
İyi Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Selim Alp'in istifa ederek 
Belediye Meclis üyesi 
seçilmesinin ardından vekaleten 
Mustafa Şerit ilçe başkanlığını 
yürütülmekte idi. İYİ Parti 
Trabzon Teşkilatı il ve ilçelerde 
yapılanmasına devam ediyor. 
Yeni kurulan bir parti olmasına 
rağmen teşkilatlanma süresini 
hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu 
bağlamda partiye yeni kan 
katmak amacı ile Vakfıkebir 
ilçesine başkan ataması yapıldı. 
Geçmiş dönemde İlkhaber 

Gazetesi'nde yöneticilik yapan 
ve Trabzonspor Basketbol 
Kulübünde de yöneticilik yapan 
Alpaslan Beşli, İYİ Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı oldu. 
Görevi kendisine tevdi edilen 
Beşli, Vakfıkebir'in tanınan ve 
sevilen ailelerinden birine 
mensup bir şahsiyet. Genç yaşı, 
dinamik anlayışı ve yıllarca 
Vakfıkebir'de esnaflıktan gelen 
tecrübesi ile Vakfıkebir'e çok şey 
katacağı imajını şimdiden veren 
Beşli'ye yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

arşıbaşı'nda kurulan ikinci Çfutbol kulübü olan ve ilk 
sezonunda önemli başarılara 
imza atan İskefiyespor'da 
yönetim değişti. Yapılan olağa-
nüstü kongrede İskefiyespor 
Kulüp Başkanlığına Emrah 
Taşkın seçildi. Başkan Yardım-
cılıklarına ise Eyüphan Tomruk 
ve Bayram Yılmaz seçilirken 
Futbol Şube Sorumlusu olarak 
Erol Kerimkar, Genel Kaptan 
Samet İşçi, Basın Sözcüsü 
Oğulcan Yüksek ve Genel 
Sekreter Gökhan Şahin seçildi. 
Kulüp tarafından yapılan 
açıklamada, “El birliği ile güzel 
başarılara imza atacağız. Buna 
inancımız tamdır. Kongremizin 
kulübümüze ve ilçemize hayırlı 
olmasını diliyoruz. İlçemizdeki 
bütün sporseverlerin desteğini 
bekliyoruz.” denildi.

17 yaşındaki ortopedik
engelli ikiz kardeşler 
Yunus ve Emre Salih 

YENİ 
İLÇE 

BAŞKANI
OLDU

KPSS KURSUNA YOĞUN İLGİ 

Vakfıkebir İlçesi Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 

akademik kurslarına bir yenisini 
ekledi. Bölgede büyük bir 
ihtiyaç olan KPSS kursunu 
hizmete açtı. Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür Yardımcısı 
Mustafa Daloğlu'nun yaptığı 

bilgilendirmede şu ifadelere yer 
verdi. Müdür Yardımcısı 
Mustafa Daloğlu; “Kurumumuz 
bünyesinde açmış olduğumuz 
KPSS lisans ve önlisans 
düzeyindeki kursumuza 100 
öğrenci başvuru yapmıştır. 
Merkez binamızda haftada üç 

gün, Matematik, Coğrafya, 
Geometri, Tarih ve Türkçe 
branşlarında  ders verilmek-
tedir. Tecrübeli eğitimci bir 
kadroyla bu hizmeti veren 
kurumumuz Büyükliman 
havzasına hizmet etmektedir. 
Uzun yıllar üniversiteye 
hazırlık kurslarıyla adından 
söz ettiren ve birçok öğrenciyi 
hayallerine kavuşmasında 
önayak olan merkezimiz, 
memurluk sınavına hazırlan-
mak isteyen yöre insanımızı 

dikkate alıp bu hizmeti saat 
gözetmeksizin sunma çabası 
içindedir. KPSS kursumuza 
katılımcılar yoğun ilgi 
göstermektedir. 6 ay sürecek 
olan kursta öğrenciler hayalleri 
için çaba sarf edecekler” dedi.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN MAÇ KEYFİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 
ilk maçında Hekimoğlu 

Trabzon FK ile Medipol 
Başakşehir karşılaşmasında 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü bünyesinde eğitim 
gören Özel Eğitim Kursu Öğ-
rencileri, usta öğreticiler Zehra 
Sağlam ve Ayben Barak ile bir-
likte maça renk kattılar. Maçın 
başlamasıyla birlikte özel öğ-
rencilerdeki heyecan görülmeye 
değerdi. Özel öğrenciler, maç 
boyunca Hekimoğlu FK'ya 
alkışlarıyla desteklerken maç 
sonunda takımlarının yenilme-

sinin üzüntüsünü yaşadılar. 
Gençlik Merkezi Müdürü Yunus 
Ali Civil, “Bu etkinliklerin 
haricinde çeşitli etkinliklerle 
çocuklarımızı mutlu etmeye 
devam edeceğiz. Bu özel 
çocuklarımızı hayata bağlamak 
ve onların yaşantısında bir 
farkıntalık oluşturabiliyorsak bu 
bizleri ve ailelerini mutlu ediyor. 
Onların mutluluğu bizleri de 
haliyle motive ediyor. Onlar için 
ne yağsak azdır. Onlarda bu 
toplumun bir parçası ve bireyle-
ridir. Onlara sahip çıkmak 
hepimizin görevidir dedi.” 

Vakfıkebir İlçe Stadyumunda oynanan
Ziraat Türkiye Kupası maçının

özel konukları oldular.

İSKEFİYESPOR'DA YENİ DÖNEM
İskefiyespor'da yapılan kongrenin ardından
yeni başkan Emrah Taşkın seçildi.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinden almış olduğum 140101014 nolu öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Bayram kızı Hasret KANT 1996 doğumlu

ZAYii
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BAHÇELi'NiN TERCiHi
“ŞALPAZARI SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ” OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, AA muhabirleri ve 

foto muhabirlerinin yurt içinde 
ve yurt dışında çektiği 
fotoğraflardan oluşan “haber”, 
“yaşam” ve “spor” kategorilerini 
inceledi. Bahçeli, haber 
kategorisinde Sarıkamış 
Harekatı'nın 104. yılı kapsa-
mında Trabzon'un Şalpazarı 
ilçesi Sis Dağı eteklerindeki 
Şıhkıranı mevkisinde 3 bin 
kişinin katılımıyla düzenlenen 
yürüyüşü konu alan Hakan 

Burak Altunöz'ün, “Sarıkamış 
şehitleri anısına” isimli 
fotoğrafına oy verdi. Bahçeli, 
haber kategorisinde Sarıkamış 
Harekatı'nın 104. yılı 
kapsamında Trabzon'un 

Şalpazarı ilçesi Sis Dağı 
eteklerindeki Şıhkıranı 
mevkisinde 3 bin kişinin 
katılımıyla düzenlenen 
yürüyüşü konu alan Hakan 
Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış 
şehitleri anısına" isimli 
fotoğrafına oy verdi. Bahçeli 
yılın fotoğraflarını seçti ViDEO 
Haber kategorisinde MHP 
Lideri Bahçeli'nin oy verdiği 
ikinci fotoğraf ise Suriye'nin 
kuzeydoğusunda Türk 
askerinin, Barış Pınarı Harekatı 

çerçevesinde Tel Halaf halkına 
gıda, ekmek dağıtımının yanı 
sıra çocukları da çikolata ve 
şekerle sevindirdiği anının yer 
aldığı “Mehmetçik çocukların 
yüzünü güldürdü” fotoğrafı 

oldu.  Devlet Bahçeli, yılın 
fotoğraflarını seçti Spor 
kategorisinde ise Mustafa 
Yalçın tarafından çekilen 
“Millilerden asker selamı” 
başlıklı fotoğrafa oy veren 
Bahçeli, Mersin açıklarındaki 
dalışıyla dünya rekorunu 
kazanan ve su altında asker 
selamı veren Şahika Encümen'i 
fotoğraflayan Şebnem 
Coşkun'un çalışması için oy 
kullandı.  Devlet Bahçeli, yılın 
fotoğraflarını seçti Yaşam 
kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın 
“Beyaz yürüyüş” başlıklı 
fotoğrafını beğenen Bahçeli, 
yine yaşam kategorisinde yer 
alan Suriye'deki iç savaşın 
mağdurları baba-oğlun yer 
aldığı ve Cem Genco'nun 
çektiği “Kendi engelini unuttu 
evladına şifa arıyor” başlıklı 
fotoğrafı oyladı. Spor 
kategorisinde yer alan 
fotoğrafları inceleyen Bahçeli, 
Fenerbahçe ve Galatasaray 
futbol takımları arasındaki 
maçtan bir karenin oylamada 
yer aldığını görüncü esprili 
şekilde “Niye Beşiktaş'ın 
fotoğrafının olmadığını” sordu.  
Devlet Bahçeli, oylama sonra-
sında “Anadolu Ajansının her 
yıl düzenlemiş olduğu fotoğraf 
yarışması olayların değerlen-

dirilmesi, kültür hayatımızın 
zenginleşmesi açısından 
önemlidir. Her yıl katılmaktayım 
bazı yıllarda da birincilik almak-
tayım. Bunda da umuyorum.” 
değerlendirmesini yaptı.

TOPLANTILAR CANLI YAYINLANACAK

akfıkebir Belediyesi VMeclisinde toplantılar canlı 
yayınlanacak. İsteyen 
vatandaşların toplantıları takip 
edebilmesi acısından kolaylık 
sağlayacak olan canlı yayınlar 
Vakfıkebir Belediyesi'nin 
sosyal medya hesapları 

üzerinden takip edilebilecek.  
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Her zaman 
şeffaf bir yönetim anlayışı 
içerisinde olduk. Bu anlamda 
meclisimizde aldığımız tüm 
kararları belediyemizin resmi 
sitesinden paylaşıyoruz. 

Bunun sıra yanı yapacağımız 
canlı yayınla isteyen vatandaş-
larımızın meclis toplantılarını 
takip edebilmelerini sağla-
yacağız” dedi. Bugün saat 
11.00 yapılacak olan Vakfı-
kebir Belediye Meclisi toplan-
tısı canlı yayınlanacak. 

MUHTARLARDAN 
HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve beraberinde muhtar 
arkadaşlarıyla birlikte, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 
Merthan Çelikdağı'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

iyaret sırasında konuşan 

ZVakfıkebir Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet 

Çilingir, “Yeni İlçe Emniyet 

Müdürümüzün çok başarılı 
olacağına inanıyoruz. Bizlerde 
kendisinin her zaman yanında 
ve destecisiyiz” diye konuştu. 

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdü-
rü Merthan Çelikdağ ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etti.

MERKEZ ENSAR CAMii'NDE
SABAH NAMAZI BULUŞMASI

akfıkebir İlçe Müftüsü 

VHüseyin Köksal, ilçedeki 
camilerde program 

dâhilinde sürdürülen 'Sabah 
Namazı Buluşmaları' 
kapsamında, Merkez Ensar 
Camii'nde vatandaşlarla bir 
araya geldi. Namazdan önce 
cemaate sohbette bulunan 
Müftü Köksal daha sonra 

sabah namazını kıldırdı. 
Ardından yapılan tesbihât, duâ 
ve aşrı şerif tilâvetiyle program 
sona erdi. İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, sabah namazı 
buluşmalarının; sabah namazı 
ve seher vaktinin manevi 
atmosferini yaşamak, 
yaşatmak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 

sabah namazı cemaatini 
artırmak, cemaat rûhu 
oluşturmak, dînî bilgi 
paylaşımında bulunmak, 
toplumdaki birlik, beraberlik ve 
kaynaşma şuûrunu bilinçli bir 
şekilde geliştirmek ve samimi 
dostlukları pekiştirmek 
amacına yönelik olarak 
gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vakfıkebir Merkez Ensar Camii'nde 'Sabah Namazı Buluşması' gerçekleştirildi.

MUHAMMET TAŞ iÇiN 
YARIŞMA DÜZENLENECEK

üyükliman 

BGazeteciler 
Cemiyeti 

yönetim kurulu 
tarafından yapılan 
toplantıda alınan karar 
gereği merhum 
Gazeteci Muhammet 
Taş'ın adının yaşatıla-
bilmesi için il genelin-
de haber yarışması 
düzenlenmesine karar 
verildiği şartnamenin 
daha sonra açıklana-
cağı açıklandı.

Kısa bir süre önce 
yaşamını kaybeden 
gazeteci Muhammet Taş 
için haber yarışması 
düzenlenecek. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın 
Fotoğrafları" oylamasına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AA 
muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği 
fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi. 

BEŞİKDÜZÜ CHP İÇİN ADAYIM DEDİ
Emekli öğretmen Ali Cora önümüzdeki Cumartesi günü 
yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Beşikdüzü İlçe 
Kongresi'nde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 

arti binasında bir basın Paçıklaması yapan Ali Cora, 
birlik ve beraberliği sağlamak 
için var gücüyle çalışacağını 
ifade ederek, “Partililerimiz 

arasındaki sevgi bağını güçlen-
dirmek için elimden geleni ya-
pacağım. Herkesin ilçe başkanı 
olacağım. Zamanım var. Çalış-
ma isteğim çok. Aklın ve doğru-

nun galip geleceği birlikte yö-
netmek için CHP Beşikdüzü İlce 
Başkanlığına adaylığımı açıklı-
yor, tüm partili arkadaşlarımız-
dan destek bekliyorum” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Beşikdüzü İlçe Kongresi
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MiNiKLERDEN, ANLAMLI ZiYARET TONYA DOĞAN FIRSAT TEPTİ

BÖYLE Mİ OLACAKTI ?
Evinde oynadığı maçlarda 
rakiplerine büyük üstünlük 
kurarak baskı altına almaya 
başaran Tonya Doğanspor 
mutlaka kazanması gereken 
Iğdıresspor müsabakasına 
istediği gibi başlayamadı. 
Nasılsa kazanırız düşüncesinin 
verdiği rahatlık futbolcuları 
olumsuz etkiledi. 30. dakika da 
Iğdıresspor Şahin ile çok net bir 
gol fırsatından yararlanamadı. 
İlk yarının son anlarında 
Serkan'ın sert şutu rakip defan-
sa çarparak ağalara gidince 
temsilcimiz o dakikaya kadar 
pozisyona giremediği maçta 1-0 

öne geçmeyi başardı. İkinci 
yarıda ise istenilen Tonya 
Doğanspor sahaya çıktı diye 
düşünürken Barış Baltürk'ün 
ders kafa vuruşu ağalarla 
buluşunca Iğdıresspor 
beklemediği biranda beraberlik 
golünü bulmuş oldu. Aynı Barış 
Baltürk sadece üç dakika sonra 
bu sefer rakip ağaları havalan-
dırarak takımını 2-1 öne geçir-
meyi başardı. 63. dakika da 
karşılaşmanın hakemi Ertuğrul 
Yılmaz kendisin atlatmaya 
yönelik hareket yaptığı 
gerekçesiyle Erkan Kahraman'ı 
ikinci sarı karttan kırmızı kartla 
dışında bıraktı. Maçın kırılma 

anıda bu dakika oldu. On kişi ile 
mücadele eden temsilcimiz 
Mücahit ve ikinci yarıda oyuna 
giren Sefa ile çok net bir fırsatı 
gol fırsatlarından yararla-
namadı. Iğdırespor 83. dakika 
da geliştirdiği kontratakla eşitlik 
golünü atınca hepimiz için 
büyük bir şok yaşandı. 2-1 önde 
ve on kişiyken kontrataktan gol 
yemek izah edilebilecek bir 
durum değil. Üzülmemek elde 
değil. Çok kritik bir maç basit 
hatalarla iki puan kaybedildi. 
Çok yazık oldu. Lig sonunda 
kaybedilen şu iki puanla 
hedefler ıskalanırsa üzüntümüz 
daha da katlanacaktır.  

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Bölge Yatılı Kız 

Kur'an Kursu'nda, Kur'an 
Eğitimi ve Öğretimi gören 4-6 
yaş grubu minik öğrencileri 
temsilen bir grup öğrenci, 
İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nin Özel 

Öğrencilerini ziyaret ettiler. 
Kur'an Kursu Öğreticisi Havva 
İnce ve Fatma Kopal 
refakatinde İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen 
minik öğrenciler önce Okul 
Müdürü Sezgin Özdin'i ziyaret 
ettiler. Daha sonra Öğretmen 

Ayşe Birinci eşliğinde sınıfları 
gezen minikler, okulda eğitim 
öğretim gören özel öğrencilerle 
(engelli kardeşleriyle) 
buluştular. Her insanın bir 
engelli adayı olduğunu empati 
yapmaları ve engelli kişileri 
nerede görürlerse görsünler, 
ön yargılı olmaksızın her 
şekilde onlara yardımcı 
olunması gerektiği bilincinin 
kendilerine aşılanması 
amacıyla gerçekleştirilen 
ziyarette minik öğrenciler, 
engelli kardeşlerine çeşitli 
hediyeler verdiler ve bir süre 
kendileriyle sohbet edip, neşeli 
vakit geçirdiler. İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Sezgin Özdin, bu 
anlamlı ziyaret dolayısıyla 
başta ilçe müftülüğüne, Kur'an 
kursu öğreticilerine ve minik 
öğrencilere teşekkürlerini ifade, 
minklere eğitim öğretim 
hayatlarında başarılar diledi.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencilerinden, İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nin Özel Öğrencilerine ziyaret.

MASA TENiSiNE
VAKFIKEBiR DAMGASI

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı programı kapsa-mında 
Okul Sporları Gençler Masa Tenisi İl birinciliği müsaba-
kaları sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi. 
Müsabakalara Vakfıkebir Takımları damga vurdu.

Okul Sporları Masa 
Tenisi Gençler İl 

Birinciliği müsabakaları 32 
erkek ve 13 kız takımının 

katılımıyla gerçekleşti. 
Okul Sporları Gençler 
Masa Tenisi il birinciliği 

müsabakaları 4-10 Aralık 
2019 tarihleri arasında 
Beşirli Tenis Kompleksi 
çok amaçlı spor 

salonunda yapıldı. 
Erkekler kategorisinde 
Vakfıkebir Anadolu İmam 

Hatip Lisesi ile Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi ilk iki sırayı 
paylaştılar. Müsabakalar 

sonucunda dereceye 
giren okullara yapılan 
törenle ödülleri veridi.

Erkeklerde

1.Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi

2.Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi

3.Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi

4.Of Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi

Kızlarda

1. Of Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi

2. Akçaabat Anadolu Lisesi

3. Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

4. Tevfik Serdar Anadolu Lisesi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren 
Kırmızı Beyazlı Tonya Doğaspor, Vakfıkebir İlçe Stadyumunda karşı 
karşıya geldiği Iğdır Esspor ile 2-2 berabere kaldı.

SAHA: Vakfıkebir İlçe Stadyumu 
HAKEMLER: Ertuğrul Yılmaz***, İzlem 
Günaydın***, Bilgehan Çakır***
TONYA DOĞANSPOR: Adem**, Murat**, 
Eren*(Dk.86 Murat*), Erdinç**, Barış***, 
Mesut** (Dk.46 Sefa**), Serkan***, Mahmut 
Emin**, Burak**, Mücahit** (Dk.76 Serkan**), 
Erkan* 

IĞDIRESSPOR: İlyas Can**, Uğur Can**, Ali 
Arda Tuncer**, Ali Sati**, Fatih**, Ferhat**, 
Serkan**, Şahin**, İbrahim**, Hasan** 
(Dk.66 Atilla*), Serhat**
GOL: Dk.40 Serkan, Dk.56 Barış  (Tonya 
Doğanspor), Dk.53 Barış (k.k.), Dk.83 
Serkan (Iğdıesspor)
KIRMIZI KART: Dk.53 Erkan (Tonya 

Panele katılan Vali İsmail 
Ustaoğlu, burada yaptığı 

konuşmada, kentin denizcilik ve 
hamsiyle anıldığını kaydederek, 
hamsinin kentteki deniz 
ürünlerinde yüzde 70'ini teşkil 
ettiğini söyledi.  Trabzon'un en 

önemli vizyonunu tarım, ticaret 
ve turizmin oluşturduğunu 
anlatan Vali Ustaoğlu, “Bugün 
bir araya geldiğimiz bu panelde, 
özellikle deniz türlerimiz 
konusunda neler yapabiliriz, 
bunlar görüşülecek. Devletimiz 
de bu konuda güzel 

çalışmaların altına imza attı. 
Trabzon'da 24 balıkçı barınağı, 
12 balık işleme tesisi var. 
Bunların 7'si ihracata yönelik 
tesisler. 2018 yılı itibarıyla 
Trabzon'dan 5 bin 750 ton balık 
ihraç edildi.” dedi. Vali Ustaoğlu, 

kentte deniz ürünlerinin 
kapasitesini geliştirme nokta-
sında adımlar atacaklarını söz-
lerine ekledi.  Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanvekili 
Atilla Ataman da belediye olarak 
sektörün emrinde olduklarını 
ifade etti.  Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu ise, bölgenin 
avcılık ve kafes balıkçılığı 
konusunda ön plana çıktığını 
anımsatarak, gelecek yıllarda 
kafes balıkçılığının önemli 
miktarda artacağına inandıkla-

rını aktardı.  Paneli düzenleyen 
Ticaret Borsasını temsilen 
konuşan Başkan Eyüp Ergan 
da bölge, ülke ve Trabzon'un 
sosyo-ekonomik kalkınmasına 
katkı sağlamak amacıyla tarım, 
ticaret ve turizm başlıklarında 
düzenlediklerini anlattı.

‘KARADENiZ'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR
BALIKÇILIK’ PANELi
Trabzon Ticaret Borsası, Faroz Balıkçı Barınağı'nda,
'Karadeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık' paneli düzenledi.

Trabzon'da 24 balıkçı barınağı, 
12 balık işleme tesisi var
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TRABZON MHP'YE BÜYÜK KATILIM

Uzunsokak'ta bir restoranda 
düzenlenen törene katılım yoğun 

olurken partililer salona sığmadı. 
MHP'nin dev toplantısına MHP İl 
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, MYK Üyesi 
Süleyman Latif Yunusoğlu, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız, 
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin 
Nuhoğlu, MHP İL Kadın Kolları 
Başkanı Gülen Demir, MHP Eski İl 
Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe 

Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 
ile MHP'ye yeni üye olan binlerce 
vatandaş katıldı.  
“ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM”   
Rozet takma töreninde konuşma 
yapan Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, “Bugünlere kolay 

gelinmedi. MHP'ye katılmak için 
gelerek yüreklere ile bizlere güç 
verenlere 'Hoş geldiniz' diyorum. Bu 
parti, beklentisi olanların partisi değil, 
onca ülkem ve milletim diyenlerin 
partisi. Bu partinin lideri yaptığı 
konuşmalarla, duruşuyla, ilkesiyle milli 
bir işaret yapan, davası kızıl elmayı 
devlet davası yapan bir liderin partisi. 
O lider ki benim aklım fikrim Türkiye'dir 
diyen, her konuştuğu doğruluğu tescil 

edilen bir lider. İşte yuva, işte teşkilat, 
işte parti, işte lider. Bundan ötesi 
yok” dedi.   
“TEK DEVLET DİYENLERİ BIRAKIP 
KÜRDİSTAN DİYENLERİN YANINDA 
MI POZ VERECEKTİK”
MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, 

“Devletimize, vatanımıza, 
bayrağımıza, Milliyetçi Hareket 
Partisi'ne olan sevgimiz nefes 
aldığımız zamanla irtibatlıdır. Biz 
bunları kalbimizle değil, ruhumuzla 
seviyoruz. Biz sadece ülkede beka 
sorununu anlayanlardan tarafız. Biz, 
bizi kimin yönettiğine değil, sadece 
nasıl yönettiğine bakarız. Çünkü biz 
aslı bir, sözü bir, şerefli Türk Milletinin 
Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Bizi asılsız 

suçlamalarla yıldırmaya çalışanlara da 
buradan diyorum ki, 'Yedi düvelin 
saldırısı ile karşı karşıyayız.' Ne 
yapacaktık, tek devlet diyenleri bırakıp 
Kürdistan diyenlerin yanında mı poz 
verecektik. Başbuğ adına üniversite 
açanları yanımızdan itip de Başbuğ 

düşmanları ile mi olacaktık. Ezan 
sesinden rahatsız olduklarını söyleyip, 
şehitler ölmez vatan bölünmez 
sözünden tiksindiklerini söyleyenlerle 
mi olacaktık. 15 Temmuz bir tiyatrodur 
diyenleri unutmayacağız. Biz Alpaslan 
Türkeş'in çocuklarıyız, Mustafa 
Kemal'in izindeyiz. 26 sene önce bizi 
uyaran FETÖ'ye hiçbir methiye 
dizmeyen tek lider olan Türk 
Dünyasının lideri Devlet Bahçeli'nin 

ölümüne arkasındayız. Ne mutlu 
Türküm diyene” diye konuştu. MYK 
eski üyesi Şeref Oruç'un 
konuşmalarının ardından partiye yeni 
katılan yaklaşık bin 500 üyeye törenle 
rozetleri takılarak, 'Yuvanıza Hoş 
geldiniz' denildi.

“MHP İKTİDARINI ÖNLEMEK 
İSTİYORLAR” 
Kongrede konuşan MHP MYK üyesi 
Süleyman Yunus Latifoğlu da, İYİ 
Parti'ye göndermede bulunarak,  “'Ben 
Fetullah Hocaefenfiyi çok severim. 
Eğer Türk Milleti onu anlamış olsa idi 
ne 80 darbesi ne de bugünkü 
sıkıntıları yaşardık' diyen birinin genel 
başkanı olduğu, MHP lider Sayın 
Bahçeli'yi 2002 yılında Amerikalılarla 

anlaşıp başbakanlığı ele almadığı için 
eleştirenlerin genel başkan yardımcısı 
olduğu bir siyasi parti oluşturdular. 
Türk Milliyetçilerini boğmak, Türk 
İslam ülkücülerinin yolunu kesmek ve 
MHP iktidarını önlemek için”
 ifadelerini kullandı.

MÜFTÜLÜĞÜN MİNİKLERİNDEN
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE ZİYARET

akfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an VKursu'nda Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi gören 4-6 yaş grubu minik 
öğrencileri temsilen bir grup öğrenci, 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve Kur'an 
kursu öğreticileri Fatma Kopal, 
Zübeyde Al ve Fatma Gümüş ile 

birlikte Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu 
Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini ziyaret 
ettiler. Okula gelişlerinde Müdür 
Yardımcısı Hasan Algan tarafından 
karşılanan ziyaretçi grubu, ilk olarak 
Okul Müdürü Sinan Uzun'u ziyaret 
ettiler. Müdür Uzun ile bir süre sohbet 

eden Müftü Köksal ve müftülüğün 
minik öğrencileri daha sonra müdür ve 
müdür yardımcısı eşliğinde okulun özel 
eğitim sınıflarını gezdiler. İlçe müftülü-
ğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi 
gören 4-6 yaş grubu minik öğrenciler, 

Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı 
öğrencilerine ziyaretlerinde çikolata 
ikramında bulundular ve kendileriyle bir 
süre sohbet edip neşeli dakikalar 
geçirdiler. Okul Müdürü Sinan Uzun, 
Müdür Yardımcısı Hasan Algan ve özel 
eğitim öğretmenleri, ilçe müftülüğünün 

ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti 
ifade ederek Müftü Köksal ve berabe-
rindekilere teşekkür etti. Müftü Hüseyin 
Köksal'da, ilgi ve alakaları dolayısıyla 
okul müdürü ve ekibine teşekkürlerini 
ifade ederek tüm idareci, öğretmen ve 
öğrencilere başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon teşkilatı 'MHP Trabzon'da Büyük Buluşma' adı altında katılım ve rozet takma töreni 
düzenlendi. Uzunsokak'ta bir restoranda düzenlenen buluşmada yaklaşık 1500 yeni üyeye rozet takılarak katılım beratı verildi. 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencilerinden, Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine ziyaret.

VAKFIKEBiR'Li ASTSUBAY YARALANDI
akfıkebir doğumlu Karatepe nüfusuna 

Vkayıtlı Cumhuriyet mahallesinde ikamet 
eden 1994 doğumlu Astsubay Çavuş 

Emre Çalık mayına basması sonucu yara-
landı. İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylala-
rında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama 
çalışmaları başlatılmıştı. Operasyon sırasında 
tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etme-
si sonucu aralarında Vakfıkebir'li hemşerimizin 
Astsubay Çavuş Emre Çalık'ında bulunduğu
3 asker yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye 
alındı. Akşam saatlerinde ise yaralanan 
askerlerin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine (GATA) sevk edilecekleri 
bilgisine ulaştık. Yaralıların herhangi bir hayati 
tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan Vakfıkebir'li hemşerimizin Astsubay Çavuş 
Emre Çalık'ında aralarında bulunduğu 3 asker, tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandılar.




