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VAKFIKEBiRLiLER KAYMAKAM YAKUTA ÇOCUKLARIN
KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

MUHTARLARDAN 
BAŞKANA HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

> Vedat FURUNCU 4'de

Vakfıkebir İlçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 
yaklaşık 4 bin 513 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne heyecanının 
yaşandığı Büyükliman İlkokulu'nda okuyan minik öğrenciler, 
karnelerini İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta'nın elinden aldılar.

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir İlçesindeki Mahalle 
muhtarları Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek Başkana yeniden 
Cumur İttifakı Belediye Başkan 
Adayı gösterilmesi dolayısıyla 
hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 
Ayrıca yapılan hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederek çiçek ve 
getirdikleri hediyeyi takdim ettiler. > Ahmet KAMBUROĞLU  3'de

CENNET GÖREVİNE BAŞLADI
Bölge Hastanesi 
konumunda olan 
Vakfıkebir Devlet 

Hastanesi bir 
uzman doktora 
daha kovuştu. 
Genel Cerrahi 

Uzmanı Op. Dr. 
Ömer Cennet 
Hastanedeki 

görevine başladı.

BULUŞMAYA DEVAM EDiYOR
”Vakfıkebirliler Buluşuyor” sloganıyla, Trabzon'da

yaşayan hemşehrilerimiz bir araya geldiler.

aklaşık 300 kişilik hemşehri gurubu Ytanışma, kaynaşma ve sohbet amaçlı 
gerçekleştirilen buluşma gecesinde 
Vakfıkebir'in daha etkin lobi faaliyetleri 
yapabilinmesi için görüş alışverişinde 
bulunuldu. Gecenin açılış konuşması ve 
sunumunu yapan Doğu Karadeniz Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet 

Şentürk ”Vakfıkebirliler Buluşuyor” sloga-
nıyla ilki 7 Aralık 2018 tarihinde gerçek-
leştiğini hatırlatarak Vakfıkebir Trabzon'a 
fazla uzak değil lakin bizler, Trabzon'da 
yaşayan Vakfıkebirliler olarak birbirimize 
çok uzak düştük, ayrı kaldık” dedi. Bu 
uzaklığı yakın etmek, ayrılığı gidermek 
maksadıyla yola çıkan arkadaşlarımızın 

çok güzel ve samimi duygu ve düşünce-
lerle, hiçbir kurum, kişi veya zümreyi öne 
çıkarmak gayesi olmadan yola koyulduk-
larını ifade eden Şentürk, “Vakfıkebirlileri 
bir birinden haberdar edecek, bir arada 
tutacak bir oluşum meydana getirilmesi 
düşüncesini hayata geçirmek gayesiyle 
bir araya gelindiğini ifade etti. 

Bizim olan tüm değerlerimize sahip 
çıkacağız, koruyacağız, kollayacağız.

> Sadık AYDIN 2'de
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"GÜZEL BİR 
ORGANİZASYON 

OLDU"

Niyetimiz halis, gayemiz birlik 
ve beraberlik, arzumuz 

muvaffakiyet, düşüncemiz hayır, 
akıbeti hayır olur inşallah. Yol 
haritamızı hep beraber, birlikte 
çizeceğiz.  Engelleri beraber aşıp 
külfete hep birlikte omuz vereceğiz. 
Aramızdaki sevgi, saygı, hoşgörü 
ortamını geliştirip topluma ve 
bizden sonra gelecek neslimize 
miras yapacağız. Nihayet Allah'ın 
izniyle bu gayeye birlikte 
ulaşacağız. Bizim olan tüm 
değerlerimize sahip çıkacağız, 
koruyacağız, kollayacağız. 
Eksiklerimizi yine tamamlayacağız, 
yanlışlarımızı varsa hep birlikte 
düzeltecek, yanlışlardan doğruya 
ulaşma yolunda yol gösterici olarak 
faydalanacağız.  Bir olacağız, diri 
olacağız, iri olacağız ve inşallah 
başaracağız. Bu işlevlerin yerine 
getire bilmek için ne tür adımlar 
atılması gerekiyorsa atacağız. Ne 
yapılması gerekiyorsa yerine 

getireceğiz. Dernek mi kurulacak, 
mekân mı kiralanacak, ne 
yapılması gerekiyorsa bunun 
kararını hep beraber vereceğiz.  
Bunda hepimizin payı ve 
sorumluluğu olacak. 
"Bizim ortak siyasetimiz 
Vakfıkebirli olmaktır"
 Hemşerilik dernekleri gurbetlerde 
çok değerli ve çok önemli 
olduğunun altını çizen Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Vakfıkebirliler açısında Trabzon'da 
geç kalınmış bir olaydır. Bu işler 
emek ister, sevgi ister, karşılıksız 
çalışmak ister ve bu işlerin 
yürümesi için maddi kaynak ister. 
Lobi faaliyetleri günümüz 
Türkiye'sinde bu tür dernekler 
üzerinden yürümektedir. Vakfıkebirli 
kardeşlerimizin danışması 
Vakfıkebir adına Trabzon adına ve 
Türkiye adına fikir yürütmesi, güç 
oluşturması bu tür denekler ile 
oluyor. Bu dernekleşme 

Trabzon'daki Vakfıkebirlilerin 
birlikteliğini, danışmasını, 
kaynaşmasını hem de bir birleriyle 
olan irtibatlarını sağlayacak bundan 
da önemlisi lobi gücü oluşturacak. 
Lobi faaliyetleri sizi siyasette, 
atamalarda bir yere getirmek için 
güç olacaktır. Bu tür derneklerde 
siyaset çok etkin olmamalıdır. Bizim 
ortak siyasetimiz Vakfıkebirli 
olmaktır. Her türlü siyasetten renk 
bu derneğin içinde olacaktır. Bunlar 
bizim zenginliğimizdir. Bizi biz 
yapan derlerdir. Trabzon özeline 
baktığınızda Vakfıkebir en köklü 
ilçelerinden, tarihi ile ticaretiyle, 

nüfusuyla önde gelen ilçeyiz. 
Bizden az nüfuslu olan ilçeler 
hemşeri dernekleri ayakta 
tutabiliyorsa Vakfıkebirliler bunu 
yapacak güçte ve kudrettedir. Yeter 
ki irade gösterelim hep beraber 
destek verelim. Bundan sonra bu 

toplantıların yapılacağını duyan ve 
öğrenen hemşehrilerimiz 
toplantılara davet beklemeden 
duyduğunda katılmak zorunda ve 
sorumluluğundadır. Hemşehricilik 
bunu gerektirir. Vakfıkebirli bir 
kardeşimizin başı sıkıştığında 
nereye başvuracağım 
düşündüğünde bu dernek onun 
çaresi olmalıdır dedi.  Merkezi 
İstanbul'da bulunan Trabzon 
Büyükliman Derneği Başkanı Ertan 
Bak, Vakfıkebir Kültür ve 
Yardımlaşma Dernek Başkanı 
Zülküf Çavdar, Trabzon Eczacılar 
Odası Başkanı. Halit H. Uslu ve 

MÜSAİD Trabzon Şube Başkanı Ali 
Kaan yaptıkları selamlama 
konuşmasında Vakfıkebir için lobi 
faaliyetlerin çok önemli olduğunu ve 
birlik beraberlik ruhunun 
geliştirilerek değerlerimize sahip 
çıkılması gerektiğinin altını çizdiler. 
Geceye Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, MÜSAİD 
Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, 
Eczacılar Odası Başkanı Halit H. 
Uslu, Trabzon Büyükliman Dernek 
Başkanı Ertan Bak, Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Mehmet Şentürk,  AK 
parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, İYİ 
Parti Ortahisar İlçe Başkanı 
Muhammet Erkan, Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Selim Alp, Esnaf Sanat-
kârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Hasan Topaloğlu, Esnaf 
Odası Başkanı Kadem Sağlam,  
TVİT (Trabzon Vakfıkebir İşadam-
ları Topluluğu) Üyeleri, Trabzon ve 
Vakfıkebir'li işadamları ile bürokrat-
lar katıldılar. Gece buluşmaların 
devam etmesi yönünde alınan 
karardan sonra topluca çekilen 
fotoğraf ile sona erdi. 

Trabzon'da Vakfıkebir'liler bir oluşum 
içinde...
Yıllardır yapılamayan, Trabzon'da 
tohumları atılmaya başlanıldı. 
Baktığımızda diyoruz ki birlik beraberlik 
olsun. Ne olursa olsun birlik olunsun...
Vakfıkebir'in kanayan yarası olanlardan 
biride budur...
Geçen hafta Trabzon'da ikincisi olan 
Vakfıkebir'liler Buluşması gerçekleşti...
Bu oluşum Trabzon'da yaşayanlar ve 
işadamları yönünden bir topluluk 
şuanda...
Siyasi bir bağlantısı olmayan, bir 
dernekleşmeye doğru gidiyor...
Tabi bu oluşumla beraber eleştirilerde 
başladı...
Herhangi bir şeye adım atıldığında 
eleştiri olmazsa olmazımızdır. En güzel 
yapmış olduğumuz şey eleştiri...
Hiç kimse şu daha iyi olur düşüncesi 
içinde olamıyor...
Şahsım olarak baktığımda, Trabzon'da 
yapılan bu organizasyon hoşuma gitti. 
Belki de Vakfıkebir böyle daha iyi sesini 
duyurabilecek ve daha da iyi karalar 
alınabilecek bir topluluk haline 
gelecek...
Böyle bir topluluğun hiç kimseye bir 
zararı olacağını düşünmüyorum...
Bu topluluğu bu hale getirenleri tebrik 
etmek istiyorum...
Herkesi bir araya getirmek kadar zor 
bir iş yoktur. Ama baktığımızda birçok 
şeyi başardılar...
Bizlerde onların destekçileri olmaya 
devam edeceğiz...
***************
Vakfıkebir'deki siyaset belediye meclis 
üyesi adayları yönünden hız 
kazanmaya başladı...
CHP ile İYİ Parti ittifakı, Millet İttifak...
AK Parti ile MHP İttifakı, Cumhur 
İttifakı...
CHP ile İYİ Parti ittifakında, tek başkan 
adayı Emin Uludüz, belediye meclis 
üyesi adaylığında da tek liste ile 
seçime girilecek...
İYİ Parti ilçe Başkanı Selim Alp, istifa 
ederek Millet İttifakı belediye meclis 
üyesi adaylığı için başvuru yaptı...
AK Parti ile MHP'de durum biraz daha 
farklı...
AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan 
adayı Muhammet Balta, belediye 
başkanlığı yönünden desteklenecek, 
Cumhur İttifakı olacak...
Belediye Meclis üyesi adaylığı için ise 
AK Parti ve MHP'de Cumhur ittifakı 
yok...
Her iki parti Belediye Meclis Üyesi 
adaylarını açıklayıp, kendi listeleri ile 
31 Mart 2019 yerel seçimlerine 
girecek...
Cumhur İttifakı sadece Belediye 
Başkanlığında olacak...
İki parti arasındaki olan ittifak, belediye 
meclis üyeliği adaylığında olmayacak...
Hayırlısı diyelim...

ÇOCUKLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Trabzonsporlu futbol adamları 
derneği tarafından organize 

edilip içişleri bakanlığı tarafından 
finanse edilen "maddeye değil, 
spora bağımlı ol" projesi 
kapsamında düzenlenen 20 takım 
320 sporcunun katıldığı turnuvaya 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta tarafından İl 
dışından tek takım olarak katılması 

sağlanan Vakfıkebir takımı oldu. 
Takım Sorumlusu Beden Eğitimi 
Öğretmeni Halil Haliloğlu ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamada, "25 
tane sporcumuzun forma, eşofman, 
spor ayakkabısı ve ulaşım ücretleri 
Belediye Başkanımız tarafından 
tedarik edilerek turnuvaya katıl-
maları sağlanmıştır. Amaç hiç bir 
yerde lisansı olmayan çocuklarımı-
zın turnuvaya katılması sağlanarak 
maddeye, telefon, TV,  internet'lere 
değil de spora bağımlı hale 
getirmek için bu turnuva organize 
edilmiştir.  Vakfıkebir gençliğinden 
hiç bir imkânı ve olanağı 
esirgemeyen Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'ya, 
sporcularım ve velilerim adına 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Ülkemizdeki kentleşmenin getirdiği 
zorunluluktan dolayı, çocuklarımızı 
sokağa çıkaramadık. Böylece 
çocuklar bilgisayar başında kaldı. 
Biz maddenin geleceğimize nasıl 
zarar verdiğini bildiğimiz 
çocuklarımızı sporun içine çekmek 

istedik. Herkese katıldığı için 
teşekkür ederim dedi.”
"ÇOCUKLARIMIZA YAPILAN 
YATIRIM, GELECEĞİMİZE 
YAPILAN YATIRIMDIR."
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
konuşmada, “Hepimiz çok iyi 
biliyoruz yarınlarımızı emanet 
edeceğimiz yavrularımızı ne kadar 
geliştirirsek geleceğimizi sağlıklı 
nesillere emanet etmiş oluruz. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği 

gibi 'Ben Sporcunun zeki, çevik ve 
ahlaklı olanını severim.' İşte beden 
sağlığı bu kadar önemli. 
Çocuklarımızın sağlıklı geleceği için 
ortaya konan bu tür projeleri 
bizlerde destekliyoruz. Bu bir tarz 
ve anlayıştır. Çocuklarımıza yapılan 
yatırım, geleceğimize yapılan 
yatırımdır. Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımız için her türlü 
fedakârlıktan korkmadan seve seve 
kaçınmayacağımızın bilinmesini 
isterim.” İfadelerini kullandı.

VAKFIKEBiRLiLER BULUŞMAYA DEVAM EDiYOR

Trabzon'da yaşayan hemşehrilerimiz 
Trabzon İkram Sofrası'nda bir araya geldiler.



Büyükliman
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Vakfıkebir İlçesinde 2018-
2019 eğitim öğretim yılı 

yarıyıl karne heyecanını tüm 
ilçe genelinde 4513 öğrenci ve 
500 eğitim çalışanı yaşanırken, 
Büyükliman İlkokulu'nda 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy, Okul 
Müdürü Halim Şahin, Okulun 
Öğretmenleri, Okul Aile Birliği 
Başkanı Ayşe Şaffak ve öğrenci 
velilerinin de katılımları ile 
karne töreni düzenlendi.
"KARNE ÖĞRENCİYE 
VERİLDİĞİ GİBİ AYNI 
ZAMANDA AİLEYE DE 
VERİLMEKTEDİR"
Büyükliman İlkokulunda 
düzenlenen karne töreninde 
açıklamada bulunan 
Kaymakam Mesut Yakuta; 
Vakfıkebir genelinde 4513 
öğrencinin karne heyecanı 
yaşadığını hatırlatılarak, 
ailelerin tutumunun, çocuğun 
okul başarısını etkilediğini 
belirti. Kaymakam, karne 

töreninde çocuklarla yakından 
ilgilendi. Kaymakam Yakuta; 
Bugün Yarım dönemde yapılan 
çalışmaların karşılığının 
alınması günü olduğunu 
belirterek, 'Okulda yapılan 
eğitimin karşılığı sadece alınan 
karne değildir. Çocuğun aldığı 
eğitim, bilgi kadar önemlidir. 
Çocuklarımızı vatana, millete 
hayırlı bir insan, bilinçli ve 
değerli bir vatandaş olarak 
yetiştirmenin gayreti içindeyiz' 
dedi. Anne-babaların, karne 
notunun, çocuğun başarısını ve 
yeteneğini değerlendirmede 
nihai bir belge olmadığını, 
bilmelerinin önemli olduğunu 
belirterek, 'Karne, çocuğun ilgi, 
yetenek, zeka ve hayat 
okulundaki başarısının bir 
göstergesi değildir. Sadece 
bazı derslerinde eksikliklerin 
olduğunu göstermek için 
öğrenciye ve veliye verilen bir 
uyarı belgesidir. Karne 
öğrenciye verildiği gibi aynı 
zamanda aileye de 

verilmektedir' dedi.
"KARNEDEKİ KIRIKLAR 
KOLAY DÜZELTİLİR, KALP 
KIRIKLARI ÇOK ZOR."
Çocuğun herhangi bir işi tek 

başına yapabileceğine 
inanmayan aşırı kontrolcü 
ailelerin yanında, çocukları ile 
aşırı ilgili olup, onlara görev 

vermeyerek, çocuklarını daha 
mutlu edeceklerini düşünen 
aşırı koruyucu aileler 
bulunduğu ifade edilerek, her iki 
aile tipinin de çocukların 

sorumluluk duygusunu 
kazanmalarını engellediğini 
vurguladı. Küçük yaşlardan 
itibaren çocuklarına 

yapabilecekleri görevleri 
veren, bunları yaptıklarında 
da olumlu söz ve tutumlarla, 
olumlu davranışların ortaya 
çıkmasına katkıda bulunan 
destekleyici aile tipinin, 
çocuğun kendine güven 
duygusunun gelişmesine 
katkıda bulunduğu bildiriler-
ek, aileler için 'Çocuğunuzun 
karnesi ister başarılı, ister 
kırık notlarla dolu olsun onu 
kucaklayın ve sevginizi 
gösterin' uyarısında bulun-
du. Sert ve baskıcı ailelerin 
çocuklarının, zayıf karne 
korkusunu diğer ailelerin 
çocuklarına göre daha fazla 
yaşadıkları, evden kaçma, 
intihar, karne notlarını 
değiştirme, yalan gibi 

istenmeyen davranışlara daha 
fazla yöneldiklerini kaydetti. 
Öğrencilere yarıyıl tatilinde bol 
bol kitap okumalarını tavsiye 

eden Kaymakam Yakuta, yarıyıl 
tatilinin öğrencilerin eksik 
oldukları konuları 
tamamlamaları için önemli bir 

fırsat olduğunu vurguladı. 
Kaymakam Yakuta; "Karne 
notunun başarı ve yeteneği 
değerlendirmede nihai belge 
olmadığını belirterek, Kırık notu 
olan öğrencilerin üzülmeme-
lerini bu kırık notların düzeltil-
mesi için çalışmalarını istedi." 
Kaymakam Yakuta öğrenci 
velilerine yönelik olarak; 'Bugün 
öğrencilerimiz için önemli bir 
gün. Velilerimizden çocuklarının 
karnelerini doğru değerlendir-
melerini istiyoruz. Başarılı 
öğrenciler anne ve babaları 
tarafından mutlaka aşırıya 
kaçmadan ödüllendirilmeli. 
Çocukların başarısı göz ardı 
edilmemeli. Başarısız öğrenci-
lere ise aşırı tepkisel ve travma 
yaşatılacak davranışlarda 
bulunmamalı. Çocukların 
dinlenmelerine fırsat verilmeli, 
çeşitli sosyal ve kültürel etkinlik-
lerde bulunmaları sağlanmalı.' 

dedi. Büyükliman İlkokulunda 
yapılan tören karnelerin 
dağıtılmasının ardından çekilen 
toplu fotoğraf ile son buldu. 

KAYMAKAM YAKUTA 

ÇOCUKLARIN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

MUHTARLARDAN BAŞKANA HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

Ziyaret sırasında konuşan 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, “Belediye 
meclisi üyelerimizle, 
muhtarlarımızla çok uyumlu bir 
çalışma dönemi geçirdik. Bu 
süreçte çok yoğun bir çalışma 
temposu içerisinde olduk. 
Belediye çalışmalarına 
verdiğiniz desteklerden ve 

şahsıma gösterdiğiniz 
teveccühten dolayı teşekkür 
ediyorum. Bilmeden kalbini 
kırdığım arkadaşlarımız varsa 
hakkınızı helal edin. 
VAKFIKEBİRİMİZE YAKIŞAN 
BİR SEÇİM SÜRECİ 
GEÇİRMEMİZ LAZIM 
Kırsal ve merkez 
mahallerimizde çok önemli 

hizmetlere imza attık. Kırsal da 
il genel meclisi döneminde 
yapılacak olan 30 yıllık hizmet-
leri 5 yılda yaptık. Zaman za-
man kırsalda çok iyi hizmetler 
yapıldı ancak merkezde yapıl-
madı söylemleri oluyor. Merkez 
mahallelerimizin tümünde 
beton, asfalt yol, sanat yapısı, 
altyapı, kanalizasyon, parke 
taşı döşeme çalışmaları ile çok 
önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik.  Ne kadar 
hizmet yaparsak yapalım 
vatandaşlarımız her zaman 
bizlere yapılmayanları 
söyleyecektir. Hizmet çıtası 

yükseldikçe beklentilerde o 
derece yüksek oluyor.  Seçim 
süreci içerisindeyiz. Seçimin, 
ilçemizde karşılıklı sevgi, saygı 
içerisinde geçmesi, herhangi bir 
olumsuzluğa mahal vermeden 
sonuçlanması en büyük 
temennimizdir. 1 Nisan'da hep 
birlikte yine bu memlekette 
yaşayacağız. 2014 yılında çok 
güzel bir seçim dönemi 
geçirdik. Aynı güzelliklerin bu 
dönemde de yaşanması en 
büyük arzumuzdur. Bu konuda 
hepimize büyük sorumluluklar 
düşüyor. Vakfıkebir'imize 
yakışan bir seçim süreci 

geçirmemiz gerekiyor. 
Ziyaretinizden dolayı son 
derece mutluluk duydum. 
Hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir ise, 
“Başkanımız hem ilçemiz hem 
de bizler için büyük bir şanstır. 
Mahallelerimize çok büyük 
yatırımlar yaptı. Hiçbir zaman 
hizmetlerini oy dağılımına göre 
yapmadı. Kimseyi ayırmadı. 
Kendisine ve ekibine yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonra da 
kendisiyle yola devam etmek 
istiyoruz. Başkanımızın arka-
sındayız. Seçimin ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlar getirme-
sini diliyorum” diye konuştu.

BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ 

4 bin 513 öğrenci 
karne heyecanı 

yaşadı. 
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Kurucu başkan olarak 
başladığı daha sonra 

seçimli kongre ile Vakfıkebir İlçe 
Başkanı seçilen Selim Alp,  İYİ 
Parti ilçe başkanlığı görevinden 
10.01.2019 itibarıyla ayrıldığını 
açıkladı. İstifası dolayısıyla 
Selim Alp yaptığı açıklamada; 
Parlamenter sistemin 
yeniden tesisi amacı ve 
tek adam rejimine karşı 
çoğulculuğu ve 
demokrasiyi 
benimsedim. Partimin 
kurucusu ve lideri olan 
Meral Hanımın ilkeli 
duruşu, teşkilatlardan 
sorumlu Koray Aydın 
Bey'in bize olan yakınlığı 
ve tavrı elli beş yaşımda 
beni siyasetle tanıştırdı. O gün 
olduğu gibi bugün de, yarın da 
ve hatta yaşadığım sürece İYİ 
Partinin neferi olacağım dedi. 
Alp açıkla-malarında şu 
ifadelere yer verdi, başkanlığım 
dönemimce bana yardımlarını 
ve destek-lerini esirgemeyen, 
başta Meral Hanım olmak 
üzere; Teşkilat Başkanımız 
Koray Aydın Bey, Milletvekilimiz 
Hüseyin Örs Bey, mahalli 
idarelerden sorumlu başkan 
yardımcımız Yavuz Aydın Bey, 
kurucular kurulu üyelerimizden 

Ali Sağır Bey, genel başkan 
danışmanlarımızda Şükrü 
Kulein Bey, il başkanım Azmi 
Kuvve-tli Bey, yönetim 

kurulumun çok değerli üyeleri-
ne, Vakfıkebir'deki diğer parti-
lerin temsilcilerine, sivil toplum 
kuruluşlarının başkanlarına ve 
bütün Vakfıkebirlilere ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak 
mahalli idareler seçimlerine 
belediye meclisi üyeliği için 
aday oldum. Allahın izni, 
Vakfıkebirlilerin teveccühü 

olursa sosyal ve ekonomik 
tecrübelerimi belediye camia-
sında hizmet için değerlendire-
ceğim. Yerime atanacak ilçe 
başkanı için tek yetkili kurul il 
başkanlığımızdır. İl başkanım 
yönetimimdeki arkadaşlarla 
görüşüp atamasını yapacaktır. 

Bütün yönetim divanı arka-
daşlarım bu kutsal görevi 
yerine getirecek bilgi ve 
beceriye sahip olmasına 
karşın nihayetinde bir 
tanesi ilçe başkanımız 
olarak belirlenecek, bizler 
de onu önderliğinde 
kaldığımız yerden devam 

edeceğiz. Görev yaptığım 
süre boyunca adaletten ve 

hukuktan ayrılmamaya 
çalıştım. Kırdığım, üzdüğüm, ya 
da ulaşamadığım gönüller 
varsa özür diliyorum. Yoğun 
ticari faaliyetlerimin arasında 
ilçe başkanlığını layıkıyla 
yapamadığımı düşünüyorum. 
Yerel seçimlerde partiden 
ziyade, adaya ve projeye oy 
verilir. 2014 seçimlerinde 
sunulan projeleri yeniden 
sunacak olanlara “geç kaldınız” 
demeyi unutmayın.Seçimin 
Türkiye'ye, Trabzon'a ve 
özellikle Vakfıkebir'imize hayırlı 
olmasını diliyorum. Dedi.

Osman KOYUNCU

Siyaset, modern dünyada bir hizmet yarýþý 

olarak görülürken, geri kalmýþ ve bizim gibi 

geliþmekte olan ülkelerde bir kutuplaþmak, 

kavga, birbirlerini karalama, hakaret ve 

ötekileþtirme olarak görülüyor. Tek taraflý 

yalan üzerine kurulmuþ bir kör döðüþü.   

Gazetelerin ve televizyonlarýn görevi, halk 

tabakasýný aydýnlatmak olmasý gerekirken, 

medya sahibi patronlar, hükümetlere yað 

yakarak ihale kapma 

yarýþýndalar.Eskiden,az da olsa siyasi 

liderler seçim zamaný canlý yayýnla halkýn 

önünde tartýþarak milletin tercihine 

yardýmcý oluyorlardý. Þimdi medya, tek 

taraflý yayýnlarla beyin yýkýyor.Türkiye ve 

az geliþmiþ ülkelerin kaderleri,parti 

baþkanlarýnýn iki dudaklarý arasýnda. 

Lidere baðlý olanlarýn baðýmsýz 

düþünmeleri imkânsýzdýr. Takým tutar gibi 

siyaset yapmak ve desteklemek akýl ile 

deðil de hislerle hareket etmek demektir. 

Ýslam dünyasý ve doðu insanlarý akýllarý ile 

deðil de hisleri ile hareket ediyorlar. 

Siyasette, geliþmiþ ülkeler gibi akýl esas 

olmalýdýr. Az geliþmiþ ülkelerde siyasi 

anlayýþ,insanlar arasýnda ayrýma neden 

oluyor ve iç huzur bozuluyor.Askerin 

emirlere itaatte bulunmasý gibi siyasi 

liderleri hatasýz görmek doðunun ve bizim 

cehaletimizin göstergesidir. Onun için 

liderlere körü körüne baðlý, kavgacý 

toplumlar oluþtu. Ortadoðu'daki savaþlarýn 

ve kargaþanýn kaynaðý budur. Din 

siyasallaþýnca, ortaçað karanlýklarý gibi 

geriye dönüþ ve yýkým olur.Eðer askeriye 

siyasallaþýrsa o da ölüm demektir. 1910- 

1950 arasýndaki dönem buna þahittir. 

Sanýrým bu zamanda hem din hem de 

askeriye siyasallaþýyor.  Siyaset birleþtirme 

aracý olmalý, ayrýþtýrma 

deðil.Ortadoðu'daki krizler bu 

ayrýþtýrýlmanýn sonuçlarýdýr. Birileri 

Türkiye'yi bu gibi krizlere sürüklüyor. 

Ýngiliz baþbakaný Churchill,1919 yýlýnda 

tecrübesi ve ileri görüþlülüðü ile 

Ortadoðu'nun bu durumu gördü “Türk 

imparatorluðunu (Osmanlýyý) 

parçaladýðýnýz takdirde kontrolü elden 

kaçýrýrsýnýz. Akdeniz'den Hindistan'a kadar 

bütün Müslüman dünyasýyla aramýzda 

sonsuz bir savaþýn tohumlarýný atmýþ 

olursunuz.”Bu gerçekçi uyarýya raðmen, 

tarihten gelen bir kin ve intikam 

duygusunun da tahrikiyle, büyük bir iþtah 

ve ihtirasla Osmanlý'nýn üzerine üþüþen 

emperyalist güçler, cetvelle belirledikleri 

sýnýrlarla Ortadoðu topraklarýný aralarýnda 

taksim ettiler. Bunun sonunda 

Ortadoðu'daki savaþlarýn fitili ateþlendi. 

Bugünkü durum meydana geldi. Maalesef 

dünyayý akýl ve ilim deðil de doymak 

bilmez hýrslarý olan, sermayeyi elinde 

bulunduranlar, medya ve siyasileri 

kullanarak dünyayý ateþse veriyorlar. 

TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİ
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CENNET GÖREVİNE BAŞLADI

BUGÜN AÇIKLIYOR

Bölge Hastanesi 
konumundaki Vakfıkebir 

Devlet Hastanesi her gecen 
gün uzman doktor kadrolarını 
güçlendirmeye devam ediyor. 

Hastanede görev yapan 
Uzman doktor kadrosunu yeni 
bir ismi daha katmanın 
mutluluğunu yaşayan hastane 
yetkilileri, bölge insanının da 
taktirlerini topluyorlar. Güçlü 
yönetim, doktor ve personel 
kadrosu ile 9 ilçeye 
Çarşıbaşı'ndan Tirebolu 
ilçesine kadar büyük bir 
bölgeye hitap eden Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi her geçen 
gün kendini yenileyerek bölge 
insanına en güzel hizmeti 
vermek için caba harcıyorlar. 
GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP. DR. ÖMER CENNET 
KİMDİR?
1987 yılında Çankırı da doğan 
Op. Dr. Ömer Cennet, 2012 
yılında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden (İngilizce) 

mezun oldu. 2012-2013 yılları 
arasında Çankırı/Eldivan 
Toplum Sağlığı Merkezinde 
TSM Hekimi ve 112 ASM 
Hekimi olarak çalıştı. 2018 
yılında Hacettepe Üniversitesi 
Genel Cerrahi Anabilim 
Dalında Genel Cerrahi 
Uzmanlığı eğitimini aldı. Türk 
Cerrahi Derneğinin yeterlilik 
alanında ikincilik ödülü ve 
yeterlilik sertifikası bulunan Op. 
Dr. Ömer Cennet, halen Türk 
Cerrahi Derneği üyesidir. 
Laparoskopik /Minimal İnvazif 
Cerrahi (Kapalı Ameliyat), 
Kapalı Safra Kesesi/Kapalı 
Fıdık Ameliyatları, Onkolojik 
(Kanser) Cerrahi, Meme ve 
Troid Cerrahisi meslek 
uzmanlık dallarında bilgi ve 
deneyimi var. 

Sabah namazı bulaşması, 
İlçe Müftüsü Hüseyin 

Köksal'ın sohbetinin ardından 
sabah namazının cemaatle 
kılınması, tesbih, tehlil, Kur'an-ı 
Kerim tilâveti ve duâ ile sona 
erdi. Namaz sonrası programa 
iştirak eden cemaate, camiinin 
altında oluşturulan Gençlik 
Çalışmaları Merkezinde çorba 
ikramında bulunuldu. İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal sabah 
namazı buluşmalarının; sabah 
namazının manevi atmosferini 
yaşamak, yaşatmak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 
cami cemaatiyle tanışıp kay-
naşmak, sabah namazı cema-
atini artırmak, cemaat ruhu 
oluşturmak, özellikle genç nesli 
sabah namazına alıştırmak, 
dini bilgileri halka doğru şekilde 
aktarmak, toplumdaki birlik, 

beraberlik ve kaynaşma şuuru-
nu bilinçli bir şekilde geliştir-
mek ve samimi dostlukları 
pekiştirmek amacına yönelik 
olarak devam ettirildiğini 

belirtti. Müftü Köksal, “Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın başlattığı 
bir proje ile camilerimizde 
sabah namazı buluşmaları 
gerçekleştiriyoruz. Bu uygula-

ma ile genç-yaşlı bütün kar-
deşlerimizin camide buluşma-
sını sağlamaya çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz yıllardan itibaren 
bütün camilerimiz bu 

uygulamayla buluştu. 
Amacımız sabah namazını 
cemaatle camide kılarak 
sevabını kazanmak, feyiz ve 
bereketinden istifade etmek, 
kuşakları Allah'a ibadette 
camiin manevi atmosferinde bir 
araya getirmek, genç, yaşlı 
bütün insanları buluşturarak 
toplumsal birlikteliği (vahdeti) 
camide gerçekleştirmek, genç 
kuşaklar arasında unutulmaya 
yüz tutmuş sabah namazı 
uygulamasına dikkat 
çekmektir” dedi.

YAVUZ SULTAN SELiM CAMii'NDE
“SABAH NAMAZI BULUŞMASI”

Vakfıkebir Vergi Dairesine kayıtlı 1780681838 Vergi nolu İsmet Birincioğlu Ort. Adına yapılmış 
olan seri no 751-800 olan 1 cilt Gider Pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

BEKO-220 TR VZT0000000 - SN 60210765 Sicil Nolu yazar kasamızın (pos cihazı) 
ödeme kaydedici cihaz levhası ve ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Kemal BİLGİN  T.C. No: 26882508694

ZAYİ İLANI

ZAYİ İLANI

F
atma ve Erdoğan Sağlam'ın kızı Kadife 
Sofra Personellerinden Melahat ile 
Ümmühan ve Hüseyin Sağlam'ın oğlu 

Fettahoğlu Fırın personellerinden Yakup bir 
ömür beraberliğe evet dediler. Vakfıkebir Sabri 
Bahadır Kültür Merkezi Düğün Salonunda 
yapılan muhteşem düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde genç çiftlere 
evlilikle noktaladıkları bu güzel adımın sağlık ve 
mutluluk getirmesini diliyoruz.

MELAHAT İLE YAKUP'UN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Deregözü Mahallesinden Melahat ile 
Yakup, mutlu beraberliklerini evlilikle noktaladılar. 
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S E B i L
Ali GÜRSEL

(Allah Resulü) “Din 

nasihattir/samimiyettir” buyurdu. “Kime 

Ya Resulullah?” diye sorduk. O da; Allah'a, 

Kitabına, Peygamberine, Müslümanların 

yöneticilerine ve bütün Müslümanlara 

“diye cevap verdi.   

“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, 

müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”   

“ Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir”   

“Nerede olursan ol, Allah'a karşı 

gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün 

arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok 

etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın 

gereğine göre davran.”  

“İman, yetmiş küsur derecedir. En üstü “La 

ilahe illellah (Allahtan başka ilah yoktur)” 

sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız 

edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da 

imandandır.  

“İki göz vardır ki, cehennem ateşe onlara 

dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan 

göz, birde gecesini Allah yolunda nöbet 

tutarak geçiren göz.”  

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini (Mü'min) 

kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman 

etmiş olamaz”   

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, 

birbirinizi sevmedikçe de (gerçek 

anlamada) iman etmiş olamazsınız” 

“Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize 

haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin; 

ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir 

Müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi 

ile dargın durması helal olmaz. 

“(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, 

onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve 

ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme” 

“Allah, sizin ne dış görünüşünüze ne de 

mallarınıza bakar. O, sadece kalplerinize 

ve işlerinize bakar.” 

“Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul 

edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve 

babanın evladına duası” 

“Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en 

iyi davrananızdır.”

(Peygamberimiz, işaret parmağı ve orta 

parmağı ile işaret ederek:)  “Gerek 

kendisine ve gerekse başkasına ait 

herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi 

üzerine alan kimse ile ben, cennette işte 

böyle yan yanayız” buyurmuştur.

“Allah'a ve ahiret gününe iman eden 

kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a 

ve ahiret gününe iman eden kimse 

misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve 

ahiret gününe iman eden kimse ya hayır 

söylesin veya sussun” buyurmuştur.*

  * Dib Yay.40 Had

HAYATIMIZA YÖN VEREN NEBEVİ ÖĞÜTLER

Vardallı Mahallesi muhtar 
adayı Saraç basına yaptığı 

açıklamada, “Benim muhtar 
adayı olmamın en büyük 
sebebi son yıllarda mahalleme 
hiçbir hizmetin gelmemesidir. 

Büyüklerimin desteğini alarak 
bu yola girdim. Ben işyeri 
sahibiyim. Muhtarlık maaşı için 
bu işe girmiyorum. Eğer muhtar 
seçilirsem maaşımdan on 
öğrenciye burs vereceğim. 

Mahallemin ihtiyaçlarından olan 
çocuk parkını, yurt yapılan 
yerin yanına belediye ile işbirliği 
yaparak yaptıracağım. İlçeme 
eğer fakülte kurulursa yıkılan 
Vardallı İlkokulu yerine Fen 
Lisesi'nin yapılması için gayret 
göstereceğim. Mahallemden 
gurbettekilerin haberdar olması 
için Vardallı Mahallesi adını 
taşıyan internet sitesi 
kuracağım. Son olarak da şunu 
söylemek istiyorum. Eğer 
kazanamazsam kazanan 
muhtar arkadaşa her türlü 
desteğe hazırım. Mahallem için 
herşeye varım” şeklinde 
konuştu.

ŞOFÖRLER VE REHBER PERSONELE 
SEMiNER VERiLDi

Vakfıkebir de Özel Eğitim 
Kurum ve Sınıflarının okul 

servis araçlarını kullanan 
şoförler ile rehber personele 
yönelik "Özel Eğitim 
Farkındalık"  bilgilendirme 
semineri Halk Eğitim 
Merkezinde yapıldı. Toplantıya 
Vakfıkebir Milli Eğitim Şube 
Müdürü Enver Kabataş, Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü M. 
Birol Yüksek, Özel Eğitim 
Öğretmeni Alparslan Hoş,  
Şoför ve Rehber personel 
katıldı.  Milli Eğitim Şube 
Müdürü Enver Kabataş 
Öğrencilerin güvenli bir şekilde 
taşınmaları amacıyla yapılan 
eğitimde şoför ve rehber 
personele hitaben yaptığı 
konuşmada; “ Özel eğitim 
okul/kurum ve sınıflarında 
eğitime devam eden özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerimize 
daha iyi hizmet sunabilmek, 
taşıma hizmeti verilecek 
öğrencinin özelliklerini ve 
öğrencilerin taşınması 
sırasında karşılaşılabilecek 
sorunları bilmek, bu sorunların 

önüne geçebilmek amacı ile 
özel eğitim okul/kurum ve 
sınıflarına öğrenci taşımacılığı 
yapan şoförler ve rehber 
personele yönelik, 10 saatlik 
“Özel Eğitim Farkındalık 
Bilgilendirme Semineri” 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 
Yasal yükümlülükler, engel 
türleri, özel eğitimde empatik 
yaklaşım,  özel eğitime ihtiyacı 
olan birey, yakınları ve çalışan-

ları ile iletişim,  öfke yönetimi, 
özel eğitim taşımacılığında 
riskli durumlar, alınabilecek 
önlemler ve ilkyardım konuları 
ele alınacağını belirtti. Özel 
eğitim okul/sınıfı eğitim 

hizmetinden yararlanan özel 
eğitime ihtiyacı olan bireyler 
kayıtlı oldukları okul/sınıflara 
taşınırken öğrencilerin güvenli 
bir şekilde taşınmalarının 
yanında yaşanılan zorluklar, 
olumlu ve olumsuz örnekler 
üzerinden konular tartışılmış, 
fikir ve çözüm önerileri 
oluşturulmuştur. Bu eğitim 
ihtiyaç hallerinde 
tekrarlanabilecek dedi.” Milli 

Eğitim Şube Müdürü Enver 
Kabataş'ın seminerin açılış 
konuşmasının ardından 
sunumunu yapmak üzere sözü 
Özel Eğitim Öğretmeni 
Alparslan Hoş´a bıraktı.

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesi 
sakinlerinden 

Zonguldak İli Liman İşletme 

Müdürlüğünden emekli Ahmet 
Birincioğlu (86), yaşlılığa bağlı 
olarak geçirdiği rahatsızlık 
sonucu bir süreden beri tedavi 

gördüğü hastanede 20 
Ocak 2019 Pazar günü 
yaşam mücadelesini 
kaybetti. 21 Ocak 2019 
Pazartesi günü Vakfı-
kebir Merkez Yeni Ca-
miinde öğlen namazına 
müteakip kılınan 
cenaze namazının 
ardından Büyükliman 
Mahallesindeki aile 
kabristanlığına 
defnedildi. Merhum 
Ahmet Birincioğlu evli 
ve 2 çocuk babası idi. 
Merhum Ahmet 
Birincioğlu'na Allah'tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. 

AHMET BİRİNCİOĞLU VEFAT ETTİ
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi sakinlerinden Birincioğlu 
ailesinin büyüklerinden Ahmet Birincioğlu (86), yaşlılığa bağlı olarak bir 
süreden beri tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 

akfıkebir İlçesi Karatepe VMahallesinden Mehmet 
Çakar (74) yaşanda 
geçirdiği rahatsızlık sonucu 
hastanede tedavi altına 
alınmıştı. Yapılan tedavilere 
cevap veremeyerek hayatını 
kaybetti. Merhum Mehmet 
Çakar'ın cenaze namazı 20 
Ocak 2019 Pazar günü 
Karatepe Mahallesindeki 
evinin yanında kılınarak 
aynı yerdeki aile 
kabristanlığına defnedildi. 
Evli ve 5 çocuk babası olan 
Merhum Mehmet Çakar'a 
Allah'tan rahmet kederli 
ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

MEHMET ÇAKAR'I EBEDİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Karatepe Mahallesinden Mehmet Çakar (74), bir 
süreden beri tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Vakfıkebir de Özel Eğitim Okul Kurum ve Sınıflarının Okul 
Servis Araçlarını Kullanan Şoförler ile Rehber Personele 
yönelik özel eğitim farkındalık bilgilendirme semineri yapıldı.

MUHTAR ADAYI SARAÇ BASINLA BULUŞTU
Beşikdüzü Vardallı Mahallesi muhtar adayı Serdar Saraç, Vira Balık'ta 
basınla bir araya gelerek adaylıkla ilgili düşüncelerini aktardır.

Başkan Muhammet 
Balta, mesajında şunları 

söyledi; "Bugün 
çocuklarımız ve bizler veliler 
olarak karne heyecanı 
yaşadık. 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yarıyıl tatili başladı. 
Sevgili öğrenciler, birinci 
dönem boyunca ortaya 
koyduğunuz gayret ve 
çalışmaların sonucunda 
karnelerinizi aldınız. Kıymeti 
olan her ne varsa bir değer 
karşılığında ona ulaşıldığını 
bilmelisiniz. Elbette 
verdiğiniz emekler bugün 
karnelerinizde karşılık 
bulacaktır. Kararlı 
çalışmanızla gelecekte 
kendinize, ailenize, 
ülkemize ve tüm insanlığa 
sağladığınız hizmetlerle asıl 

mükafata erişeceksiniz. 
Karnenin bir değerlendirme 
içerdiği unutulmamalıdır. Arzu 

edilen notlara sahip 
olmayan öğrenciler için 
yarıyıl tatili eksiklerini 
gidermek ve yeni döneme 
daha iyi hazırlanmak için bir 
fırsat olacaktır. Değerli 
anne-babalar çocuklarımızın 
kalbimizdeki değeri, 
karnelerdeki notlardan daha 
büyüktür. Bize düşen 
karnelerde karşılaşılan 
durum her ne olursa olsun 
çocuklarımıza duyduğumuz 
güveni ve desteği esirge-
meyip daima sürdürmektir. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
2018-2019 Eğitim-Öğretim 
yarıyılının hayırlı olmasını 
diliyor, çalışmalarının 
karşılığı olan karnelerini 

alan tüm öğrencilerimize iyi 
tatiller diliyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZA GÜVENELİM
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 2018-2019 
Eğitim-Öğretim yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
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2018-2019 Eğitim öğretim 
yarıyıl karne heyecanını 

yaşadığımız şu günlerde, 
Büyükliman İlkokulunda Okul 
Aile Birliği Başkanlığına seçilen 
çiçeği burnunda yeni başkanı 
Ayşe Şaffak, öğrencilerin karne 
heyecanına ve sevincine ortak 
oldu. Başkan Ayşe Şaffak 
karne töreni sonrası yaptığı 
açıklamada şunları söyledi. 
Başkan Ayşe Şaffak; “Okul Aile 
Birliği Başkanlığı özveri isteyen 
ve sosyal yönden aktif olan 
kişilerin muhakkak görev 
alması gereken bir 
sorumluluktur. Çocuklarımızın 
eğitimi ile zaten anne olarak 
bizler yakından ilgileniyoruz. 
Bu vesile ile hem de bu kutsal 
görevi en iyi şekilde 
yürüteceğimizden hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bu yıl aile 
birliği olarak ilk yarıyıl karne 
heyecanını çocuklarımızla 

birlikte yönetim olarak bizde 
yaşıyoruz.  Başkan Şaffak; 
Notu düşük olan çocukların 
velilerinin bu durumu nezaket 
içinde evlatlarıyla konuşarak 
çözmelerinin mühim olduğunun 
altını çizdi. "Ailenin daha sonra 
öğretmenlerle iş birliği yapması 
önemlidir. Aile okulla sadece 

karne gününde değil, okulun 
başlangıcından itibaren iş 
birliği yaparsa karne notlarının 
da önemi kalmayacak. Mühim 
olan çocuğun kendi içindeki 
gelişiminin sağlanmasıdır." 
Anne ve babaların yarıyıl tatilini 
çocuklarıyla diyaloğu artırmak, 
iletişim kanallarını geliştirmek 
için fırsata çevirmesi 
gerektiğine vurgu yapan 
Şaffak, ailelere bugünü stresli, 
bir şeyin sonuçlandığı ya da 
başarıldığı bir gün olarak değil, 
bir dönemin tamamlanması 
olarak görmesini tavsiye etti. 
Şaffak, yoğun tempoda olan 
ailelerin birbirlerine vakit 
ayıramadığını belirterek, 
"Çocukla ailenin etkileşimini 
artırıcı birtakım etkinlikler 
yapılmalıdır. Bu sömestr aile 
kırık notlara odaklanmaktansa 
çocukla farklı sosyal aktiviteler 
yapmalıdır." dedi.

BÜYÜKLİMAN İLKOKULU 
AYŞE HANIMA EMANET

İlk olarak Tonya 
Kaymakamlığı'nı ziyaret eden 

Vali Ustaoğlu, Kaymakam 
Osman Sayılır ile bir süre 
görüşerek ilçedeki çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Vali 
Ustaoğlu'na İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen 
ve İl Emniyet Müdürü Orhan 
Çevik eşlik etti.  Buradaki 
ziyaretin ardından Vali İsmail 
Ustaoğlu, Tonya Belediyesini 
ziyaret ederek Belediye 
Başkanı Osman Beşel'den 
ilçedeki çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.  Tonya Muhtarlar 

Derneği'ni de ziyaret eden Vali 
Ustaoğlu, Dernek Başkanı 
Cemil Yılmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile görüştü.  
İlçede esnaf ziyareti yapan Vali 
Ustaoğlu, gezi sırasında esnaf 
ve vatandaşlarla sohbet etti.  
Tonya Belediyesi tarafından 
yaptırılmakta olan Canikdere 
Şelalesi ve Yürüyüş Yolu'nda 
incelemelerde bulunan Vali 
İsmail Ustaoğlu buradaki 
incelemelerinin ardından 
Çayıriçi mahallesinde evi yanan 
Fatih Kandil isimli vatandaşı 
ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

GAZETE REKLAMI *

KARTVÝZÝT *
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BRANDA*
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BÜYÜKLİMAN POSTASI 
GAZETESİ ve MATBAASI

Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Adayları 
Aradığınız Matbaa Tam Burada... 

Vakfıkebir Büyükliman İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığına seçilen 
çiçeği burnunda Başkan Ayşe Şaffak, Yarıyıl karne töreninde başkan 
olarak ilk karne heyecanını öğrencilerle birlikte yaşadı. 

ehmet Turan yapılan aday tanıtım Mtöreni ile İyi Parti'den Çarşıbaşı 
belediye Başkan Adayı oldu. CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katıldığı aday 
tanıtım töreninde, Cumhuriyet Halk Partisi 
ittifak kapsamında Çarşıbaşı'nda İyi Parti'nin 
adayını destekleyecek. 

iYi PARTi'NiN ÇARŞIBAŞI ADAYI OLDU 
Çarşıbaşı'nda yaklaşık olarak 25 yıl 
Belediye Başkanlığı yaptıktan 
sonra 10 yıl önce mevcut Belediye 
Başkanı Coşkun Yılmaz'a karşı 
seçimi kaybeden Mehmet Turan 
ilerlemiş yaşına rağmen yeniden 
siyaset arenasına geri döndü. 

VALİ USTAOĞLU'NDAN 
TONYA iLÇESi'NE ZiYARET

VALİ USTAOĞLU'NDAN 
TONYA iLÇESi'NE ZiYARET

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
Tonya ilçesinde bir dizi 
ziyaretlerde bulundu.
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A
çılış konuşmasını yapan 
Eğitim Bir-Sen 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Şuayip Eyüboğlu; Eğitim-Bir-
Sen'in, Türkiye'de ve dünyada 
çok ciddi çalışma yürüttüğünü, 
üyelerin hak ve menfaatlerini 
korumak için çalıştığını 
vurguladı.   Eyüboğlu;  ülke 
insanımızın ve çalışanının 
refahını istediklerini bildirdi. 
Çünkü bizim kendi ülkemizden 
ve insanımızdan başka 
dayanağımız yoktur. Sendikal 
birikimimizi maddi ve manevi 
bu gönül coğrafyamızdaki 
kardeşlerimize de sunmak 
zorundayız.   Eğitim-Bir-Sen 
olarak ürettiğimiz rüzgârın 
sadece Anadolu'ya değil, 

sadece medeniyet 
coğrafyamıza değil, bütün 
dünyaya ve insanlığa güven ve 
umut verdiğini, ufku 
yükselttiğini belirterek, “Biz de, 
yarının nesilleri için yeni 
fidanlar dikiyor, bizden sonraki 
nesillerin istifadesine 
sunuyoruz dedi.
ÖZLÜK HAKLARININ 2023 
EĞİTİM VİZYONU'NDA YER 
BULMASI MEMNUNİYET 
VERİCİDİR
Doğru bakmaya, çözüm 
aramaya, devam edeceklerini 
vurgulayan Şuayip Eyüboğlu, 
3600 ek gösterge ile ilgili 
verilen sözün gereği bir an 
evvel yerine getirilmeli; kadro 
ve unvan bazlı değil, 

memnuniyet katsayısını 
artıracak, tüm kamu 
görevlilerini kapsayacak ek 
gösterge artışını sağlayacak 
düzenleme yapılmalıdır. Kamu 
görevlilerinin gelir vergisi 
yükünün azaltılması, vergiye 
esas matrahların artırılması 
kamu görevlilerinin maaşlarını 
düşüren düşük matrah 
uygulamasına ya son verilmeli 
ya da kamu görevlilerinin gelir 
vergisi matrahı yüzde 15'te 
sabitlenmelidir” ifadelerini 
kullandı. Başkan Eyüboğlu, 
Eğitim Yönetiminde Liyakat ve 
Kariyer Sistemi raporumuzda 
ifade ettiğimiz üzere, okul 
yöneticiliğinin profesyonel 
uzmanlık alanı, bir kariyer 

basamağı olarak 
yapılandırılması ve özlük 
haklarının iyileştirilmesi 
önerimizin 2023 Eğitim 
Vizyonu'nda yer bulması 
memnuniyet vericidir Eğitim-
öğretim faaliyetinin verimli ve 
nitelikli bir şekilde 
sürdürülmesinde emekleri ve 
hakları inkâr edilemeyecek şef, 
memur, hizmetli ve diğer 
kadrolarda görev yapan eğitim 
çalışanlarının özlük haklarının 
yetersizliği göz önüne alınmalı, 
daha verimli bir kamu hizmeti 
için özlük haklarında mutlaka 
iyileştirme yapılmalıdır. Kamu 
hizmetinin devlet memurları 
eliyle yürütülmesinin asıl 
olduğu gerçeğinden hareketle, 

ücretli- sözleşmeli öğretmenlik 
önceliğinde kamu personel 
sisteminde sözleşmeli personel 
uygulamasının sona 
erdirilmesi, kadrolu istihdam 
dışındaki her türlü istihdam 
şekline son verilmesi; mülakat 
gibi kamu vicdanını yaralayan 
ve adaletsizlik üreten personel 
alım uygulamalarından da 
vazgeçilmesi hem toplumun 
genel beklentisinin hem de 
devletin kamuda kaliteli hizmet 
vermesinin gereğidir. Anayasal 
hakları kısıtlayan, eş ile iş 
arasında tercih yapmaya 
zorlayan sözleşmeli 
öğretmenlik kaldırılmalı, 
öğretmen açığı sözleşmelilikle 
değil, ilave tazminat gibi teşviki 

yöntemlerle giderilmelidir. Yeni 
bir döneme girmiş ve daha da 
güçlenmiş teşkilatımızla, 
mücadele ruhumuzu 
kaybetmeden, geldiğimiz 
noktayla yetinmeden,  Tüm 
üyelerimize ve Trabzon'un LGS 
de Türkiye birincisi olmasını 
sağlayan, YGS de üst sıralara 
çıkmasında emeği geçen tüm 
İdarecilerine, öğretmenlerine, 
eğitim çalışanlarına teşekkür 
eder dün olduğu gibi, bugün de 
yarın da daha çok çalışacak, 
çaba harcayacak, azimle, 
kararlılıkla, alın ve akıl teri 
dökmeye devam edeceğiz 
dedi. Okul temsilcilerinin dilek 
ve önerileri dinlenerek toplantı 
sona erdi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKSOY'DAN KARNE MESAJI
M

illi Eğitim Müdürü 
Aksoy yaptığı 
açıklamada şunları 

söyledi. Büyük bir heyecan ve 
umutla başladığımız 2018-
2019 eğitim öğretim yılımızın 
birinci dönemini ilçemiz 
okullarında eğitim gören 4513 
öğrenci ve yaklaşık 500 eğitim 
çalışanı ile huzur içerisinde 
tamamlamış bulunmaktayız. 
Genel olarak ilçemiz genelinde 
yürütülen eğitim öğretim 
faaliyetlerinin amacına 
ulaştığını görmekten ve sene 
başında bizlere emanet edilen 
öğrencilerimizin eğitim öğretim 
yılının birinci dönemini çok 
önemli bir problem yaşamadan 
tamamlanmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. “Yaşam, uzun 
soluklu bir koşudur, yorucudur. 
Bu yüzden dinlenmeyi 
gerektirir, zaman zaman 
soluklanma, aldığımız yolu 
görmek, değerlendirmek için 
fırsattır. Soluklanırken, bu yolu 
nasıl aştığımızı, nerelerde 

zorlandığımızı, yolun kalanını 
nasıl aşmak istediğimizi 
planlarız. Aslında her bir durak, 
yeni kararlar almamız içindir. 
Aldığımız kararların ışığında, 
geçmişin izlerine basarak, 
geleceğe yürürüz.  İşte bugün, 
bu soluklanma anındayız.
Sevgili Öğrenciler,
Tatiller, dinlenmeyi hak 
ettiğimiz dönemlerdir. Bütün bir 
yarıyılın yorgunluğunu tatillerde 
atmak en büyük hakkınızdır. 
Ancak unutmayınız ki 
dinlenmek sadece boşa vakit 
geçirmek demek değildir. 
Aslında her gün ve her an 
yaptığımız işi değiştirerek de 
dinlenebiliriz. Bunun için tatil 
süresince sizi dinlendirecek ve 
eğlendirecek aktivitelerin yanı 
sıra eksikliğiniz olan konuları 
gidermek, kitap okumave 
yazma alışkanlığı edinmek için 
büyük bir fırsattır. Tatilin, yeni 
bir güç, yeni bir heyecan 
getirmesi  temennisi ile sizleri 
2. dönemde sağlıklı ve enerji 

dolu olarak özlemle 
bekleyeceğiz.
Değerli Öğretmen 
Arkadaşlarım,
Geleceğimiz olan öğrencilerin 
yetişmesinde en büyük pay 
şüphesiz size aittir. Yorucu 
ama en az onun kadar 
mutluluk veren bir mesleği icra 
ediyoruz. Öğrencilerinizin bilgi 

ile donanmış, sosyal başarısı 
yüksek, darbelere karşı duran, 
kendini ifade edebilen, sosyal 
faaliyetlerde etkin rol alabilen, 
hayatın her alanında başarılı 
bireyler olabilmeleri için bir 
dönem boyunca yoğun bir 
şekilde emek verdiniz. Bu 
sorumluluğunun farkında 
olarak görev yapan 

öğretmenlerimize teşekkür 
ediyor, eğitim-öğretim yılının 2. 
döneminde, yeni heyecanlarla 
birlikte olmak dileğiyle hepinize 
iyi tatiller diliyorum.
Saygıdeğer Veliler,
"Karneler çocuklarımızın 
şahsiyetini, erdemlerini veya 
zekâsının göstergesi değil, 
sadece dönem boyunca yaptığı 
çalışmaların ve sergilediği 
çabanın neticesini ortaya 
koyan belgelerdir. Bu bilinçle 
çocuklarınızın karnelerini 
değerlendirirken onların 
kişiliklerini zedeleyici, öz 
güvenlerini yitirmelerine yol 
açıcı suçlamalardan kaçınınız. 
Çocuklarınızın ne başarısızlı-
ğını problem yapalım, ne de 
başarılarını abartalım. 
Karnenin eksikleri görmek 
olduğunu unutmayalım. 
Problemlerimizi bir aile 
sıcaklığı içinde çözmek, 
çocuklarımızın başarısını hep 
beraber paylaşmak en büyük 
arzumuzdur. “Karne”  

idarecisiyle, öğrencisiyle, öğret-
meniyle, velisiyle hepimizindir. 
Başarıyı ödüllendirmeyi, 
eksikleri gidermek için gerekli 
tedbirleri almayı, her şeyi 
yerinde ve zamanında yapmayı 
becerebilirsek gelecek bizim 
olacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle1. dönem 
çalışmalarımıza destek veren 
Sayın Kaymakamımız Mesut 
YAKUTA'ya, Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
BALTA'ya,sivil toplum 
örgütlerine, basın mensupla-
rına, sosyal ve sportif faaliyet-
lere katılan ve düzenlenme-
sinde görev alan okullarımızın 
öğrenci, öğretmen, yönetici, 
antrenör, velilerimize,tüm kişi 
ve kurumlara destek ve 
katkılarından dolayı teşekkür 
ediyor, ikinci dönemin de her 
alanda daha başarılı geçmesi 
temennisiyle tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize iyi tatiller diler, 
saygı ve sevgilerimi sunarım. 
Dedi.

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 2018-2019 eğitim öğretim yarı yıl karne tatili münasebetiyle bir açıklamada bulundu.

VAKFIKEBİR EĞİTİM BİR-SEN İLÇE İSTİŞARE TOPLANTISINI YAPTI
Vakfıkebir Eğitim-Bir-Sen ilçedeki tüm okul temsilcileri ve kadın kolları temsilcilerinin katılımı ile Vakfıkebir MTAL Uygulama 
Oteli'nde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Şuayip Eyüboğlu başkanlık yaptı. 

Z
iyaret sırasında Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, “15 Temmuz'da 

ülkemizde yaşanan 
sıkıntıları gördük.  Bu 
yaşananların ardından 
Yenikapı Ruhu oluştu. 
Seçimlerde ittifak süreçleri 
yaşıyoruz. Devlet 
büyüklerimiz sen ben 
demeden ülkemizin 
çıkarlarını ön plana 
koydular. İlçemizde de 
sen ben yok. Ben MHP'nin 
adayı değil iki partinin 
adayıyım. Bize 
Cumhurbaşkanımız bu 
görevi bize tebliğ etti. 11 
tane aday adayı var onları da 
davet ederek bu yola çıkacağız. 
Önceki seçimde aldığımız oy 
oranının üzerine çıkmamız 
lazım. Biz biriz beraberiz. Ben 
her zaman iktidarla bir 
olduğumu, iktidardan hizmet 
aldığımı ifade ederek teşekkür 
ettim. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Sayın 

Devlet Bahçeli'ye yakışır söylem 
ve eylemlerimiz olacaktır. Hep 
birlikte çalışarak bu ilçeye 

hizmet etmek istiyoruz” diye 
konuştu. AK Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk ise, “Ben 
tüm aday adayı müracaatları 
sırasında her zaman aday kim 
olursa olsun o adayın arkasında 
duracağız dedim. Bu işler hesap 
kitap işi değil nasip işidir dedim. 
Nitece de tüm ülkede olduğu 
gibi ilimizde de iki ilçemizde 

belediye başkanı adayı 
çıkarmayarak MHP'nin adayını 
destekleme kararı alındı. Bu 

aday Cumhur İttifakının 
adayıdır. Kıymetli Başkanımız 
tebrik ediyorum. Başkanımızı 
Cumhurbaşkanımızı emaneti 
olarak görüyoruz. Arkasında 
yürüyeceğiz. Herkes kavgayı bir 
kenara bıraksın.  Yapılacak çok 
işimiz var. Bizler Cumhur 
İttifakının arkasında ve 
destekçisiyiz” dedi.

BAŞKANIMIZ 
CUMHURBAŞKANIMIZIN EMANETiDiR
AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tekin Baki Cumhur 
İttifakı adayı olan MHP'li Refik Kurukız'ı ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Erener açıklamasında şunları söyledi, 
“Başta Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza, gençlik 
ve kadın kolları teşkilatıma ve hizmet 
etmekle onur duyduğum Görele halkına 
ikinci defa beni aday gösterdiler. Teşekkür 
ediyorum. Görele'yi kimseye vermedik, 
vermeyeceğiz. Rakiplerimiz var hepsinin 
yolu açık olsun. Seçim süresince bizim 
kimseyle işimiz yok. Biz kendi 
yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan 
sorumluyuz. Mühim olan hoş bir seda 
bırakabilmek bu memlekette.  Hizmet 
edebilmek. Sizler görev verdiniz. Bizler 
elimizden gelenin fazlasını yapmaya 
çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz.  

Belediyeyi devraldığımızdaki durum belliydi, 
şimdiki durum belli. Aldığımızda Görele 
Belediyesinin bütçesi 10 Milyon liraydı, 
gerçekleşen bütçe 6 Milyon liraydı. Borç ise 
35 Milyon liraydı. Şuanda Görele 
Belediyesinin bütçesi 29 Milyon, 
gerçekleşen bütçe 22 Milyon liradır. Biz 4 yıl 
da 4 kat Görele Belediyesini büyüttük. 
Bunlar kolay olmuyor. Biz kimseyi kandır-
madık, kandıranda olmadık. Görele'de her 
mahallenin alt yapısı yapıldı. Bütün içme 
suları, kanalizasyon hattı değiştirildi. Her 
yeri parke yaptık. Meydan düzenlemesi 
yaptık. Manasura gidin, Mendireğe gidin, 
Görelespor'un tesislerine gidin. Yeni trafik 
tescil binasına gidin. Yeni alınan özel idare 
binasına gidin. Hepsi sizlerin sayesinde 
oldu. Bu yatırım ve hizmetlerin hepsi gözle 
görünüyor. Biz laf değil hizmet ürettik. 
Bunları yaparken de belediyeyi borç altına 
sürüklemedik. Gerektiğinde kapı kapı 
dolaştık, hizmet için ne gerekiyorsa yaptık. 
Alnımız daima aktır” dedi.

ALNIMIZ DAiMA AK
Yeniden AK Parti'den Görele Belediye Başkan Adayı gösterilen Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, adaylığıyla ilgili bir açıklama yaptı. 
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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
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İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

> Sadık AYDIN 4'de

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Selim Alp, görevinden istifa 
ederek millet ittifakı belediye meclis üyeliğine başvurdu. 

İçişleri Bakanlığının düzenlediği, Trabzonlu Futbol Adamları Derneği'nin desteklediği, 
“Maddeye Değil Spora Bağımlı Ol” projesine katılan Beden Eğitimi Öğretmeni Halil 
Haliloğlu, veliler ve sporcular Belediye Başkanımız Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, program dâhilinde ilçedeki camilerde sürdürdüğü 
“Sabah Namazı Buluşmaları” devam ediyor. Bu kapsamda merkez Yavuz Sultan Selim 
Camii'nde, Gençlik Merkezi ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Adnan Demirtürk Öğrenci 
Yurdu'nda kalan öğrencilerin de katıldığı “Sabah Namazı Buluşması” gerçekleştirildi.

> Sadık AYDIN 2'de


