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EMNÝYET MÜDÜRÜ BEKAR,
“HALKIMIZLA BERABERiZ”

> Sadık Aydın 2'de

> Sadık Aydın 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

VESTEL'DEN, VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİNE BAĞIŞ
Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe Yerli ve Milli gururu olan Vestel, “Sağlık 
Personeline Destek Kampanyası” kapsamında Vakfıkebir Devlet Hastanesindeki 
personelin kullanımı için beyaz eşya ve küçük ev aletleri bağışında bulundu.

Vakfıkebir'de yedi yıl boyunca 
başarılı ve farkındalık yaratan 

hizmetlere imza atan ilçenin 
sevilen Müftüsü Hüseyin 

Köksal, Diyanet İşleri 
Başkanlığı atama kararı ile 

Samsun Atakum İlçe 
Müftülüğü görevine atandı.

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 23 Nisan'da 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, İlçe Emniyet Müdürü 
Merthan Çelikdağ ve İlçe 
Jandarma Komutanı Safa Akgün 
ile birlikte Yalıköy Mahallesine 
giderek Hira Çolakoğlu için 
sürpriz bir doğum günü 
kutlaması yapmışlardı. 

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bekar, Gazetemizi 
ziyaret ederek Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ve 
Haber Müdürü Sadık Aydın ile bir süre sohbet ettiler. 

Biz Emniyet Birimleri olarak halkımızın 

ve esnafımızın yanındayız. Beşikdüzü 

ilçemiz her geçen gün huzur içerisinde 

güzelleşiyor. Sizler de basın olarak 

bizim bu çalışmalarımızda yanımızda 

olduğunuz için teşekkür ediyorum.
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VAKFIKEBiR TARiHiNE
ALTIN HARFLERLE ADINI YAZDIRDI
Vakfıkebir'deki beş yıllık hizmet 

süresini iki yıl önce tamamlayan 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal'ın 
buradaki görevi 2018 yılında iki yıl 
daha uzatılmıştı. Toplam yedi yıllık 
hizmet süresi sonunda Diyanet İşleri 
Başkanlığının atama kararı ile 
ataması yapılan Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal'ın yeni 
görev yeri Samsun Atakum İlçe 
Müftülüğü oldu. 2013 yılında 
Kırıkkale İli Keskin ilçe Müftüsü iken 
tayininin çıkması ile Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü görevine atanan Müftü 
Hüseyin Köksal, 7 yıldır Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü görevini başarılı bir 
şekilde sürdürüyordu. Vakfıkebir 
İlçesine geldiği günden bu yana dini 
hizmetler anlamında önemli projelere 
imza attı. İlçede kalıcı önemli eserler 
bırakan Müftü Köksal, çalışkan 
yapısıyla tüm ilçe halkının takdirini 
topladı. İlçedeki en büyük eseri 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu oldu. 
Vakfıkebir'deki görev süresini 
tamamlayan Köksal Diyanet İşleri 
Başkanlığı atama kararnamesi ile 
Samsun İli Atakum ilçe Müftüsü 
olarak ataması yapıldı. Yaptığı 
başarılı çalışmalar ile Vakfıkebir 

İlçesi tarihine altın harflerle adını 
yazdırmayı başardı. 2013 yılında 
geldiği Vakfıkebir İlçesi'nde, 7 yıllık 
hizmet süresi içerisinde oldukça 
başarılı ve farkındalık yaratan 
çalışmalara imza atan ilçenin sevilen 
ve sayılan Müftüsü Hüseyin 
Köksal'a, atama kararının hayırlı 
olması temennisiyle yeni görev 
yerinde başarılı hizmetler ve 
muvaffâkiyetler diliyoruz.

MÜFTÜ HÜSEYİN KÖKSAL 
KİMDİR?
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, 16 Şubat 1970 yılında 
Trabzon Çaykara İlçesi'nde doğdu. 
İlkokulu Rize İstiklâl İlkokul'unda 
bitirdikten sonra hafızlık eğitimini 
yine Rize'de aldı. 1990 yılında 
Trabzon İmam-Hatip Lisesi'nden 
mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Of 
İlçesi Pazarönü Köyü Arka Mahalle 
Camii'nde 5 ay, Rize Çayeli 
Abdullahhoca Mahallesi Camiinde 
ise 17 ay kadar vekil imam-hatip 
olarak görev yaptı. 1994-1996 yılları 
arasında sırasıyla Ankara - Kazan 
Saray Köyü Kur'an Kursu, Ayaş 
Oltan Kasabası Kur'an Kursu, Güdül 
Karacaören Köyü Kur'an Kursu 
öğreticisi olarak görev yaptı. Bir yıl 
kadar Ankara Altındağ Hanifoğlu 
Cami'inde müezzin-kayyım olarak 
görev yaptı. 1993 yılında öğrenime 
başladığı Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'ni 1997 yılında bitirdi ve 
aynı yıl Trabzon İli Of ilçesi Uğurlu 
Kasabası M.A. Kur'an Kursu 
Öğreticiliğine tayin oldu. Askerlik 
hizmeti için ara verdiği görevine 1998 
yılında geri döndü. 2000 yılında 

Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon 
Eğitim Merkezi'nde başladığı ihtisas 
eğitimini 2003 yılı Nisan ayında 
tamamladı. 2003 yılı Temmuz 
ayından 2004 yılı Ekim ayına kadar 
Mardin Nusaybin'de vaiz olarak 
çalıştı. 2004 yılı Ekim ayından 2006 
yılı Ekim ayına kadar iki yıl Tunceli 
Pülümür İlçe Müftüsü olarak ve görev 
yaptı. 2006-2009 yılları arasında 
Kırıkkale Karakeçili İlçe Müftüsü, 
2009-2013 yılları arasında ise Keskin 
ilçe Müftüsü olarak görev yaptı. 
Müftü Hüseyin Köksal, 2013 yılında, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Ahmet 
Tokdemir'in Trabzon İl Müftü 
yardımcılığı görevine atanmasıyla 
boşalan Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atanmıştı. Vakfıkebir'deki 
hizmet süresinin iki yıl uzaılmasıyla, 
toplam 7 yıl boyunca burada başarılı 
hizmetlerde bulunan Müftü Hüseyin 
Köksal'ın, 2020 yılı Haziran ayı itiba-
riyle Samsun Atakum İlçe Müftülüğü 
görevine ataması yapıldı. Evli ve üç 
çocuk babası olan İlçe Müftümüz 
Sayın Hüseyin Köksal hocamıza 
hayırlı olsun temennilerimizle yeni 
görev yerindeki çalışmalarında 
başarı ve muvaffâkiyetler diliyoruz.

Normalleşme planı açıklanmıştı…

01 Haziran itibari ile çoğu yer açıldı. Belli 

başlı kurallar dahilinde…

Tabi normalleşme planı açıklandı ama her 

şey güllük gülistanlık değil…

Kurallara uymak, bu virüs artık yok diye bir 

şey yok…

Yine dikkat edilmesi gereken konular var…

Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak 

gibi…

Normalleşme planı açıklandıktan sonra 

insanlar ne yaptı?

Kurallara uyuldu mu?

Hayır…

İnsanlar sosyal mesafeye dikkat etti mi?

Hayır…

Normalleşme planı açıklandı, herkes 

sokaklarda…

İşi olanı anlıyoruz da, işi olmayan neden 

kurallara uymuyor…

Kurallara uymamak bizim doğamızda 

var…

Bir kural konulmuş, şunlar şöyle olması 

gerekiyor denmiş, neler yapılacağı 

açıklanmış, cezai işlem olacağı söylenmiş 

ama işte…

Ama işte yazıyorum, gerisini getirmek 

istemiyorum…

Bu hayat, bu sağlık kimsenin değil. 

Herkesin kendi hayatı ve sağlığı…

Derler ya, her koyun kendi bacağından 

asılır…

Bu da öyle bir şey…

İnsan ne yaparsa kendine yapar…

65 Yaş ve üzeri, 18 yaş ve altı olanlar için 

yasak kalkmış değil…

Onlar için yasak devam ediyor. Ama 

bakıldığında uyulmuyor…

Onlara da söylenecek bir şey 

bulamıyorum. Çünkü herkes evlerin de, 

bunalmış durumdalar…

Ama tedbir tedbirdir, diyelim…

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

Vakfıkebir'de geçen hafta Cuma Namazı 

kılındı…

Cuma Namazı camilerin önü ve 

bahçelerde kılındı.

Kılınacak yerler belirlendi ve sosyal 

mesafeye uyularak, kılınacak yerlere 

çizgiler çizildi…

Cuma Namazına Vakfıkebir'de ilgi 

yoğundu…

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

Vakfıkebir Müftüsü Hüseyin Köksal, 

Vakfıkebir'de tam 7 yıl görev yaptı…

Şimdi ise tayini çıkarak, Samsun ili Atakum 

ilçesine müftü olarak göreve başlayacak…

Müftümüz Hüseyin Köksal, Vakfıkebir'de 

her şey için uğraştı…

Kendi yeri gibi çalıştı, çabaladı…

Vakfıkebir'de kalıcı önemli projelerde 

imzası var…

Biz bu hafta haberini yapmıştık ve bazı 

yorumlar geldi. Bu yorumlara istinaden 

şöyle bir cevap vermek istedim. 

7 yıl boyunca internet ve görsel olarak 

Büyükliman Postası Gazetesi'ni takip 

etmişseniz, orada müftü beyin haberleri 

mevcuttur. Eleştirirken ilk önce küçük bir 

araştırma yapılırsa daha yapıcı bir eleştiri 

olur düşüncesindeyim…

Müftü Hüseyin Köksal'a, bundan sonraki 

hayatında başarılar diliyoruz…

HİRA VE AİLESİ TEŞEKKÜR ETTİLER
Elazığ'dan dönenHira'nın anne ve 

babası Güler ve Güngör 
Çolakoğlu Başkan Muhammet 
Balta'yımakamında ziyaret ederek bu 
anlamlı davranışlarından dolayı 
teşekkür ettiler. 
KUTLAMA NASIL YAPILMIŞTI ?
Hira Çolakoğlu, 6 Nisan'da 9 yaşına 
girmişti. Anne ve babası Güler ve 
Güngör Çolakoğlu Elazığ ilimizde 112 
Acil Servis İstasyonunda görev 
yapıyorlar. Covid -19 salgın hastalığı 
dolayısıyla okullarında kapanmasıyla 
birlikte çocuklarını korumak isteyen 
Çolakoğlu Ailesi Hira ve ağabeyini 
Vakfıkebir Yalıköy Mahallesinde 
ikamet eden babaannesi ve dedesinin 
yanına gönderdiler. Bütün yaş 
günlerini anne ve babasının yanında 
kutlayan Hira bu yaş gününde kutlama 
yapılamamasından dolayı çok büyük 

üzüntü yaşadı. Hira'nın Annesi Güler 
Çolakoğlu Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya sosyal medya 
üzerinden ulaşarak yaşanılanları 
anlattı, “Sayın Başkanım kızım doğum 
günü pastası alınamadığı için 9 yaşına 
giremeyeceğim diyerek her 
aradığımda ağlıyor. Sizden ricam ona 
bir sürpriz yapabilir misiniz” diye 
sormuştu. Vakfıkebir Belediye Başkan 
Muhammet Balta ise mesaj karşısında 
oldukça duygulandı ve hemen iletişim 
bilgilerini alarak çocuklar için en 
anlamlı gün olan 23 Nisan'da 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, 
İlçe Emniyet Müdürü Merthan 
Çelikdağ ve İlçe Jandarma Komutanı 
Safa Akgün ile birlikte Yalıköy 
Mahallesindeki evlerine gitmişler ve  
hazırlanan pasta ile Hira'nın doğum 
gününü kutlamışlardı. 

Corona virüs salgını tedbirleri 
kapsamında 16 Mart'ta cemaatle 

namaza kapatılan camiler bugün 
cuma namazıyla birlikte açıldı. 
Vatandaşlar namaz kılınacak olan 
yerlere maske takarak, sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde 
namaz kıldı. İçişleri Bakanlığı, 'Cami 
ve Mescitlerde Cemaatle İbadet 
Edilmesi' hakkında 81 il valiliğine 
gönderdiği genelgeyle Cuma 

namazının kılınacağı camileri 
belirledi. Yayınlanan genelgede 
abdesthane, şadırvan ve 
tuvaletlerin kapalı tutulacağı, 
cemaatle veya bireysel namaz 
kılacak herkesin tıbbi/bez maske 
takmasının zorunlu olduğu vurgu-
landı. İlk cuma namazının Cuma 
hutbesinde, sosyal mesafeye 
dikkat edilmesi uyarısında bulundu. 
İstanbul'un fethinin 567'nci 

yıldönümünde yeniden kılınmaya 
başlanan cuma namazında, 
hutbenin konusu da fetih ruhuydu. 
Hutbede fetih ile ilgili, "Aziz 
İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 
günü muazzam bir fetihle İslam'a 
ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. 
Ecdadımızı rahmetle ve minnetle 
anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle 

bir süredir kapalı olan camilerimizin 
kapıları da yine bugün aziz 
milletimize ve değerli cemaatimize 
açılıyor. Fethin coşkusu ile camileri-
mize kavuşmanın sevincini bir arada 
yaşıyoruz. Bu büyük nimetin 
kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu 
unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle 
uyalım." ifadeleri yer aldı.

VAKFIKEBİR'DE 74 GÜN SONRA İLK CUMA NAMAZI KILINDI
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B
eşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürü Ahmet Bekar, 
Büyükliman Postası 

Gazetesini ziyaret ederek 
gündeme dair konularda Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ve Haber Müdürü 
Sadık Aydın ile bir süre sohbet 
ettiler.
“HALKIMIZLA BERABERİZ”
Emniyet Müdürü Ahmet Bekar, 
“Emniyet Teşkilatı`nın son 
dönemde sosyal projelere daha 
çok ağırlık verdiğini dile getirdi. 
Emniyet Teşkilatımızın vizyonu 
artık değişti. Ülkemizin gelişme-
sine paralel teşkilatımızda da 
büyük yapılanmalar ve sosyal 
projeler de ağırlık kazandı. Bu 
kapsamda bir çalışma yaparken 
halkımızın ve esnaflarımızın da 
görüşlerini almaktayız. Yeni 
uygulamalardan esnaflarımızı 
da bilgilendirerek onlarında 
memnuniyetliklerini kazanı-
yoruz.  İçişleri Bakanlığımızın 

talimatları doğrultusunda 
Trabzon İl Emniyet Müdürümüz 
Sayın Metin Alper'in emir ve 
talimatları ile yürüttüğümüz 
çalışmaları ilçemizde de aynen 
uygulayarak sorunsuz bir 
Beşikdüzü ilçesi için mücadele 
ediyoruz. Yapılan çalışmalar 
neticesinde suç ve suçlu 
oranlarında bir hayli azalma 
gözlemlenmektedir. Ayrıca trafik 
kurallarına uyulması noktasında 
hem ilçe halkı hem de 
esnaflarımız bir hayli gayret 
göstermektedirler. Bizim 
amacımız ceza yazmak olsa 
ekiplere talimat veririz ve günde 
yüzlerce araca ceza keseriz. Bu 
çözüm değil, çözüm trafik 
akışının sağlanması. İlçede 
hedefimiz halkımızla ve 
esnaflarımızla birlikte ilçede 
huzur içerisinde bir yaşam 
sürdürmek. Asayiş ve trafik 
anlamında Beşikdüzü ilçemiz 
her geçen gün daha da iyiye 

gitmektedir. Sorunların 
kanunların emrettiği şekilde 
diyalog yolu ile çözülmesinden 
yana olduğumuzu 
söyleyebilirim. Bu ilçede ve bu 
havzada hep birlikte yaşıyoruz. 
Öncelikle bir ilçede huzur varsa 
insanlar dışarı çıkar alışveriş 
yapar, gezer ve ihtiyaçlarını 
görür. Biz de huzurun tesisi için 
Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız, İlçe Jandarma 
Komutanlığımız, ilçe halkımızla 
ve ilçe esnaflarımızla birlikte 
uyum içerisinde hareket ederek 
huzurlu bir ilçe sağlamaya 
çalışıyoruz. Huzurlu olan bir 
ilçede ekonomide canlanır, 
işlerde daha kolay hale gelir. 
Beşikdüzü ilçemizin 
Mahallelerinde ekiplerimiz 
devriye gezerek gerekli 
tedbirleri alıyorlar ve uygulama 
da yapıyoruz. Ayrıca Covid-19 
tedbirleri kapsamında İçişleri 
Banlığımızın ve Valiliğimizin 

yayınladığı tedbirlerimiz devam 
ediyor. Bu detbirler 
doğrultusunda ilçemizde ilk 
Cuma namazımızı hiçbir sorun 
çıkmadan kıldık. İlçe halkımıza 
kurallara uydukları için teşekkür 
ediyoruz. Biz Emniyet Birimleri 
olarak halkımızın ve esnafımızın 
yanındayız. Beşikdüzü ilçemiz 
her geçen gün huzur içerisinde 
güzelleşiyor. Sizler de basın 
olarak bizim bu çalışmalarımız-
da yanımızda olduğunuz için te-
şekkür ediyorum”diye konuştu.
“ÇOK SEVİLEN VE SAYILAN 
BİR EMNİYET 
MÜDÜRÜSÜNÜZ”
Büyükliman Postası Gazetesi 

Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu, “Bu bölgede hep 
birlikte yaşıyoruz. Bir bölgede 
huzur varsa insanlarda huzur 
içerisinde yaşar. Huzur yoksa 
ekonomik ve kültürel anlamda 
hiçbir sosyal gelişmeden de 
bahsedemezsiniz. Bizler basın 
olarak, huzurun sağlanması 
noktasında her zaman emniyet 
güçlerimizin yanındayız. Basın 
olarak yaptığımız gözlemlerde 
Beşikdüzü ilçesinde ve hatta 
Büyükliman havzasındaki 
ilçelerde dahi Emniyet Müdürü 
Ahmet Bekar'ın çok sevildiğini 
ve sayıldığını gözlemliyoruz. Bir 
ilçe Emniyet Müdürünün halk ve 

esnaf tarafından bu kadar 
sevilip taktir edilmesi bizlere de 
güven ve huzur veriyor. 
İnsanların gönlünde bu kadar 
güzel iz bıraktığınız için sizleri 
kutluyoruz. Bundan önce olduğu 
gibi bundan sonrada yapacak 
olduğunuz tüm çalışmaların 
destekçisi olmaya devam 
edeceğiz. Büyükliman Postası 
Gazetesi ailesi olarak gerçek-
leştirmiş olduğunuz ziyareti-
nizden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Okuyucularımıza tarafsız ve 
doğru haberleri vermek için ça-
lışıyoruz. Bundan sonra da aynı 
duygu ve düşüncelerle çalışma-
larımızı sürdüreceğiz" dedi. 

EMNİYET MÜDÜRÜ BEKAR,
“HALKIMIZLA BERABERİZ”

VESTEL'DEN, VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİNE BAĞIŞ

S
ağlık çalışanlarına 
desteğin çığ gibi 
büyüdüğü bu dönemde 

VESTEL BAYİİ-UZUN 
TİCARET' de sağlık 
çalışanlarına destek vermek ve 
onların bir takım zaruri 
ihtiyaçlarını bir nebze de olsun 
karşılamak amacıyla Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi çalışanlarının 
hastanede kullanmaları amacı 
ile beyaz eşyalardan oluşan 
cihazlar hediye ettiler.

“YERLİ VE MİLLİ 
GURURUMUZ VESTEL”
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Yönetimi tarafından yapılan 
açıklamada; bizlere bu süreçte 
yalnız olmadığımızı hissettiren 
VESTEL BAYİİ-UZUN 
TİCARET'e teşekkürlerimizi 
iletiyor yanımızda olduklarını 
bilmekten mutluluk duyuyoruz. 
Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sürdürülen 
koronavirüs ile mücadele edilen 

dönemde hem hastanemize 
hem de sağlık çalışanlarımıza 
destek amacıyla aşı dolabı, mini 
buzdolabı, kahve ve çay 
makineleri gönderen yerli ve 
milli gururumuz VESTEL BAYİİ-
UZUN TİCARET'e ve Sayın 
Ahmet Uzun'a hastanemiz 
adına teşekkür ediyoruz ifade-
lerine yer verildi. Ayrıca bir de 
teşekkür belgesi takdim edildi.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
DESTEK OLMAK BİZİ SON 
DERECE MUTLU ETMİŞTİR”
Vestel Bayii-Uzun Ticaret sahibi 
Ahmet Uzun, hastanemizin 
ihtiyaçları doğrultusunda beyaz 
eşya ve küçük ev aletleri 
bağışladıklarını söyledi. Toplum 
sağlığını ayakta tutmak için 
büyük fedakarlık gösteren sağlık 
personelinin hijyen, beslenme 
ihtiyaçlarına bir nebze de olsa 
destek olabilmeyi amaçladıkla-
rını kaydeden Ahmet Uzun 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Koro-
navirüs (COVID-19) kriziyle ilgili 
tüm gelişmeleri yakından takip 
ediyor, tüm teşkilatımızın ve 
toplumumuzun sağlığını birinci 
derecede ilgilendiren ,iş sürek-

liliğimizi destekleyen tedbirleri 
almaya devam ediyoruz. Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de salgınla mücadelede en 
büyük eforu sağlık çalışanları-
mız gösteriyor. Kritik bir dönem-
de hayatlarını riske ederek, en 
ön cephede mücadele ediyorlar. 
Biz de Türkiye'nin yerli ve milli 
markası olan ayrıca en köklü ve 
sevilen markası olmanın 
sorumluluğuyla, sağlık 
personeline destek olmak için 

harekete geçtik. Hastanemizin 
ihtiyaçları doğrultusunda beyaz 
eşya ve küçük ev aletleri 
bağışladık. Bunu yaparken 
toplum sağlığını ayakta tutmak 
için büyük fedakarlık gösteren 
sağlık personelinin hijyen, 
beslenme ihtiyaçlarına bir nebze 
de olsa destek olabilmeyi 
amaçlıyoruz. Bu zorlu dönemde 
gösterdikleri güven, özveri ve 
sağduyu için hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz. Ülke olarak 

içinde bulunduğumuz bu zorlu 
süreçte ilçemiz sağlık 
çalışanlarına destek olmak bizi 
son derece mutlu etmiştir" dedi. 
Ahmet Uzun, Bu vesile ile başta 
“Vestel Genel Müdürümüz 
Ergün GÜLER olmak üzere, 
saha müdürümüz Alper 
KIRICI'ya, Satış Şefimiz Necati 
ZAMAN'a ve emeği geçen tüm 
Vestel çalışanlarına teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Vakfıkebir Minibüsçüler 
Kooperatifi BaşkanıMehmet 

Çobanoğlu, Koronavirüs süreci 
dolayısıyla çok büyük zorluklar 
yaşadıklarını ifade ederek Şubat 
2020 tarihinde alınan zam 
kararının biran önce UKOME 
tarafından onaylanmasını bek-
lerken 2 Haziran 2020 günü 
UKOME tarafından yapılan top-
landı sonucu keyfi olarak zam 
kararının iptal edilmesine bir 
anlam veremediklerini ifade etti. 

“BÜYÜK SIKINTILAR 
ÇEKEN ŞOFÖR ESNAFI 
SAHİPSİZ KALDI”
Başkan Çobanoğlu yaptığı 
açıklamada şunları söyledi; 
“Bizler Vakfıkebir - Trabzon 
arası çalışan dolmuş minibüs 
esnafıyız. Ülkemizde Mart 
ayında başlayan Koronavirüs 
süreci ile birlikte halkımızın 
mağdur olmaması için çok zor 
şartlar altında çalışmaya devam 
ediyoruz. Şubat 2020'de 

Trabzon Esnaf Odalar Birliğinin 
onayladığı zam kararının UKO-
ME tarafından onaylanmaması 
bizleri bitirme noktasına gelmiş-
tir. Şoför Esnafı zam kararının 
uygulanmasını beklerken, 2 
Haziran 2020 Salı günü UKO-
ME toplantısı sonrası keyfi olar-
ak zam kararının ret edilmesi 
bizler tarafından son derece 
şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bu ret 
kararı ile birlikte Şoför Esnafı 
sahipsiz kalmıştır. Şoför 

Esnafının hiçbir kurum ve 
kuruluş yanında değildir. 
“ŞOFÖR ESNAFI SADECE 
SEÇİMLERDE 
HATIRLANIYOR”
Halka ve Hakka Hizmet yerine, 
özel şahıslara hizmet veriliyor. 
Alına bu karar bunu gösteriyor. 
Şoför esnafı sadece seçimlerde 
hatırlanıyor. Bizimde seçimlerde 
söyleyecek bir çift sözümüz 
olacaktır elbet. A'dan Z'ye bütün 
gaza, tuza, ekmeğe, benzine, 
mazota zam geliyor. Maalesef 
bizim zam teklifimiz Trabzon 
Esnaf Odaları Birliği tarafından 
uygulanma kararı alınmasına 
rağmen uygulanmıyor, ret 
ediliyor. Ülkemizde her şeye 
zam gelirken17 Ekim 2018 
tarihinden beri zam bekleyen 

bizler büyük bir mağduriyet 
yaşıyoruz. Bizim sorunlarımızla 
hiçbir kurum ve kuruluş ilgilen-
miyor. Bizleri kendi kaderimize 
derk ettiler. Sorunlarımızın çö-
zümü için kime başvuruyorsak 
bir başkasına havale ediyorlar. 
Sadece göstermelik olarak 
hatırlanıyoruz. 
“VİRÜSTEN KURTARDIK, 
UKOME'DEN 
KURTARAMADIK”
Büyükliman Yöresindeki yolcu 
kapasitesi zaten sınırlı. Virüs 
süreci ile birlikte daha da düştü. 
Son karar mercii Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na çağrıda 
bulunuyorum. 14 aydır randevu 
talebimize neden hiçbir cevap 

vermiyorsunuz. Bizleri 
kaderimize neden terk ettiniz. 
Lütfen alınan zam kararını 
onaylayarak maliyetlerin 
artışlarıyla birlikte büyük 
sıkıntılar çeken şoför esnasının 
sesini duysun ve onay bekleyen 
zam kararını onaylasın. 
UKOME'nin ret kararı bizleri 
tamamen bitirmiştir. Şoför esnafı 
olarak bizlerin hayatımızı idame 
ettirebilmemiz için can suyu 
verilmesini beklerken RET 
kararı keyfi bir karar olduğunu 
düşünüyoruz. Allah'tan başka 
hiç kimseden beklentimiz 
kalmadı. Virüsten Kurtardık, 
UKOME'den kurtaramadık. 
Beklentimiz 4 ay önce alınan 
normal olan zammın 
verilmesidir” dedi. 

VİRÜSTEN KURTARDIK,
UKOME'DEN
KURTARAMADIK

Şubat 2020'de Trabzon Esnaf Odalar Birliğinin onayladığı zam kararının 
UKOME tarafından onaylanmaması bizleri bitirme noktasına getirmiştir. 
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Osman KOYUNCU

ukukçular, şeytan ayrıntıda gizlidir Hderler. Hukuk açısından adalet ve 

eşitlik aynı şeyler değildir. Bazen eşitlikten 

adalet, bazen de eşitlikten zülüm doğar. 

Şöyle ki, savaş zamanında her insana 

günde bir şişe süt ve bir ekmek verildiğini 

düşünelim. Bir bebekle bir askere ele 

alalım, askere bir ekmek yetmez, bebek ise 

ekmeği yiyemez.  İşte burada ki eşitlikten 

zülüm doğdu, adalet kayboldu. Asıl olan 

eşitlik değil adalettir, bu durumda 

eşitlikten vazgeçip, çocuğun ekmeğini 

askere, askerin de sütünü çocuğa verirsek 

eşitlikten ayrılırız fakat vicdanlar rahatlar 

adalet yerini bulur.  

   İki çeşit insaniyet vardır, küçük  insaniyete ki buna medeniyet, bir de 

büyük insaniyet vardır buna ise din 

diyoruz. Bu durumda İslamiyet, en büyük 

insanlık demektir. Medeni ve kültürlü 

toplumlarda eğer insanlar çok okuyor, 

araştırıyorsa, kültürlü ve medeni iseler 

vicdanları var demektir.  Kültürlü 

insanların bulunduğu toplumlarda hukuk 

kuralları azdır, genelde hâkimler jüri veya 

vicdanlarına göre zamanın ihtiyaçları, 

anlayış, gelenek, görenek ve kültürlerini 

nazara alarak karar verirler. Mecellede bir 

hüküm vardır, Türkçe ifadesi, zamanın 

değişmesi ile hükümlerin değişmesi 

kaçınılmazdır(namaz, oruç gibi temel 

ahkâm hariç) der. Bunu şu örnekle 

açıklayabiliriz, bundan önceki asırlarda, 

bir erkeğin başının açık gezmesi günah 

kabul edilir, şahitliği kabul edilmiyordu.  

Şimdi bu hükmü zamanımıza uygularsak, 

her şey karışır, din adamlarının çoğu başı 

açık geziyor, bu hükümle meseleye 

bakarsak şahitliği kabul edilecek insan 

bulamayız. Osmanlı döneminde şapka 

hakkında üç fevte verildi, birincisinde, 

başına şapka koyan kâfirdir, yıllar sonra 

hüküm değişti ikinci fetva verildi başına 

şapka koyup namaz kılan kâfir olmaz. 

Üçüncü fetvada ise Osmanlının son 

döneminde (Darül Hikmeti İslami'ye yani 

büyük İslam şurası azalarından)  Sait 

Nursi'nin verdiği bir fetva var, buna göre 

ister namaz kılsın ister kılmasın, başına 

şapka koyana kâfir denmez. Demek ki 

hukuk kurallarını koyarken, zamanın 

anlayışları nazara alınmalı, Orta Çağda 

kalınmamalı veya hüküm verecek hâkim bu 

noktaları nazara alıp kurallara çok fazla 

takılmamalı. İnsan halife i zemindir 

yeryüzünün halifesidir ne kadar çok kural 

koyarsan bu insan bu kuralları bozacak 

yollar bulabilir.  Bazı ülkelerde yazılı 

hukuk kuralları yoktur vicdanlara göre 

hüküm veriliyor. 

  Bizler hukuk kurallarının en ince  teferruatlarını araştırıp yazmak yerine, 

vicdanları serinletecek, adaleti sağlayacak 

insanlığı yüceltecek yolları aramalıyız.  

Kuralları çiğneyen insanlar hakkında 

hüküm verileceği zaman, o kişinin o 

zamanki psikolojik halı, ekonomik durumu, 

kültürü, eğitimi, çevre ve aile gibi onu 

etkileyen faktörler nazara alınmalı. Aynı 

suç, bazılarına uygulanılıp bazılarına 

uygulanmamalı veya kişilere göre farklı 

uygulanmalı. Suyun dinimizde çeşitli 

hükümleri vardır. Mesela kan kaybetmiş 

hastaya su verilmez, aksi halde ölür, demek 

ki su o insana haramdır. Diyaliz hastaları 

çok su içmemeli, eğer içerse idrarla suyu 

dışarı atamadığından vücutta birikir vücut 

şişer, demek ki ona su mekruhtur, az 

içmeli.  Oruçlu birisi oruçlu olduğu süre 

içinde su içmemeli ona yasaktır.  Sağlıklı 

sağlam birisi bol bol içmeli ona helaldir. 

Yani suyun kişilere göre hükmü farklı 

olduğu gibi, aynı suçlarda ki cezaların 

hükümleri de farklı olmalı. Aç birisini 

ekmek çalması ile ihalelerde tüysüz yetini 

haklarını yiyenler, ikisi de hırsızdır fakat 

ekmek çalana ceza değil ekmek verilmeli, 

tüysüz yetimin hakkını yiyenin cezası ağır 

olmalı. Yapılmış birkaç takım elbise bütün 

insanlara giydirilmez, her insana ayrı 

elbise dikmeli.  Bu zamanda tıp çok ilerledi, 

her insana ayrı ilaç ayrı tedavi şekli 

uygulamalı diyor, işte cezalar da insanlara 

göre farklı uygulanmalı. Aynı seviyedeki 

suçta verilecek cezada, sınıf ayrımı 

yapılmamalı, Peygamberimiz bir suca 

verdiği cezada kızım Fatma'da işlerse aynı 

cezayı verirdim diyor.  

YASALAR VE VİCDANLAR

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GÖREVİNE ŞAHAN ATANDI
V

akfıkebir İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal'ın 
ilçedeki görev süresinin 

sona ermesi sonucu tayininin 
Samsun İli Atakum İlçe 
Müftülüğüne çıkması ile 
boşalan Vakfıkebir ilçe 
müftülüğü görevine Giresun İli 
Espiye İlçe Nüfusuna kayıtlı 
Bartın İli Kurucaşile İlçesi 
Müftüsü Recep Şahan atandı. 
Müftü Recep Şahan'a yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.
MÜFTÜ RECEP ŞAHAN 
KİMDİR?
Müftü Recep Şahan, 1974 
yılında Giresun'un Espiye ilçesi 
Kurugeriş Köyünde doğdu. 
İlköğrenimini köyünde 
tamamladı. 1985'de Espiye 
İmam Hatip Lisesi'ne başladı. 
1991'de naklen Bursa İmam 
Hatip Lisesine kayıt yaptırdı ve 
liseyi burada bitirdi (1992). 
1993'de Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi'ne girdi. 25 
Temmuz 1996'da Espiye'nin 
Avluca Köyü'nde İmam-Hatiplik 
görevine başladı. 1999'da  
fakülteyi bitirdi. Aynı yıl Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın açmış 
olduğu sınavı kazanarak Konya 
Selçuk Eğitim Merkezi'ne girdi. 
30 aylık bir ihtisas eğitiminin 
ardından 6 Mart 2002 de 

mezun oldu. Vaiz olarak 
Giresun İli Tirebolu ilçesine 
atandı. 04.07.2002 tarihinde 
Tirebolu'da ilçe vaizi olarak 
göreve başladı. İlçe müftüsü 
Mehmet Bal'ın Vakfıkebir 
müftülüğüne atanması üzerine 
23.09.2002 tarihinden itibaren 
bir süre müftülüğe vekalet etti. 
29.11.2002 tarihinde askere 
gitti. Askerliğini Erzurum 
Aşkale'ye Bağlı Kandilli 
Beldesinde yaptı.  04.07.2003 
tarihinde askerden döndü ve 
16.07.2003 tarihinde de 
Giresun İli Tirebolu ilçesinde 
vaiz olarak tekrar görevine 
başladı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın kendisini Siirt ili 
Baykan ilçesi Müftülüğüne 
ataması üzerine 18.08.2003 

tarihinde Tirebolu müftülüğün-
den ilişiğini kesti. 28.08.2003 
tarihinde Baykan'da göreve 
başlayan Şahan 2 yılın ardın-
dan tayininin Giresun ili 
Doğankent ilçesine çıkması 
üzerine 15.09.2005 tarihinde 
Baykan'dan ayrıldı ve 
23.09.2005 tarihinde Doğan-
kent ilçe müftülüğü görevine 
başladı. Altı seneyi aşkın 
Doğankent Müftülüğü görevini 
yürüten Şahan 25.11.2011 
tarihinde Yurtdışı görevi için 
Avusturya'nın Başkenti 
Viyana'ya gitti. 01 Aralık 2011 
Tarihinde Viyana ATİB 20 
Merkez Camiinde yeni görevine 
başladı. Recep Şahan yurtdışı 
görevinden 08.08.2014 
tarihinde döndü. 22.08.2014 
tarihinde Ordu İli Akkuş İlçesi 
müftülüğüne atandı. 09.09.2014 
- 17.09.2015 tarihleri arasında 
Akkuş Müftülüğü görevini 
yürüten Şahan 17.09.2015 
tarihinde Akkuş Müftülüğü 
görevinden ayrıldı. 01.10.2015 
tarihinde Bartın ili Kurucaşile 
ilçesi Müftülüğü görevine 
başladı. 2020 Yılı Haziran ayı 
itibari ile Trabzon İli Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü görevine atanan 
Recep Şahan evli ve iki kız 
babasıdır. 

V
akfıkebir Orman İşletme 
Şefliği görevinde 6 yıldır 
başarılı bir şekilde 

hizmet veren Ahmet Yıldız, 
yeni atama döneminde tayini 
çıktı.  Vakfıkebir İlçesindeki 
başarılı çalışmaları sonucu 
kıdem yükselten Yıldız, Orman 
İşletme Müdür Yardımcısı oldu. 
Ahmet Yıldız, Gümüşhane 
Orman İşletme Müdürlüğünde 
Müdür Yardımcısı olarak 
görevine 1 Haziran 2020 tarihi 
itibari ile başladı. Vakfıkebir 
Orman İşletme Şefliği 
görevinde İlçe halkı, kamu 
kurum ve kuruluşları, ilçe 
esnafları ile de gönül bağı 
kuran Şef Ahmet Yıldız, 6 yıldır 
İlçe Orman İşletme Şefliği 
görevini en üst seviyede 
başarılı bir şekilde sürdürdü. 
Şef Ahmet Yıldız'dan önceki 
dönemlerde devamlı ilçe halkı 
ile sorunlar yaşanan ve devamlı 
şikayet edilen bir kurumu, 6 yıl 
içerisinde saygı duyulan ve 
övgü ile bahsedilen bir kurum 
haline getirdi. Evli ve 1 çocuk 
babası olan Yıldız, Vakfıkebir 
ilçesinde başarılı çalışmaları 
sonucu iz bırakan kurum amiri 
olarak herkesin takdirini topladı. 
YILDIZ, “VAKFIKEBİR'DEN 
AYRILMAK ZOR”
Vakfıkebir İlçe Orman İşletme 
Şefliği görevinden ayrılarak 
Gümüşhane Orman İşletme 
Müdür Yardımcısı olarak göreve 
başlayan Ahmet Yıldız yaptığı 
açıklamada, Vakfıkebir 
İlçemizden ayrılmak çok zor. 

Dopdolu geçen 6 yılın artından 
yaptığımız çalışmaları göz 
önünde bulunduran Genel 
Müdürlüğümüzün takdirleri ile 
tayinimiz Gümüşhane Orman 
İşletme Müdür Yardımcısı 
olarak çıktı. Değerli 
Vakfıkebir'liler, Her daim 
devletimiz ile kadirşinas 
milletimiz arasında bir köprü 
olmaya, devletimizin gücünü ve 
imkanlarını halkımıza son 
raddesine kadar ulaştırmaya 
gayret ettim. Bu bir hizmettir 
birileri gidecek birileri gelecek, 
önemli olan güzel anılar 
biriktirmek ve güzel çalışmalar 
yapabilmek. Arkanızdan güzel 
şeyler söyletebilmektir. Ben 
Vakfıkebir İlçe halkından, kamu 
kurum ve kuruluşlarından, ilçe 
esnaflarından son derece 
memnunum. Bu 
memnuniyetlede buradaki 
görevimden ayrılıyorum. Tüm 
ilçe halkına bir hakkım varsa 
helal ediyorum. Olur ya insanız, 

bu zaman zarfında bilerek 
veya bilmeyerek birinin kalbini 
kırmışsan özür diliyor, ilçe 
halkımızdan bir hakları varsa 
helal etmelerini istiyorum. 
Kıymetli Vakfıkebir'liler, 
Gümüşhane de bir kardeşiniz 
olduğunu unutmayın. Her ne 
şekilde olursa olsun, işiniz 
düştüğünde kapım sonuna 
kadar sizlere açıktır. 
Vakfıkebir'i ve ilçe halkını 
unutmam mümkün değil. 
Şahsıma karşı gösterdiğiniz 
saygıdan ve verdiğiniz 
değerden dolayı sizlere 

teşekkür ediyorum. Ayrıca bu 
zaman zarfında benimle birlikte 
hareket eden tüm çalışma 
arkadaşlarıma da teşekkür 
ediyor, bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum dedi. Basın olarak 
bizlerde; Bölgede ve ilçede 
sevilen, başarılı, kamu yararına 
çalışan, her türlü sosyal ve 
kültürel faaliyete desteklerini 
esirgemeyen, kendi kurumu 
içinde ve faaileytlerinde canla 
başla çalışan çok kıymetli 
Vakfıkebir İlçe Orman İşletme 
Şefimiz Ahmet Yıldız'a yeni 
görevinde başarılar dilerken, 
İlçeden ayrılışıyla ilgili de böyle 
değerli bir insanın artık ilçe-
mizde görev yapamamasının 
hüznünü yaşadığımızı belirtmek 
isteriz. Çok Kıymetli Şefim 
hakkımız varsa bizden yana 
helal olsun Allah Yolunu ve 
Bahtını açık eylesin. Yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

YILDIZ, “VAKFIKEBiR'DEN AYRILMAK ZOR”

B
ir buçuk ay önce Yomra 
İlçesine bağlı Kaşüstü 
Mahallesi'nde geçirdiği 

trafik kazası sonucunda ağır 
yaralanan Vakfıkebir İlçesinden 
İlayda Kaim (21) hastanede 
verdiği yaşam mücadelesini 
kaybetti.  Genç kız Vakfıkebir'de 

toprağa verildi. Vakfıkebir İlçesi 
esnaflarından Veysel Kaim'in 
kızı olan İlayda Kaim bir buçuk 
ay önce Yomra İlçesine bağlı 
Kaşüstü Mahallesi'nde 61 VR 
232 plakalı araç sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucunda yoldan 

çıkarak aracın 10 metre 
yükseklikten düşmesi ile 
meydana gelen kazada ağır 
yaralanmış ve hastane 
kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştı. İlayda Kaim yapılan 
bütün tedavilere rağmen 
kurtarılamayarak hayata veda 
etti. Genç kız Vakfıkebir Ballı 
Mahallesi'ndeki evinin yanında 
kılınan cenaze namazının 
ardından aynı yerdeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Cenazeye Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, İlçe 
Emniyet Müdürü Merthan 
Çelikdağ ve vatandaşlar 
katıldılar. İlayda Kaim ailenin iki 
çocuğundan birisiydi. İlayda'ya 
Allah'tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İLAYDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İlayda Kaim, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

ZAYİ İLANI

KTÜ ingiliz dili ve edebiyatı bölümü diplomamı ve İngilizce öğretmenliği formasyon belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammer oğlu Oktay Karadeniz 1988 doğumlu.
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T
onya'nın Mahalle 
muhtarlarının katıldığı 
toplantıya AK Parti 

Trabzon Milletvekili Av. 
Salih Cora, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, 
Tonya Kaymakamı Osman 
Sayılır, AK Tonya İlçe 
Başkanı Cafer Köroğlu, 
Tonya İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ziya Durmuş, TİSKİ 
Genel Müdürü Ali Tekataş, 
Karayolları Bölge Müdürü 
Mehmet Aşık, Orman Bölge 
Müdürü Emin Yılmaz, Milli 
Parklar Şube Müdürü Akif 
Ümüzer, Çoruh Edaş Şirket 
Müdürü Mehmet Aydın 
Katıldı. Muhatları tek tek 
dinleyen Milletvekili Cora ve 
bürokratlar, onların 
taleplerini karşılamak için 
notlarını alarak ilgili birimleri 
harekete eçirdiler. Toplan-
tıda Tonya, Vakfıkebir 
Karayolu çevresinde 
heyelan ve taş düşmesine 
karşı alınan tedbirler için 
Karayolları Bölge Müdürü 

Mehmet Aşık'a teşekkür 
eden muhtarlar, Karayolla-
rının yetki ve sorumluluğun-
da bulunan yollarla ilgili, 
bakım, onarım ve istinat 
duvarı yapılması gereken 
kısımlar ile ilgili taleplerini 
dile getirdiler. Daha sonra 
Orman köylüsünün talepleri 
Orman Bölge Müdürü Emin 
Yılmaz'a iletildi. Akabinde 
hep birlikte Türkiye'nin 223. 
Tabiat Parkı olan Kadıralak 
Yaylası gezilirken, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Av. 
Salih Cora Milli Parklar 
Trabzon Şube Müdürü Akif 
Ümüzer'den Kadıralak 
Tabiat Parkı Gelişim Projesi 
hakkında bilgi aldı. Muhtar-
lar Çayırbağı-Tonya & 
İskenderli-Tonya Karayolu'-
nun yeniden başlaması 
nedeniyle Karayolları Bölge 

Müdürü Mehmet Aşık'a ve 
Milletvekili Salih Cora'ya 
teşekkür etti. Toplantıda bir 
konuşma yapan Tonya 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
Cemil Yılmaz, “Bu güzel 
yaylamızda zaman ayırıp 
biz muhtarların davetine 
icabet eden Karayolları 
Bölge Müdürümüze, Orman 
Bölge Müdürümüze, Çoruh 
Edaş Müdürümüze, Milli 
Parklar Bölge müdürümüze  
ve ilçemizin evladı Milletve-
kilimiz Sayın Salih Cora'ya 
çok teşekkür ederiz. Mahal-
lelerimiz ile ilgili sorunları-
mızı dinleme nezaketi gös-
terdiğiniz bütün bürokratları-
mız ve özellikle Milletvekili-
miz Salih Cora'ya teşekkür 
ederiz. Mahallelerimizin 
sorunlarını birebir dinleyip 
çözüm bulmaya çalışan çok 
değerli misafirlerimize 
şükranlarımızı sunarız” 
dedi. Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel de, 
“Geleneksel hale getirdiği-

miz muhtarlar toplantımızı 
bir kez daha gerçekleştir-
menin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Çok kıymetli 
bürokratlarımıza ve 
milletvekilimiz Salih Cora'ya 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. Tonya 
Kaymakamı Osman Sayılır, 
“Güzel ilçemiz Tonya'nın 
güzel yaylası Zere'de 
kıymetli çalışma arkadaş-
larımız muhtarlarımızla 
birlikte olmaktan 
memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, kıymetli 
zamanlarından fedakarlık 
yaparak ilçemizi ziyaret 
eden bölge müdürlerimize 
ve kıymetli Milletvekilimize 
teşekkür ederiz” ifadelerini 
kullandı. AK Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih Cora, 
“Bir önceki toplantımızı 

Kanada Otel'de yapmıştık. 
Yeniden bir araya gelmek 
için orada sözleşmiştik. Bu 
sözümüzü unutmayan 
muhtarlar derneği 
başkanımız nezdinde tüm 
muhtarlarımıza ve özellikle 
kıymetli bürokratlarımıza 
teşekkür ediyorum. 
Belediye Başkanımız, 
Kaymakamımız, bürokrat 
arkadaşlarımız hepsi 
burada. Mahallelerinizde 
çözülmesini istediğiniz 
hangi sorununuz varsa, 
hangi talebiniz varsa çözüm 
bulmak için buradayız. Biz 
milletvekili olduğumuz 
tarihten bu tarafa 
Trabzon'un bütün ilçelerinde 
olduğu gibi doğup 
büyüdüğüm kendi ilçem 
olan Tonyamız adına 
elimizden geldiği kadar 
yatırım ve hizmet yapma 
gayreti içerisindeyiz. Zor 
günlerden geçiyoruz. Tonya 
Devlet Hastanesi'nin inşaatı 
devam ediyor. Kürtün-Tonya 
Karayolu proje çalışmaları 
tamamlandı, ihalesi 
yapılacak. Çayırbağı-Tonya 
& İskenderli-Tonya yolu 
yeniden başladı. Karayolları 
Bölge Müdürümüz burada, 
yakinen takip ediyor. Meslek 
Yüksek Okulumuza evde 
hasta bakımı programı YÖK 
tarafından onaylandı ve 
bölüm sayısı 4'e çıktı. 
Fakülte olma yolunda hızla 
ilerliyoruz. Jandarmamız 
modern bir binada hizmete 
başladı. Kapalı Spor 
Salonu'nun inşaatı devam 
ediyor. TOKİ konutları ihale 
edildi. Dere ıslah 
çalışmaları tamamlandı. 
Turalı Medresesi Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 
ihale edildi. Tarihi eserle-
rimizi koruma altına aldık. 
Yeni Mahalle ve Kadıralak 
Yaylası'nın elektrik 
sorununu çözdük. Kadıralak 
Tabiat Parkı Gelişim Projesi 
tamamlanmak üzere. Proje 
kapsamında gölet ve mesire 
yerleri yapıldığında 
Tonya'mız turizm cenneti 
olacaktır. Kadıralak yeni 
mahalle güzergahına Yeşil 
Yol kapsamında ödenek 
çıkarttık. İlçelerimizin 
sorunlarını yerinde inceliyor 
hep birlikte çözüyoruz. 
Birlikte düşünüp birlikte 
karar veriyoruz” dedi.

TONYA İLÇESİNDE BÜYÜK ZİRVE

T
İSKİ Genel Müdürü Ali 
Teketaş beraberinde 
Daire Başkanı Alper 

Tunga Bozkurt,  Vakfıkebir'e 
gelerek şube müdürlüğünde 
görevli olan personele 
Başkan Zorluoğlu 
tarafından gönderilen 
çikolatayı ikram ederek 
çalışanların bayramlarını 
kutladılar. TİSKİ Vakfıkebir 
Şube Şefi İshak Karabulut 
ziyaret dolayısıyla yaptığı 
teşekkür açıklamasında; 
Sayın TİSKİ Genel 
Müdürümüz ve Daire 
Başkanımız ilçemize 
gelerek bayramımızı 
kutlayıp Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın gönderdiği 

çikolatayı sayın genel 
müdürümüzün kendisi 
tarafından ikramda bulun-
ması bizleri onurlandır-
mıştır. Hem Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 

Murat Zorluoğlu'na, Sayın 
Genel Müdürümüz Ali 
Teketaş'a ve Sayın Daire 
Başkanımız Sayın Alper 
Tunga Bozkurt'a çok 
teşekkür ediyoruz dedi.

GENEL MÜDÜR TEKETAŞ'DAN BAYRAM ZİYARETİ
Trabzon TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş ve beraberinde 
Daire Başkanı Alper Tunga Bozkurt Vakfıkebir TİSKİ 
şubesinde çalışanlara bayram ziyaretinde bulundular.

ÖĞRENCİLER YÜZYÜZE
EĞİTİMDEN YANA

C
oronavirüs nedeniyle 
uzaktan eğitim ile tanışan 
öğrenciler için, bu sürecin 

faydalı olup olmadığı 
tartışılırken, öğrencilerden, 
öğretmenlerden ve velilerden bu 
sorunun yanıtı geldi. İstanbul, 
İzmir, Kocaeli ve Antalya illerinde 
öğrenciler, veliler ve 
öğretmenlerle gerçekleştirilen 
anketin sonuçları açıklandı. 
Raporda, öğrencilerin bu sürece 
devam edip, etmek 
istemedikleri, velilerin görüşleri 
ve öğretmenlerin önerileri yer 
aldı.  Raporu paylaşan 
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Derin Atay, “Biz bu sürecin 
içinde yer alan bütün 
paydaşların görüşlerini tespit 
etmek istedik. Var olan durumu 
tespit ederek önerilerde 
bulunabileceğimizi düşündük. 
Sonuçlara göre, uzaktan eğitime 
tek başına çok sıcak bakılmıyor 
ancak var olan uzaktan eğitime 
karşı görüşler bütün paydaşlar 
açısından oldukça olumlu. 
Psikososyal desteğin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Öğrenci 
ve veliye bunun sağlanması 
gerekiyor. Ekran süresi önemli 
bir sorun. Daha az ders saatinin 
başka aktivitelerle takviye 
edilmesi gerekiyor. Yüz yüze 
eğitimle, uzaktan eğitimin çok iyi 
harmanlanması gerekiyor. En iyi 
eğitimin böyle olacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 75'İ 
YÜZ YÜZE EĞİTİME İHTİYAÇ 
DUYUYOR
Ankete katılan ilkokul 
öğrencilerinin sadece yüzde 

12'si uzaktan eğitimin okuldaki 
eğitime göre daha etkili 
olduğunu düşünürken, 
öğrencilerin yüzde 75'i 
öğrenmek için yüz yüze iletişime 
ihtiyaç duyduklarını belirttiği 
ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 
75'i okulda verilen ödevleri daha 

hızlı ve yüzde 78'i ise daha kolay 
yaptıklarını belirtirken, ilkokul 
öğrencilerinin yüzde 65'i devam 
eden uzaktan eğitimin derslerin-
den memnun olduklarını söyledi.
 YÜZDE 26 MATEMATİĞİ EN 
VERİMLİ DERS OLARAK 
GÖRÜYOR.
Öğrenciler, uzaktan eğitim ile 
almış oldukları dersler arasında 
hangisinin bu yöntem ile 
alınmasından memnun oldukları 
sorusuna da yanıt verdi. 
Bulgular, öğrencilerin uzaktan 
eğitim sürecinde özellikle 
Matematik (yüzde 26), Türkçe 
(yüzde 18) ve İngilizce (yüzde 
10) derslerinden memnun 
olduklarını gösterdi.

YÜZDE 57 GELECEKTE
OKUL ORTAMINDA 
DERS ALMAK İSTİYOR
Gelecekte eğitimin nasıl 
olmasını istedikleri sorusunda 
ise veriler ilkokul öğrencilerinin 
yüzde 57'sinin okul ortamında 
derslerine devam etmek 
istediklerini gösterdi.
EKRAN KARŞISINDA 
GEÇİRİLEN SÜRE ARTTI
Öğrencilerin pandemi öncesi ve 
sonrası ekran karşısında 
geçirdikleri zaman dilimleri ve 
yüzdelerinin yer aldığı raporda; 
Pandemi öncesinde öğrencilerin 
yüzde 65'i 1 ile 3 saat ekran 
karşısında vakit geçirirken, 
pandemi sırasında bu oran 
yüzde 28.1'e inmiş, 4 ile 6 saat 
arası ekran karşısında vakit 
geçiren öğrencilerin yüzdesi 
pandemi öncesi yüzde 19.4 iken 
pandemi sonrası yüzde 46.2'ye 
çıkmış, pandemi öncesinde 7 ile 
10 saat ekran süresi olan 
çocuklarını oranı yüzde 4.3 iken, 
pandemi esnasında bu oranın 
yüzde 18.5'e e yükseldiği görül-
dü. Son olarak ekran karşısında 
geçirdikleri süre pandemi öncesi 
10 saat ve üzerinde olan 
çocukların oranı yüzde 1.9 iken, 
pandemi esnasında bu oran 
yüzde 6.3'e yükseldi.
YÜZDE 53 UZAKTAN 
EĞİTİMLE DERSLERİNE 
DEVAM ETMEK İSTİYOR
Uzaktan eğitim ile derslerin 
devamlılığı söz konusu 
olduğunda öğrencilerin yüzde 
53.7'si konuya olumlu bakmakta 
ve uzaktan eğitim ile derslerine 
devam etmeyi isterken, yüzde 
22.8'si kararsız kaldı. 

Uzaktan eğitim için 13 bin öğrenci, 25 bin veli ve 5 bin 
öğretmen ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.

VAiZ EKREM AKBAŞ ALTINORDU'YA ATANDI

V
akfıkebir'de başarılı 
görevler icrâ eden İlçe 
Vaizi Ekrem Akbaş, 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
atama kararıyla Ordu'nun 
Altınordu İlçe Müftülüğü'ne vaiz 
olarak atandı. Vaiz Ekrem 
Akbaş'a, atama kararının hayırlı 
olması temennisiyle, yeni görev 
yerinde başarılı hizmetler ve 
muvaffâkiyetler diliyoruz.
EKREM AKBAŞ KİMDİR?
Vaiz Ekrem Akbaş;1972 Ordu / 
Ulubey / Çubuklu Köyü 
doğumlu. 1989 Bolu İmam 
Hatip Lisesi mezunu. 1989-
1995 yıllarında Mısır, El-Ezher 
Üniversitesi'nde okudu. 1995-
1997 yıllarında Giresun İmam 
Hatip Camii'nde fahri olarak 

görev yaptı. Askerlik sonrası 
2004-2010 yılları arasında 
İstanbul Büyükçekmece 
İhramcızade Kur'an Kursu'nda 
fahri olarak görev yaptı. 2010 
yılında Trabzon Vakfıkebir Hafız 
Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda 
göreve başladı. 2014 yılında 
vaiz olarak Beşikdüzü İlçe Müf-
tülüğü'ne atandı. 2018 yılında 
Vakfıkebir İlçesine vaiz olarak 
naklen atandı. 01.06.2020 
tarihinde Ordu Altınordu İlçe 
Müftülüğü'ne vaiz olarak atanan 
Ekrem Akbaş, özellikle Arapça, 
Tefsir ve cami dersleri ile Beşik-
düzü ve Vakfıkebir ilçelerinde 
önemli hizmetlerde bulundu. 
Vaiz Ekrem Akbaş, evli olup 5 
çocuk ve 2 torun sahibidir.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğünde Vaiz olarak görev yapan Vaiz 
Ekrem Akbaş, Ordu İli Altınordu İlçe Vaizliği Görevine Atandı.

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili CHP'li 
Veli Ağbaba'nın 

iddialarına cevap veren 
Selçuk Bayraktar'a 
destek verdi. Milletvekili 
Cora, Selçuk 
Bayraktar'ın ülkenin 
makus talihinin 
değişmesine bilgi birikimi 
ve üstün kabiliyeti ile 
katkı sunduğunu ifade 
ederken, “Bir Vatan 
evladı destan yazıyor.Bir 
ülkenin makus talihinin 
değişmesine bilgi birikimi 
ve üstün kabiliyeti ile 
katkı sunuyor. Tam 
bağımsız müreffeh bir 

Türkiye için gece gündüz 
çalışıyor.İHA ile SİHA'lar 
ile terörün üzerin kabus 
gibi çöküyoruz. Hülasa 
bu kardeşimiz siyaset 
üstü bir işle meşgul.Gel 
gör ki neyle meşgul 
ediliyor.CHP'nin 
iftiralarına maruz kalıyor. 
Motivasyonunu bozmak 
istiyorlar.Cevap verirken 
bile haya ediyor.Ama 
muhataplarında ne haya, 
ne ar var!Dün Nuri 
Demirbağ, Vecihi Hür-
kuş, bugün ise Selçuk 
Bayraktar.Asla yılmaya-
cağız.Bu sefer engel 
olmayacaksınız” dedi.

BU KEZ ENGEL OLAMAYACAKSINIZ
AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora'dan, CHPli Veli Ağbaba'nın 
asılsız iddialarla eleştirdiği Selçuk Bayraktar'a destek verdi.



Y
eniden Refah Partisi 
Genel Başkanı Fatih 
Erbakan yaptığı yazılı 

açıklamada, "Dünya nüfusunun 
10'da 1'i, ülke nüfusumuzun da 
8'de 1'inin engelli vatandaşlar-
dan oluştuğu halde ve bu va-
tandaşlarımız her gün, hayatın 
her alanında sıkıntı yaşadığı 
halde, bu vatandaşlarımızın 
karşılaştıkları sorunlar  senenin 
sadece 5 günü ilgileniliyor ve 
gündeme alınıyor." dedi. 
'Edebiyat yapmak yerine 
Engelliler için çaba 
sarf edelim'
'Sosyal devlet olmak öncelikle 
vatandaşların sorunlarına vakıf 
olmayı ve bu sorunların 
edebiyatını yapmak yerine, 
bunları gidermek için çaba sarf 
etmeyi gerektirir.' diyen 
Erbakan, engellilerimizin  
yaşadığı sorunlara değindi: 
"Engelli vatandaşlarımızın 
kaldırımların, yolların, kamu ve 
özerk sektöre ait binaların 
engelli vatandaşların erişimine 
ve kullanımına müsait 
olmaması nedeniyle ulaşım 
sorunu yaşamakta, ülkemizin 
kanayan yarası olan işsizlik 
sorunu engelli vatandaşlarımız 
için de büyük sorun teşkil 
etmektedir.  Yine engellile-
rimizin eğitim alabilecekleri 
fiziki şartları yeterli kurum 
bulmak  zor. Altyapı ve 
üstyapıdaki sorunlar nedeniyle 
engelli vatandaşlarımız 
evlerinden çıkamıyor, adeta ev 

hapsine mahkûm ediliyor. 
Evden dışarı çıkamayan engelli 
kardeşlerimiz sosyal hayattan 
yani yaşamın kendisinden 
mahrum kalıyorlar.  Bizler şu 
birkaç aylık pandemi sürecinde 
dahi evimizden çıkamıyoruz 
diye yakınırken, bir de ömür 
boyu bu sıkıntıyı yaşayan 
engelli kardeşlerimizi 
düşünelim."
'Engelliler  Haftası  fotoğraf 
çekinme haftasına 
dönüşmemeli'
Erbakan, 'Engelliler Haftası 
5 gün boyunca engelli 
vatandaşlarla fotoğraf çekinme 
haftasına veya da daha önce 
engellilerle çekilmiş fotoğraf-
larını paylaşma haftasına 
dönüşmemeli' diyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Ülkemizdeki 
yaklaşık 10 milyon engelli 
vatandaşımızın sadece  730 

bini emekli aylığı, sadece 530 
bini engelli yakını bakım aylığı 
alıyor  ve sadece 300 bin 
engelli kamu ve özel sektörde 
istihdam edilmiştir. Geriye 
kalan 8,5 milyon engelli yani 
engellilerimizin %85'i bu im-
kanların hiçbirinden yararlana-
mamaktadır. Bu acı gerçek 
ortadayken istediğimiz kadar 
engellilerimizle fotoğraf çekti-
relim." Devletin,  sadece kendi 
kendini geçindiremeyecek  
durumda olan engelli vatan-
daşına  para ödeyerek  sorum-
luluğundan kendini kurtarama-
yacağını  dile getiren Erbakan,  
aynı zamanda  engellilerin 
onurlarını kırmadan ekonomik 
özgürlüklerini  kazandıracak 
adımlar atılarak  yasal ve 
ahlaki zorunluluğunu yerine 
getirmiş olacağını vurguladı.
'Engelli vatandaşlarımıza 
hizmet lütuf değil, onların en 
doğal hakkı'
'Engelli vatandaşlarımız için 
yapılacak hizmetler onlara bir 
lütuf değil, onların en tabii 
hakkıdır. ' vurgusunu yapan 
Erbakan,  " Bir ülkenin ne 
kadar güçlü bir medeniyete 
sahip olduğunu, ne kadar 
gelişmiş bir ülke olduğunu 
anlamak için, o ülkenin engelli 
vatandaşlarına hizmet ediş 
kalitesine bakılır. Günümüz 
şartları göz önünde bulundu-
ğunda, engellilerimize hizmet 
noktasında sınıfta kaldığımız 
ortadadır. " şeklinde konuştu.
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Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan:  

ÜLKEMİZİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ 

BURADAN ANLAYABiLiRiZ

PROJE OKULU OLDU

B
eşikdüzü Ahmet Gün 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, bünyesinde; Fen 

Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Din 
Bilimleri eğitimine yer vererek 
üç ayrı alanda eğitim veren 
bölgemizin ilk ve tek okulu oldu.
OKUL MÜDÜRÜ NECİP 
YILDIRIM, EMEĞİ 
GEÇENLERE TEŞEKKÜR 
ETTİ
Beşikdüzü Ahmet Gün Anadolu 
İmam Hatip Lisesi'nin, Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu 
statüsüne kavuşmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Okul Müdürü Necip 
Yıldırım; "Okulumuz Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu 
olmuştur. Bu süreçte emeği 
geçen herkese; öğrencilerimiz, 
velilerimiz ve ülkemizin 
geleceğine yapılan böyle güzel 
yatırımlardan mutluluk duyan 
herkes adına teşekkür 
ediyorum." dedi.
FEN VE SOSYAL BİLİMLER 
LİSESİ PROGRAMLARINA 
LGS SINAVIYLA 40 ÖĞRENCİ 
ALINACAK
Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi 
programlarına öğrencilerin 
sınavla geleceklerini belirten 
Okul Müdürü Necip Yıldırım, bu 
yıl ki kontenjanın 40 öğrenci 
olduğunu söyledi. Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu ile 
ilgili bilgiler paylaşan Müdür 
Yıldırım; "Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje Okulu? İmam Hatip Fen 
Lisesi ve İmam Hatip Sosyal 
Bilimler Lisesi demektir. Böylece 
Trabzon'un batısında, Çarşıbaşı 
dahil, Vakfıkebir, Beşikdüzü, 
Eynesil, Görele hattı ve tabi ki 
sahil bandında yer almayan 
Tonya, Şalpazarı, Çanakçı 
ilçelerimizdeki ilk ve tek Sosyal 
Bilimler Lisesi olduk. Yine 
ilçemizdeki ikinci Fen Lisesi 
olmuş olduk. Az önce 
saydığımız ilçelerimizden 
Beşikdüzü Fen Lisesi ile birlikte  
Vakfıkebir ve Görele Fen 
Liselerini de sayınca bu hattaki 
dört Fen Lisesi'nden de birisi 
olmuş oluyoruz. Gerek Fen 
Lisesi ve gerekse de Sosyal 
Bilimler Lisesi programlarımıza 
öğrencilerimiz tüm Türkiye'den 

sınavla seçilerek gelecekler ve 
kontenjanımız toplam olarak 
sadece 40 öğrenci. Bu vesileyle 
velilerimize ve özellikle 
öğrencilerimize seslenmek 
istiyorum; sınava az bir süre 
kaldı ve moral, motivasyon ve 
gayretinizi üst düzeyde tutarak 
okulumuzun sizlere sunacağı 
seçkin eğitim ve öğretim 
imkanlarından 
faydalanabilirsiniz." dedi.
KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN 
PANSİYON İMKANI
Okulda, kız öğrenciler için 

pansiyon imkanı olduğunu da 
ifade eden Müdür Necip Yıldı-
rım; "2020-2021 eğitim öğretim 
yılı itibari ile 144 öğrenci kapa-
siteli, tam donanımlı, kız öğren-
cilerimiz için yeni yapılan pansi-
yonumuzda, odalarımız üçer 
kişilik olup her odada lavabo ve 
banyo bulunmaktadır." dedi.
SOSYAL VE SPORTİF DONATI 
ALANLARI
Beşikdüzü Ahmet Gün Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu 
olarak eğitim öğretime devam 

edecek olan okulda ayrıca tüm 
öğrenciler için sosyal ve sportif 
donatı alanlarının bulunduğunu 
da sözlerine ekleyen Okul 
Müdürü Necip Yıldırım; "Geniş 
okul bahçemiz, iki adet spor 
sahamızda, voleyboldan 
basketbola, hentbol ve kort 
tenisi dahil pek çok spor 
imkanını öğrencilerimize 
sunuyoruz. Gürültüden uzak 
sakin ve güvenli bir ortamda 
eğitim öğretim faaliyetlerimizi 
sürdürürken kız ve erkek 
öğrencilerimiz için iki ayrı 
mescidimizde mesleki 
uygulamalarımızı yapıyoruz. 
Açıkhava satranç sahamızın 
dışında okul içinde de satranç 
sınıfımız; dart, kondisyon ve 
bilek güreşi çalışmalarımızı 
yürüttüğümüz spor sınıfımız da 
öğrencilerimizin kullanımına 
sunduğumuz imkanlarımız 
arasındadır. Pansiyonda geniş 
yemekhane, televizyon ve 
dinlenme odası, etüt sınıflarımız 
ve yine mescidimiz bulunmak-
tadır." şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZİ, 
İNSANLIĞIN UFKUNDA 
PARLAYAN BİRER YILDIZ 
HALİNE GETİRMEYİ 
AMAÇLIYORUZ
Okul Müdürü Yıldırım sözlerinin 
sonunda; "Bilimin aydınlığında, 
dini eğitimin yanında Fen 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler 
alanlarımızla öğrencilerimizi, 
milletimizin ve insanlığın 
ufkunda parlayan birer yıldız 
haline getirmeyi amaçlıyoruz. 
Mevlâm utandırmasın, mahcup 
etmesin." ifadelerini kullandı.

Beşikdüzü Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri 
ve Sosyal Bilimler programını uygulayan 'Proje Okulu' oldu.

T
rabzon Olimpiyat Spor 
Kulübü Derneği Baş 
Antrenörü Vakfıkebir'li 

hemşerimiz Ozan Sağlam 
şampiyona ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada,  Trabzon adına ilk 
kez katıldığımız Türkiye 
Bedensel Engelliler Yüzme 
Türkiye Şampiyonasında 
Türkiye şampiyonu 
yüzücülerimizi Milli Takım 
yolunda ilerlediklerini 

gözlemledik dedi.
“TRABZON BÖLGESİ 
OLARAK İLK KEZ KATILDIK”
Trabzon bölgesi olarak ilk kez 
katıldığımız bedensel engelliler 
yüzme şampiyonasında 
sporcularımız tarihi bir başarıya 
imza attılar. Antrenörleri başta 
olmak üzere tüm sporcularımızı 
kutluyoruz.  
Sporcumuz;  Metehan Ender 
Ulaş  ( S9) kategorisinde, 50 mt. 

Serbest de Altın madalya - 100 
mt. serbest de Altın madalya - 
400 mt. serbest de Altın 
madalya  - 200 mt. karışık da 
Altın madalya- 100 mt. kelebek 
de Gümüş madalya alarak ( S9) 
kategorisinde Türkiye 1. Oldu
Sporcumuz; Samet Sezer  ( S8 
) kategorisinde, 100 mt. Sırt da 
Gümüş madalya-50 mt. Sırt da 
Gümüş madalya- 50 mt. 
Serbest de Bronz madalya 
akarak Türkiye 2. Oldu.
Sporcumuz; Temel Yağız 
Kandaz  ( S4) Kategorisinde ise 
50 mt. Sırt da Gümüş madalya - 
100 mt. Sırt da Bronz madalya 
kazanmıştır.

VAKFIKEBİR'Lİ ANTRÖNERDEN TARİHİ BAŞARI
Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü Derneği Baş Antrenörü Vakfıkebirli 
hemşerimiz Ozan Sağlam tarihi başarılara imza atmaya devam ediyor. 

Yeniden Refah lideri  Dr. Fatih Erbakan Engelliler Haftası'na ilişkin, 'Bir ülkenin 
ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu anlamak için, o ülkenin engelli 
vatandaşlarına hizmet ediş kalitesine bakılır.' ifadesini kullandı. 

V
akfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından ilçede 

cephaneliğe eşdeğer silah ve 
mermi ele geçirildi. Alınan 
bilgiye göre, ilçede 7 ayrı 
adrese yapılan operasyonda 3 
adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 
yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı 
tabanca, 50 adet kurusıkı 
tabanca fişeği, 6 adet dinamit 
lokumu ve fünye, 9 adet şarjör, 
50 adet el yapımı olmak üzere 
toplam 611 adet 919 mm fişek, 
12 adet 765 mm fişek, 2 adet 
mauser mermisi, 3 adet G3 
mermisi, 2 adet AK-47 mermi 
çekirdeği, 6 adet 6136 S.K.M. 
oluşturacak ebatlarda av 
bıçağı, 12 adet mauser 
mermisi boş kovanı, 248 adet 

çeşitli ebatlarda boş kovan, 80 
adet mauser mayonu, 37 adet 
mauser mermisi kapsülü ve 
120 adet av tüfeği fişek 

kapsülü ele geçirildi. 
Operasyonda 2 kişi gözaltına 
alınırken, sorgularının devam 
ettiği öğrenildi.

VAKFIKEBiR'DE DEV OPERASYON
Vakfıkebir ilçesinde, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından,
7 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.  

Mehter marşları ve 
'Çırpınırdı Karadeniz' 
türküsü ile karşılanan 

gemiyi, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu Sahil Güvenlik 
botundan selamladı.
KARŞILAMA TÖRENİ 
DÜZENLENDİ
Trabzon'a gelişi münasebetiyle 
denizde karşılama töreni 

düzenlenen Fatih Sondaj 
Gemisi, Sahil Güvenlik gemileri 
ve 6 römorkör eşliğinde 
sirenlerle, mehter marşları ve 
'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü 
ile açıkta karşılandı. Fatih 
Sondaj Gemisi mürettebatı 
karşılamayı güverteden 
izlerken, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ile beraberindekiler 

de gemiyi Sahil Güvenlik 
botundan selamladılar.
 LİMANA DEMİRLEYECEK
Perşembe gününe kadar 
Trabzon açıklarında 
bekleyeceği bildirilen Fatih 
Sondaj Gemisi, üzerine 
kurulacak platformların 
Trabzon Limanı'na 
getirilmesinin ardından limana 
girecek. Platformun Fatih 
Sondaj Gemisi'ne kurulumunu 
sağlayacak 165 metre 
yüksekliğindeki dev vinç de 
hazır hale getirilirken, 
yüksekliği ile Trabzon 
Havalimanı'na inecek uçakların 
rotasını değiştirecek olan vinç 
ile boğazlardan sondaj 
gemisinin geçmesi için sökülen 
kule, Trabzon Limanı'nda 
monte edilecek.

FATiH SONDAJ GEMiSi TRABZON'DA
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek üzere 29 Mayıs 
Cuma günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, 
1 Haziran 2020 Pazartesi öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. 
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MAHALLEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ
Muhtar Bahadır, “Genç 

muhtar ve azaları olarak 
mahallemize hizmet için görevi 
devir aldığımız günden itibaren 
hizmet için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Son zamanlarda 
sosyal medya hesaplarından ve 
iletişim araçlarından şahsım ve 
azalarıma yönelik olarak hem 
yapıcı hem de dibeklerde 
dövülse dahi doğrulmayacak 
tamamen art niyet içeren 
eleştiriler gelmektedir. Her 
kesime ayrı ayrı cevap vermek 
yerine basın aracılığıyla bir 
açıklama yaparak yapılan 
eleştirilerle ilgili kamuoyunu 
bilgilendirmeyi arzu ettim. 
Bu vesileyle bir yerel 
gazetemizde yazı yazan ve 
Çamlık Mahallemizin bir sakini 
olan büyüğümüzün eleştirilerine 
de cevap vermiş olacağım. 
Kendisinin tamamen iyi niyetiyle 
kaleme aldığını düşünmek 
istediğim yazısında hangi 
maksatla kullandığını 
bilemesem de 'Genç Muhtar ve 
Azalarının' ibaresini çok 
beğendiğimi ve keyif alarak 
telaffuzunu yapacağımı ifade 
etmek isterim.
ŞEFFAF BİR ŞEKİLTE 
ÇALIŞIYORUZ 
Bizim gayemizin hizmet 
yönümüzün doğrudan yana 
olacağından altını çizerek 
söylemiştik. Hesap verebilir, 
şeffaf ve modern bir yönetim 
anlayışını ilke olarak belirledik. 
Bu ilkelerle hareket eden Genç 
Muhtar ve Azaları omuzlarına 
yüklenmiş olan sorumluluğu 
layıkıyla yerine getirebilmek için 

büyük bir gayretle 
çalışmaktadır.  Bu doğrultuda; 
şeffaflık ilkesini benimseyerek 
daha önce köyümüzde adı bile 
geçmeyen köy karar ve gelir 
gider defteri hizmet yolumuzda 
aynamız olacaktır. Göreve 
geldiğimizde açtığımız mahalle 
banka hesabı yıllarca dile 
getirilen sağlıklı işleyen hesap 
verebilirliği mümkün kılarak 
mahalle sakinlerimizin 
kullanımına sunulmuştur. 
Memleket hasreti çeken 
hemşerilerimize köyümüzün 
güzellikleriyle donatılmış sosyal 
medya sayfamız yapılan 
hizmetleri de şeffaf bir şekilde 
sergilememize olanak 
sağlamıştır. Genç muhtar ve 
Azaları belki de 30 yılı aşkın 
sürede yapılamayanları bir yıla 
sığdırmaya çalışmış, bu 
durumdan bihaber olanlar ve 
üstte bahsettiğim gibi dibeklerde 
doğrulmayacak sözde eleştiri 
niteliği bile olamayan cümlelerle 
yapılan hizmeti görmezden 
gelmektedirler.  Geçen bir yılı 
tozlanmış hafızaların, art 
niyetlilerin ve ipe un serenlerin 
gözlerinin önüne sermek 
kaçınılmaz olmuştur. Yapılan-
ların zincir halkası gibi birbirini 
takip edeceği günün sonunda 
parçaların bütünü oluşturacağı 
temellerini attığımız, köyümüze 
kazandırdığımız yeniliklerden 
bahsedelim. 
İŞTE HİZMETLER 
1-Çamlık Mahallesi yolunun 
asfaltla beton birleşim 
yerlerinde dolgu çalışması 
yaptık. 

2-Keskin virajlara yol aynası ve 
telinatör yerleştirdik. 
3-Ana yol üzerinde bulunan ve 
neredeyse araçların ön 
takımlarına maddi zarar 
getirecek olan ızgaraları onarım 
çalışmasını yaptık. 
4-Arızalı ve hasarlı sokak 
lambalarının onarımı ve 
aydınlatma çalışmasını yaptık. 
5-Yolu neredeyse kapanacak 
olan Memişağa Kıranının da 
genç azalarının çabası insan 
gücü ile temizlenme çalışması 
gerçekleştirdik. 
6-Belediyemizin iş makineleri ve 
araçlarıyla yol bakım ve onarım 
çalışmaları yaptık. 
7-Mezarlığımızı her bayramda 
ziyarete hazır hale getirmek için 
genç muhtar, azaları ile 
mahallesinin yükünü çeken 
genç kardeşimiz Ali Sağlam ile 
zemin temizliği yaptık.
8-Yıllarca düşünülmemiş türlü 
ihtiraslardan fırsat bulamamış 
misafirini ağırlayacak yeri 

olmayan Mahallemize çok 
amaçlı toplantı ve köy odasının 
kazandırma çalışması 
gerçekleştirdik. 
9-İnsani ilişkilerimizi kullanarak 
bu zor zamanlarda Trabzon 
Büyükşehir Belediyemizden 
oturma bankları ve makina araç 
gereç alarak, Vakfıkebir 
Belediyemizin işbirliği ile 
Merkez Cami önün de parke 
çalışması ile çevre düzenleme 
çalışması gerçekleştirdik.
10-Kanzula Camiinin eskimiş 
harap olmuş halılarının 
yeniledik. Elektrik tesisatı ve 
ışıklandırma çalışması 
gerçekleştirdik. 
11- Çok önem verdiğimiz tarihi 
kültürel mirasımız olan kilisemi-
zin restorasyon çalışması için 
dilekçe verdik. Bizzat Büyükşe-
hir ile Vakfıkebir Belediyemize 
sunum yaptık. Bu değerli 
mirasın turizme kazandırılması 
için başlattığımız proje 
çalışmalarımız devam ediyor. 

12-Süpürgelik Mevkiinin mesire 
alanı olabilmesi için girişimlerde 
bulunduk.
13-Sosyal yardıma ihtiyacı olan 
vatandaşımıza destek olduk. 
Kısa zamanda yaptığımız tüm 
hizmetlerin Mahallemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Mahalle 
sakinlerimizin geçmişin 
tozlanmış zihinlerini de göz 
önüne getirerek son bir yıldaki 
kalıcı hizmetlerimizin hakkını 
teslim edeceklerine gönülden 
inanıyorum. 
İŞİN ASLINI AÇIKLADI     
Çamlık Mahallemizin 
mezarlığıyla alakalı son 
zamanlarda yalan ve yanlış 
bilgilerle sosyal medya da çok 
konuşulan ve bir gazetemizin 
köşe yazısına taşınan konuya 
açıklık getirmek istiyorum. Köy 
sakinlerimizin uzun bir süredir 
dile getirdikleri talepleri 
doğrultusunda mezarlığımızın 
alanında incelemeler yaptık. 
Yaptığımız incelemeler 
neticesinde Çamlık 
Mahallemize yakışmayan bir 
görüntü alan mezarlık çevre 
düzeninin mezar başlıklarına, 
mezarlarımıza ve oraya ziyarete 
veya cenaze defin amacıyla 
giden insanlarımızın hayatlarına 
tehdit oluşturacak bir boyuta 
geldiğini tespit ettik. Bu nedenle 
acil ihtiyaç haline gelen 
düzenleme çalışmaları için tüm 
ilgili makamlarla görüşme 
gerçekleştirerek başvurularımızı 
yaptık. Ardından da aldığımız 
onaylar doğrultusunda çalışma 
başlattık. Yazıda ifade edildiği 
gibi burada asırlık bir ağaç, 

yazıda belirtilen türlerdeki 
ağaçlardan birçoğu yoktur. 70-
80 hatta 100'lere varan ağaç 
kesimi yapıldığı yönündeki iddia 
tamamen yalandır. Söktüğümüz 
ağaç sayısı 20 civarındadır. İşin 
aslı; devletimizin tüm 
kurumlarının görüşlerini alarak 
mezarlarımız ve insanlarımızın 
hayatı için büyük risk oluşturan 
çam ağaçlarının sökülerek 
yerlerine bodur ağaçların dikil-
mesidir. Mezarlığımızın çevre 
düzenlemesi için Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu ve Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta'dan malzeme 
desteği aldık. İşçi gücümüzle bu 
çalışmaları da kısa bir zaman 
içerisinde yapacağız.  Keşke 
büyük riskleri ortadan kaldırmak 
için yaptığımız bu çalışmayı 
yalan ve yanlış bilgilerle 
eleştirmek yerine tarihi Kanzula 
Camimizi, tarihi nitelikteki mezar 
başlıklarımızın çalınmasını ve 
kilisemizi kaleme alsaydınız. 
Evinizin altında bulunan tarihi 
fırının önünde yapılan depoya 
karşı çıksaydınız. Geçmişi 
konuşmak isteyenler ile geçmişi 
konuşalım. Fakat geleceği de 
konuşalım. Genç Muhtar ve 
Azalarının yaptıkları hizmetleri 
daha önce yapmak için topla-
nan paraları ama neden yapıl-
madığını da konuşalım. Soruyo-
rum; Yıllarca sadece maaş 
almak için köyden şehre inen 
muhtar zihniyetinin yerini hizmet 
için çalmadık kapı bırakmayan 
muhtarın seçilmiş olması 
rahatsızlık mı oluşturdu ? ” dedi. 

AYNI EVİ PAYLAŞAN ÜÇ KUŞAK ANNELER
KORONADAN ŞiKAYETÇi OLDULAR
Şalpazarı İlçesine bağlı 

Akçiriş mahallesinde aynı 
evi paylaşan 95 yaşında 

Hacı Keziban Usta, 75 yaşında 
Nebahat Özcan ve 49 yaşındaki 
Hanife Özcan Şalpazarı Akçiriş 
mahallesinde mutlu bir yaşam 
sürdüren, kovit 19 hastalığından 
dolayı 65 yaş üstü sokağa 
çıkma kısıtlaması nedeniyle 
evlerinden dışarıya 
çıkamamanın burukluğunu 
yaşıyorlar. Anneler günü 
nedeniyle yanlarına gelemeyen 
evlatlarının hasretinin 
burukluğunu yaşıyorlar. 
Annelerin evlatları ve torunları 
arasındaki iletişimi bu yıl 
Koronavirüsü nedeniyle 
telefonla haberleşerek hasret 
gideriyorlar. Ancak annelerin 
evlat ve torun hasreti daha da 
artarak devam ediyor.
ÜÇ KUŞAK ANNE AYNI EVİ 
PAYLAŞIYOR
Hasretin farklı boyutu ise 75 
yaşındaki Nebahat Usta 
Özcan'ın 7 çocuğundan 4'ü 
Öğretmen,  1 Oğlu Serbest 

meslek, 2 kızı hemşire, 2 gelini 
Öğretmen, 2 gelini hemşire, 1 
damadı Öğretmen, 1 damadı 
Müdür, 1 gelini ev hanımı. 7 yıl 
önce hayat arkadaşı eşi Yusuf 
Özcan'ı kaybeden Nebahat 
Usta Özcan hayat hikayesini 
anlatırken gözleri doldu. 1945 
yılında Trabzon Vakfıkebir'de 
dünyaya geldiğini belirten 
Nebahat Usta Özcan, eşimle 
1964 yılında evlendik dünyaya  
5 erkek,  2 kız olmak üzere 
toplam 7 evlat getirdik.  Genç 
yaşta evlendirilen Nebahat Usta 

Özcan  ailenin büyüğü ve kız 
olması nedeniyle okula 
gönderilememişliğin ezikliğini 
yaşadığını  fakat içindeki okuma 
azmi her geçen gün artarak 
devam ettiğini bu nedenle 
çocuklarının öğretmen ve sağlık 
alanlarında görev almasını 
istediğini ifade etti.
DEDESİNİN VAZİYETİ 
ÜZERİNE SÖZÜNÜ TUTTU
Nebahat Usta Özcan'ın merhum 
eşi Yusuf Özcan doğumun ilk 
günlerinde babasını kaybederek 
yetim kaldı. Dedesi tarafından 

büyütülerek 16 yaşında 
Nebahat Usta Özcan ile 
evlendirildi. 10 günlük bebekken 
babasının yakalanmış olduğu 
hastalığın anlaşılamamasının 
okuma yazma bilmemelerinden 
kaynaklandığına inanırlar. Dede 
10 günlük yetim kalan torunun 
çocuk yaşta evlendirdiği torunun 
eşine torunlarımı okut onları 
öğretmen yap, doktor yap ve 
hastalara derman çare olsunlar 
diye öğütler. Öğretmenler 
yetiştir onlarda öğrencilerin 
yetişmesini sağlasın bilgisiz 
kalmasınlar hastalıklara çare 
bulsunlar vasiyetini yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşar 
Nebahat Usta Özcan.
ONLAR HİÇ BÜYÜMEYEN 
BEBEK
Özcan; özel günlerde evlatlarım 
her zaman sürprizler yaparak 
bazen kendileri gelirler, bazen 
hediyelerini gönderirler özel 
günlerimizi hiç unutmazlar her 
zaman ararlar. Evlatlarım diye 
söylemiyorum 7 evladım, 5 
gelinim. 2 damadım ve 15 

torunum onlar bana Allahın bir 
lütfüdür.  Çocuklarım ve 
gelinlerimle aramda güçlü bir 
sevgi bağı var. Bir Anne için 
evlat sevgisi her şeyin üstünde 
geliyor. Onlar hiç büyümeyen bir 
bebek gibiler benim gözümde 
diyen Nebahat Usta Özcan 
bütün Annelerimizin Anneler 
gününü kutlar ellerinden 
öperim dedi.
ÜÇ KUŞAK ANNE AYNI EVİ 
PAYLAŞIYOR
İlçenin Akçiriş Mahallesinde bir 
evde üç kuşak anne sevgi 
yumağı halinde bir arada 
yaşıyor. Kızı Nebahat ile kalan 
95 yaşındaki 4 erkek. 2 kız 
çocuk Annesi 43 torun sahibi 
Hacı Keziban Usta, Özcan 
ailesinin evinde beraberce 
mutlu bir şekilde yaşıyoruz 
derken aynı evi paylaşan üç 
annenin en küçüğü 49 yaşın-
daki Hanife Özcan 75 yaşındaki 
Nebehat Özcan'ın büyük gelini 
2 evladıyla 3 anne olarak aynı 
evi paylaşmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını belirtti.

ANNELER KORONADAN 
ŞİKÂYETÇİLER
Mutlu bir yaşam sürdüren üç 
kuşak anneler bu yıl kovit 19 
hastalığı nedeniyle bu güne 
kadar 65 yaş üstünün sokağa 
çıkma kısıtlaması olduğundan 
ikamet ettikleri evlerinden 
dışarıya çıkamıyorlar. Buna 
istinaden yaşlı annelerimizin 
evlatları ve torunları telefonla 
haberleşirken, yaşlı annelerin 
evlat ve torunlarından uzak 
kalmadıklarından aradaki 
özlem hasreti daha da 
artarak devam büyüyor. 
Nedeni ise bu yaşlı annelerin 
evlat ve torunlarının aileye 
bağlılığından dolayı her hafta 
sonu aileyi ziyaret ederek 
sohbet eder yaşlı aile büyüklerin 
ellerini öperek hayır dualarını 
alırlardı. Ancak Korona Virüsü 
nedeniyle yanlarına gelemeyen 
evlat ve torunlarını 
görememelerinin nedeninin 
virüs olduğunu ifade 
ederken virüsten de şikayetçi 
olduklarının altını çizdiler.

D
oğukan Zıp açıklamasında 
şunları söyledi; “Trabzon 
Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti'nin kurucusu, Milli 
Mücadele Gazisi, TBMM 1. 
Dönem Trabzon Milletvekili Ali 
Şükrü Bey'in hatırası üzerinden 
yapılan tartışmaları üzüntüyle takip 
ediyorum. Ali Şükrü Bey ilçemizin 

yetiştirdiği, milli mücadeleye fikri 
ve örgütsel anlamda destek vermiş 
önemli bir şahsiyettir. Ali Şükrü 
Bey'i ve mücadelesini tartışmaya 
açmak, Trabzon Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti'ni sorgulamak, Kurtuluş 
Yolu'nda Şehit düşen Şerife bacıyı 
reddetmektir. İlçemize kurulacak 
olan fakülteye Ali Şükrü Bey 

isminin verilmesi aziz hatırasına ve 
tarihi misyonuna uygun bir 
davranış olacaktır. Bu nedenlerle, 
Trabzon Üniversitesi bünyesinde 
Beşikdüzü'müze kurulması 
planlanan fakülteye “Ali Şükrü 
Bey” isminin verilmesini bu mecra 
aracılığıyla teklif ve tavsiye 
ediyorum” dedi. 

MHP Beşikdüzü Belediye Meclis Üyesi, Ülkü Ocakları 
Beşikdüzü İlçe Başkanı Doğukan Zıp, Beşikdüzü'nde 
gündem olan Ali Şükrü Bey' ile ilgili bir açıklama yaptı. 

DEĞERLER TARTIŞILMAZ YAŞATILIR
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK

YILDIZ, “VAKFIKEBiR'DEN AYRILMAK ZOR” MAHALLEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR
GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
GÖREVİNE ŞAHAN ATANDI

VAKFIKEBİR'DE 74 GÜN SONRA 
iLK CUMA NAMAZI KILINDI

TONYA İLÇESİNDE BÜYÜK ZİRVE VİRÜSTEN KURTARDIK,
UKOME'DEN KURTARAMADIK

> Ahmet Kamburoğlu 3'de> Ahmet Kamburoğlu 5'de

> Abdulkadir Aynaci 4'de

> Sadık Aydın 4'de > Sadık Aydın 7'de

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

> Vedat Furuncu 2'de

Vakfıkebir Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet 
Çobanoğlu, Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nu 
ziyaret ederek, 2020 yılında uygulanacak olan zam kararının 
UKOME tarafından keyfi olarak ret edildiğini söyledi.

Tonya İlçesi Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen 
toplantı Zere Yaylası'nda yapıldı. Yapılan toplantıya Milletvekili 
Salih Cora'nın yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı.

Vakfıkebir Çamlık Mahallesi Muhtarı İlyas Bahadır, aza arka-
daşlarıyla birlikte kısa zaman içerisinde Mahallesi'ne yaptığı 
hizmetlerle ilgili bilgiler vererek eleştirilere cevap verdi.

Vakfıkebir ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 
16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin dış 
avlularında ve belirlenen yerlerde hijyen ve mesafe 
koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Vakfıkebir Orman İşletme Şefi Ahmet Yıldız, 6 yıldır 
başarılı bir şekilde yürüttüğü Vakfıkebir'deki görevinden 
ayrılarak tayin olduğu yeni görev yerinde hizmete başladı.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü görevini 7 yıldır başarılı bir şekilde 
sürdüren Müftü Hüseyin Köksal'ın ilçedeki görev süresinin 
bitmesi ile boşalan ilçe müftülüğü görevine yeni atama yapıldı.


