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Seçimler tamamlandı, itiraz olmayan merkezlerde koltuklar yeni sahiplerine kavuştu.Fatsa’da
süreç nasıl gelişti.
AK Parti adayı Etem Kibar yüzde 60’lık bir oy oranıyla seçimi kazandı. 
5 Nisan Cuma günü Etem Kibar ve Meclis Üyeleri “milli iradenin” tecellisi neticesinde
mazbatalarını aldılar ve resmi olarak da görevlendirilmiş oldular. Aynı gün devir teslim yapılarak
Fatsa Belediyesinin yeni başkanı koltuğuna oturmuş oldu.
31 meclis üyesi bulunan Fatsa Belediyesinde 24 AK Parti listesinden, 7 CHP listesinden meclis
üyesi seçildi.
Ancak meclise AK Parti listesinden 5 MHP’li, CHP listesinden 3 İYİ Parti’li seçildi. 
İlk meclis toplantısı bu gün (10 Nisan Çarşamba) yapılacak.
Yeni başkan ve yeni meclise şimdiden başarılar dileriz. 
Tabii bu meclis toplantısında mı olur bilmem, belediyemizin meclisten seçilecek görevlilerinin
seçimi yapılacak. Yani daimi encümenler, komisyon başkanlıkları ve üyelikleri, meclisten
seçilecek olan başkan yardımcıları gibi görevlendirmeler olacak. Kamudan atanacak olası
başkan yardımcıları ataması yapılacak. Dolayısıyla bu görevlendirmeler siyasi kulisler ve
kamuoyu tarafından merakla beklenmekte. İsimlerin kimler olacağı dikkatle izlenmekte. 
Süreç devam edecek. Belediyemizin çok daha verimli olabilmesi için çeşitli tasarruflara ve
inisiyatiflere başvurulacak. 
Etem Kibar kendi çalışma arkadaşlarını oluşturacak. Hatta uzman bir ekip kuracak, kurmalı.
Yeni birimler oluşturacak. Bunların başında araştırma, geliştirme, planlama birimleri olacak. 
Daha iyi yaşanılabilir bir Fatsa’yı ancak uzman kadroların planlamalarıyla yaratabilir. Geniş çaplı
istişare ile geleceği planlayabilir. Sayın Kibar tüm bunların bilincindedir ve çalışmalarını
Fatsa’nın geleceği üzerine kurgulamaktadır. 
Çok mütevazı bir seçim kampanyası yürütülmüştür. Adayların tamamı olgun ve seviyeli bir
seçim ortamı geçirmişlerdir. Bu seviye yerel siyasetçilerimize pozitif yansımalar sunacaktır.
Dozunda eleştiriler, seviyeli söylemler, hakkaniyetli övgüler hep ön planda tutulmuştur. Bu da
Fatsa’nın demokratik kültürünün bir yansıması olarak not edilecektir. 
Fatsa halkı artık önüne bakacaktır. Yeni yöneticilerinin performansları ve planlamalarına
odaklanacaklardır. 
Tek beklenti yeni yönetimin başarılı olmasıdır.
ATİLLA YEREBESMAZ-İSMAİL GÜR
Hepimizin bir yaşamsal sonu olacak.
Kimimiz genç, kimimiz orta yaş, kimimiz de uzun yaşam sonrasında ebediyete göçüp
gideceğiz..
Atilla Yerebasmaz’ı kaybettik. 
Atilla abimiz tanıyanları tarafından sevilen bir şahsiyetti. Kimseyi kırmamış, küstürmemiş saygın
bir kişilikti. 
Gazetemizde de zaman zaman köşe yazıları yazmış, tek amacı Fatsa’nın gelişmesini, Fatsa’nın
haklarını savunmak, Fatsa’nın geleceğine ışık tutmak olmuştu. 
Haksızlık karşısında dik duran, eleştiri hakkını seviyeli kullanan bir kalemi vardı. 
Atilla abiden bizlerde çok şey öğrendik. “Kalemimizi dik tutmalıyız ancak hakaret etmemeliyiz,
iftira atmamalıyız, yazılarımızı karalama kampanyasına dönüştürmemeliyiz” derdi. 
Geçen hafta Cumartesi günü ebediyete göç etti. 
Ben kendi adıma çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik diyorum. 
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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İsmail Gür. 
Genç yaşta aramızdan ayrıldı. 
İki yıl önce tanımıştım İsmail’i. 
Bir trafik kazası aldı götürdü aramızdan.
Başarılı, azimli ve mütevazı. 
Yüzü hep gülen. 
Gülen yüzüyle hatırlayacağım İsmail’i. 
Hayat acımasız. Bazen erken aldıkları oluyor. İsmail kardeşimizde aramızdan erken
ayrılanlardan. 
Allah rahmet eylesin, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar dilerim.
BUGÜN POLİS GÜNÜ
10 Nisan günleri ülkemizde polis günü olarak kutlanır. 
Bu kutlamaların 174. Yılı. 
Umarım 1074. yılları da kutlanır. 
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. O halde polis teşkilatımız da ilelebet var
olacaktır.  
Polis; iç güvenlik unsurlarımızın temel direğidir. Bütün yurttaşların güvenliğinden sorumludur.
Olmazsa olmazımızdır.
Dolayısıyla Polis bizim için yılda bir gün değil, yaşamımızın her anında yanında ve yanımızda
olmalıdır.
Polis; suç örgütlerinin korkulu rüyası, yurttaşlarımızın huzurlu yarınları olmalıdır. 
Her geçen gün başarılı bir kurum olan polis teşkilatı, teknolojik gelişimimi de aynı paralelde
geliştirerek güvenlik alanında üstün başarılar elde etmektedir. 
Tüm polislerimizin “polis gününü” kutlar, başarılar dilerim. 
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