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BAÞKAN SAÐLAM'DAN KONGREYE DAVET

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

VAKFIKEBÝR FEN LÝSESÝNDEN BÜYÜK BAÞARI

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, beraberinde AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun
ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladılar.
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VARLIKLARI ÝLE TOPLUMA YÖN VERMEKTEDÝRLER
EÞÝT VE ÖZGÜR BÝR HAYATI
BÝZ KADINLAR KURACAÐIZ
CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Mehmet Keskin önderliğinde
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile etkinlik düzenledi.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, 17 Mart 2022
tarihinde yapılacak olan odamızın kongresine “Tüm esnaflarımız davetlidir” dedi.

TUBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına Vakfıkebir Fen
Lisesi psikoloji ve biyoloji alanlarında olmak üzere 2 proje ile katılmaya hak kazandı.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“GÜZEL UYGULAMA”
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı, Vakfıkebir'de bir ilki yapmış 
oldu…
Çarşamba sabahı saat: 04.30 sularında 
Vakfıkebir'deki dükkanları gezerek, Dr. 
Fatih Erbakan imzalı ve üzerine 1 TL 
yapıştırılmış bir kart dağıtıldı. Kartın 
üzerinde ise siftah bizden bereketi Yüce 
Mevla'dan olsun diyerek esnafımıza bol 
kazanç dilediler…
Vakfıkebir'de böyle bir şey ilk defa yapılmış 
oldu…
Sabah saatlerinde dükkanlarını açan 
esnafa bir jest yapılmış oldu. Esnaf kendi 
sosyal sayfalarında paylaşarak, iyi 
dileklerini kendilerine iletmiş oldular…
*******************
Geçen hafta sonu Fenerbahçe-
Trabzonspor maçı için gazeteci 
arkadaşlarla birlikte İstanbul'a gittik…
Gittik ama taraftar bizleri üzdü…
Bütün hepimiz Türk vatandaşıyız ama 
onlar bizim vatandaşımız değil gibiydiler…
Bizim takımımıza ve Trabzon'a çok ağır 
küfürler ettiler…
Hiç yakışmadı…
Trabzon'a geldiklerinde biz onlara bunları 
yapmadık ama hak ettiler…
Kalecimiz Uğurcan'dan ne istediniz ki? ve 
diğer futbolcularımızdan…
Hakem haklı gösterdiği kırmızı karttan 
sonra hakeme küfür etmeye başladılar…
Herkes onlardan yana mı olacak?
Trabzonspor'lu futbolcu korner çizgisine 
geldiğinde su, bozuk para, ağır cisim ne 
bulmuşsalar sahaya attılar...
Bu maddeler, bu sahaya nasıl girdi…
Güvenlik hiçbir şekilde taraftarı aramadı…
Taraftar açıkça bizlere bilenerek maç 
izlemeye geldi ama maç izlemediler.
Sürekli küfür ettiler…
Nerde bu takımın başkanı…
Neden çıkıp kimseden özür dilemedi…
Neden bu taraftarı yatıştırmadılar. Çünkü 
bunları onlar istemişti. Eğer biz onları 
yenseydik, taraftar sahaya inip önüne 
geleni tekme, tokat atacaktı. Hiçbir şekilde 
can güvenliğimiz yoktu…
Bir Trabzon'lu olarak, yapılanlara karşı çok 
şaşırdım.
Bu kadar karaktersiz bir taraftar olur mu?
Bunların hiç Trabzon'da akrabası, 
çalıştıkları yerler yok mu?
Trabzonspor taraftarına dil uzatanlar şimdi 
çıksın konuşsun ama konuşamazlar, 
korkarlar…
********************
Hayırlı olsun ve gözü aydın olsun 
Vakfıkebir'imizin…
Dışarıdan gelen bir market daha açılmış 
oldu. Öteki market ise yerini değiştirip, 
yenisi açmış oldu…
O açılan markette her şey ucuzsa, devlet 
destekliyse bu esnaf ne yapacak. Devlet 
çıksın desin ki yerel markete, şu ürünleri 
biz size tedarik ediyoruz, şu yata 
satacaksınız…
Daha iyi olmaz mı?
Ama söylemiyor ve yeni marketlerin 
açılmasına izin veriyor.
********************
Gazetecilik farklı meslek dallarından 
biridir…
Zordur…
Herkesi memnun etmek mümkün 
değildir…
Gazeteye ziyarete gelinir veya mailden bir 
açıklama gelir, değerlendirmeye alınır.
Uygunsa yayınlarız…
Ama hiçbir zaman biri veya birilerinin kendi 
düşüncelerini, köşelerimize taşımayız…
Kumandacı değiliz…
Birinin adamı hiç olmadık…
Birileri ötede beride bir şeyler konuşuyor 
ama boş konuşuyorlar. Her şeyin bir 
zamanı olduğunu unutmayalım…
O zaman geldiğinde o konuşanlara 
cevapları verilir…
Pek yakında…

V
akfıkebir Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 

Kadem Sağlam 
yaptığı açıklamada, 
Vakfıkebir ilçemizin 
temel direği olan 
kıymetli esnaf 
kardeşlerim, 2 
dönemdir sizlerin 
desteğiyle yürütmekte 
olduğum esnaf 
sanatkarlar odamızın 

17 Mart 2022 
Perşembe günü 
Saat:10.30 da 
Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi 
Konferans Salonunda 
yapılacak olan olağan 
genel kurul 
kongremize ilk gün ki 
azim ve heyecanla 
yeniden temsil etmek 
gibi onurlu bir görev 
için sizlerin katkı ve 

desteklerinizi 
bekliyorum. 2 yıldır 
pandemi dolayısıyla 
hayata 
geçiremediğimiz bir 
kısım eksik 
projelerimizi hayata 
geçirmek, Esnaf ve 
Sanatkârlarımızın dert 
ve sıkıntılarına sözcü 
olmak, "Millete Hizmet 
Hakka İbadettir" 
ilkesinden 

ayrılmamak 
disturuyla, elbirliği ve 
gönül birliğiyle 
çalışabilmek için siz 
değerli Esnaarımızın 
asıl sahibi olduğu 
odamızın genel 
kuruluna katılmanızı 
bekliyor, işlerinizin 
hayırlı olmasını 
diliyorum diyerek tüm 
esnaarı kongreye 
katılmaya davet ett.

Alper Özkan KARAGÖL

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Odamızın kongresine “Tüm esnaflarımız davetlidir” dedi.

VAKFIKEBİR FEN LİSESİNDEN BÜYÜK BAŞARI

P
sikoloji alanında 
yarışmaya davet 
edilen projede 

Vakfıkebir Fen Lisesi 
öğrencilerimizden Cemre 
Şevval Yavuz, Nurgül Mısır 
ve İclal Mısır, "Maske 

Kullanımının Lise 
Öğrencilerinin Yüz Algıları 
Üzerindeki Etkisi" üzerinde 
çalışmalarını yapmışlardır. 
Biyoloji alanında yapılan 
projede ise Sümeyye Nur 
Kara ve Yiğithan Güner; " 

Atık sulardan izole edilen 
bakteriyofajların Galleria 
mellonella larvalarında 
Klebsiella pneumoniae 
enfeksiyonuna karşı “Faj 
Terapisi” potansiyellerinin 
incelenmesi" üzerine 
çalışmalarını 
tamamladılar. Akademik 
başarının yanı sıra 
düşünen, araştıran, 
21.yüzyıl becerilerine 
sahip bireyler olarak 
öğrencilerimizi hayata 
hazırlama yolunda oldukça 
önemli bir yere sahip olan 
projelerde görev alan tüm 

öğrencilerimizi ve büyük bir 
özveri ile kendilerine 
danışmanlık yapan Biyoloji 
Öğretmeni Elif Güven'i 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

KADINA ŞİDDETİN OLMADIĞI YARINLARA BİRLİKTE YÜRÜMEK İÇİN EL ELEYİZ
Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Pazar Esnafını ziyaret ederek kadınlara çiçek hediye etti.

Y
eniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Ayşe 

Birinci ve beraberindeki 
heyet, öncelikle Pazar 
esnafını ziyaret ederek 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü kutladı.
“HER ZAMAN SAHADA 
VE HALKIMIZIN 
YANINDAYIZ.”
Program sonrası 
açıklamalarda bulunan 
Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Birinci, Bugün 

Her zaman olduğu gibi 
halkımız bizleri büyük bir 
özlem ve ilgiyle karşıladı. 8 
Mart bizler için sembolik bir 
tarih. Bizler her zaman 
sahada ve halkımızın 
yanındayız” dedi.
“TOPLUMUN EĞİTİLMESİ 
ÜLKENİN DE 
EĞİTİLMESİDİR.”
Allah katında herkesin eşit 
olduğunu belirten Birinci, 
“Kuran ahlakının yaşandığı 
bir toplumda, toplumu 
oluşturan bireyler arasında 
kesinlikle bir ayrım yoktur. 

Bir insanın kadın, erkek, 
zengin, fakir, yaşlı, genç ve 
ya çocuk olmasının bir farkı 
yoktur. Dinimiz kadına özel 
bir önem vermiştir. 
Toplumun eğitilmesi ülkenin 
de eğitilmesidir. Bu konu, 
gelişmiş ve kalkınmış bir 
toplumu inşa etmenin tek 
yolu olup, sosyal, ekonomik, 
kültürel ve çevresel 
güvenliği sağlamanın da 
yegâne çözümüdür. Kadına 
yönelik şiddetin olmadığı 
yarınlara birlikte yürümek 
için el ele” dedi.

TUBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına Vakfıkebir Fen Lisesi psikoloji ve biyoloji alanlarında olmak üzere 2 proje ile katılmaya hak kazandı.

KÜTÜPHANELER KİTAPLARLA DOLDUYOR
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nun başlattığı "Okursuz Kütüphane Kalmasın" projesi kapsamında kütüphaneler kitaplarla doluyor.

B
eşikdüzü Şehit 
Öğretmen Gürhan 
Yardım İlkokulu ve 

Ortaokulu'nda "Okursuz 
Kütüphane Kalmasın" projesi 
kapsamında çocukların 
okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve kötü 
alışkanlıklardan uzak 
kalmalarını sağlamak 

amacıyla Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yürütülen "Okursuz 
Kütüphane Kalmasın" 
Projesi öğretmen, öğrenci ve 
velilerin katılımıyla farklı 
etkinliklerle devam ediyor.
Okul müdürü Emrah Demiral 
"Okursuz Kütüphane 
Kalmasın” projesi Trabzon 

ilimizde bizzat İl müdürümüz 
Burak Fettahoğlu tarafından 
başlatıldı. Biz de okul olarak 
bu projeyi okulumuzda tüm 
paydaşlarımız tarafından 
farklı etkinliklerle 
gerçekleştirmekteyiz. Proje 
kapsamında da okulumuz 
kütüphanesinin kapasitesini 
artırmak amacıyla 
öğrencilerimizden okuduğu 
kitapları kütüphanemize 
bağışlayarak desteklerini 
istedik. Velilerimiz ve 
öğrencilerimiz bu çağrımıza 
büyük bir destek vererek 

okudukları kitapları 
arkadaşları ile paylaşmak 
üzere okul kütüphanemize 
bağışladılar. 2400 olan kitap 
sayımız 1 hafta gibi kısa bir 
sürede 5200 e çıkarmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.
Müdür Demiral, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Hüseyin 
Burak Fettahoğlu nun 
başlattığı bu proje 
öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz tarafından 
memnuniyetle karşılandı, 
kendisine teşekkür ediyoruz 
dedi.



V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, beraberinde AK 

Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, AK Parti İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine giderek burada 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Aydın Kant, İdari ve 
Mali İşler Müdürü Yahya 

Sağıroğlu ve Sağlık Hizmetleri 
Müdürü Nilgün İskender'in 
katılımıyla 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla 
kadınlarımıza çiçek verdiler.
“VARLIKLARI İLE TOPLUMA 
YÖN VERMEKTEDİRLER”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta etkinlik 
sonrası yaptığı açıklamada; 
Varlıklarıyla toplumumuzun her 

katmanına şekil veren 
kadınlarımızın birlik, beraberlik 
ve dayanışma günü 8 Mart, 
özellikle son yıllarda büyük bir 
bilinçlenmenin de adı olmuştur. 
Kadınlarımız, toplumun 
oluşmasında gerekli temel yapı 
taşlarının en önemlisidir. 
Kadınlarımız, sevindirici bir 
şekilde artık hayatın her 
alanında erkeklerle yarışır 
konuma gelmiş, erkeklerin 
üstlendiği görevleri başarıyla 
üstlenmişlerdir. 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk''ün de ''Kadınlarımız 
hatta erkeklerden daha çok 
aydın, daha çok feyizli ve daha 
fazla bilgili olmaya 
mecburdurlar.'' sözünde 
belirttiği gibi, toplum, 
kadınlardan artık daha fazla 
başarı beklemektedir. Kadınlar, 
kendilerini eksik görmemeli, 
her işi yapabilecek hakka sahip 
olduğunu bilmelidir. Kadına 
saygı, tarihimizin, sosyal 
hayatımızın, gelenek ve 
göreneklerimizin temel 
dinamiğidir. Eğitimden, sağlığa, 
siyasetten, ekonomiye, 
çalışma hayatında kadını 
dışlayan bir anlayış 

benimsenmesi, kuşkusuz 
sadece kadınlar için değil, tüm 
toplum için büyük eksikliktir. 
Yüce Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (SAV) de “Cennet 
anaların ayakları altındadır” 
buyurmak suretiyle yüce İslam 
dininin kadına, özellikle de 
annelere verdiği önemi en 
güzel şekilde vurgulamıştır.  
Türkiye Cumhuriyeti'nin odak 
noktasında yer alan 
kadınlarımız, üstlendikleri 
misyonu yaşatma görevini, 
ülkenin yaşadığı problemlerin 
birinci derecede muhatabı 
olmalarına rağmen hiçbir 
fedakarlıktan çekinmemiş ve 
çağdaş Türkiye'nin 
oluşmasında söz sahibi 
olmuşlardır. Türk kadını her 
durumda erkeğine yardım etti, 
her dönemde gereken 
saygınlığı gördü. Kurtuluş 
Savaşı'nda vatanımızın 
bağımsızlığı için erkeğiyle 
cepheden cepheye koşan Türk 
kadını, cumhuriyetimizin 
kurulmasıyla birlikte, toplumsal 
yaşamda yerini aldı. Vakfıkebir 
Belediyesi olarak biz de 
kadınlarımızın toplumdaki 
yerini sağlamlaştırmak adına 
yapmış olduğumuz 

çalışmalarımızı bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da 
devam ettireceğiz.
Bu vesile ile yaşamımızın 
doğumdan ölüme her anında 
varlıklarıyla onurlandıran, 
ihtiyacımız olduğunda 
desteklerini esirgemeyen, 
eğiten, yetiştiren, 

yüreklerindeki sevgi ve şefkati 
karşılıksız veren tüm fedakar 
kadınlarımızın şiddete, 
baskıya, ayrımcılığa maruz 
kalmadığı, siyasal yaşama ve 
iş yaşamına daha fazla 
katıldığı bir Türkiye dileğiyle 
tüm kadınlarımızın Dünya 
Kadınlar Günü'nü kutlarlarım.

Büyükliman
Postası 3 HABER

VARLIKLARI ÝLE TOPLUMA YÖN VERMEKTEDÝRLER
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, beraberinde AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladılar.

EÞÝT VE ÖZGÜR BÝR HAYATI BÝZ KADINLAR KURACAÐIZ
CHP Vakfıkebir İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Mehmet Keskin önderliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile etkinlik düzenledi.

C
HP Vakfıkebir İlçe 
Teşkilatı İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin 

önderliğinde Başkan 
Yardımcısı Nur Zaman ve 
Kadın Kolları Başkanı Sevcan 
Yılmaz ile birlikte 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü dolayısı ile 
ilçede esnaık yapan 
bayanlara yönelik etkinlik 
düzenledi. İlk olarak Parti 
Binasında İlçe Başkanı 

Mehmet Keskin, Nur Zaman ve 
Sevcan Yılmaz'ın günlerini 
kutlayarak kendilerine çiçek 
takdim etti. Artından ilçede 
esnaık yapan bayanlar 
işyerlerinde ziyaret edilerek 
günleri kutlanarak çiçek verildi. 
“EŞİT VE ÖZGÜR BİR HAYATI 
BİZ KADINLAR KURACAĞIZ”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkan 
Yardımcısı Nur Zaman 
etkinliğin ardından yaptığı 

açıklamada; Biz kadınlar olarak 
hem toplumsal yaşamda hem 
de çalışma hayatında erkek 
egemen düzene karşı 
mücadele etmeye devam 
ediyoruz. Edeceğiz... 
Kadınların çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve emeğimizin 
karşılık bulması ile İstanbul 
Sözleşmesi'nin ve uygulanması 
için mücadeleyi ısrarla ve inatla 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!
“KADININ VAROLUŞ 
MÜCADELESİ ÇOK DAHA 
ANLAMLI BİR HALE 
GELMİŞTİR”
Özellikle son dönemde 
ağırlaşan ekonomik durum 
karşısında kadınların 
yaşadıklarını görmezden gelen 
iktidar, kadınlara güvencesiz ve 
sendikasız çalışma biçimlerini 
dayatmaya devam ediyor. 
Ancak kadınlar yaşamın her 
alanında her türlü eşitsizlikle 
mücadele etmeye devam 
edecekler! Hangi meslekten 
hangi toplumsal kesimden 
olursa olsun kadına yönelik 
şiddet yaşamın tüm alanlarında 
ve yaygın olarak sürmekte, 
kadın cinayetlerinde cezasızlık 
kural haline gelmektedir. 
Kadınlar en yakınlarındaki 

erkekler tarafından ziksel, 
psikolojik, ekonomik ve cinsel 
şiddete uğruyor, “intihar” 
denilen son derece şüpheli 
ölümlerle kadınların yaşamları 
çalınıyor. 8 Mart, dünyanın 
neresinde olursa olsun 
sömürüye, ayrımcılığa, baskıya 
karşı yürütülen, kadın 
haklarının kazanılmasında 
verilen direnişin simgeleştiği bir 
mücadele günüdür. Eşitsizliğin, 
sömürünün, yoksulluğun 
sistemleştiği; bu dönemde, 
kadının varoluş mücadelesi çok 
daha anlamlı bir hale gelmiştir. 
Hep birlikte sesimizi 
yükseltmek, demokratik, özgür 
ve eşit bir dünya kurabilmek, 
aşağıdaki taleplerimizi 
haykırmak için mücadelemizi 
yükselteceğiz!
“SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, 
DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ 
VAR!”
Kadın istihdamının önündeki 
engeller kaldırılmalı, salgın 
döneminde, artan kadın 
işsizliğini azaltacak istihdam 
politikaları hızla hayata 
geçirilmelidir.Yetki ve karar 
mekanizmalarında eşit 
temsiliyetin hayata geçirilmesi 
sağlanmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi 
tartışmasına son verilmeli, 
sözleşme ve 6284 sayılı yasa 
etkin bir şekilde uygulanmalıdır. 
Hayatlarımıza sahip çıkmak 
için, Emeğimiz, bedenimiz ve 
kimliğimiz bizimdir demek için, 
Doğamıza ve yaşam 
alanlarımıza sahip çıkmak için, 
Emeğimizi ve hayatı 
örgütlemek için, Demokrasiyi, 

barışı, laikliği kazanmak için 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Evde, işte, okulda, tarlada, 
fabrikada, atölyelerde, emeği 
ve hakları için mücadele eden 
tüm kadınların 8 Mart 
mücadele gününü kutluyoruz.
Söyleyecek sözümüz, 
değiştirecek gücümüz var! 
Yaşasın kadın dayanışması! 
Dedi.

DEPREM ANI VE TAHLÝYE TATBÝKATI YAPILDI
01-07 Mart deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında
yapılan iş birliği protokolü gereğince 81 il okullarında eş zamanlı 'Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildi.

P
roje kapsamında 
Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. 

Hacı Arslan Uzan,  
Büyükliman 
İlk/Ortaokulundaki 
Deprem Anı ve Tahliye 
Tatbikatı'na katıldı.  
Deprem tatbikatını 
dikkatle izleyen öğrenciler 
yapılan anonsla birlikte 

okuldan güvenli bir şekilde 
tahliye edildiler.
"DEPREM ANI VE 
TAHLİYE TATBİKATI" 
BÜYÜKLİMAN 
İLKOKULUNDA YAPILDI
"Deprem Anı ve Tahliye 
Tatbikatı" İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, Şube Müdürü Ahmet 

Birinci, Okul Müdürü 
Mustafa Yıldırım'ın 
katılımıyla Büyükliman 
İlkokulunda yapıldı. Siren 
eşliğinde Kaymakam 
Uzan ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Altın, 2/B sınıfı 
öğrencileri ile birlikte 
tatbikata katıldı. Okul 
tamamen boşaltıldıktan 
sonra sağlık ekipleri ve 
İtfaiye ekipleri kurtarma 
anlarını canlandırarak 
gerçek hissi veren bir 
etkinliğe imza attı. Tatbikat 
öğrencilerimizin 
düzenlediği sunumlarla 
devam etti. 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
“Bilindiği üzere Afet ve Acil 
Durum Başkanlığı 

tarafından toplumda afet 
farkındalığının 
geliştirilmesi, afet risk 
azaltma ve önlem alma 
konusunda davranış 
değişliği oluşturulması 
amacıyla 2021 yılı “Afet 
Eğitim Yılı” olarak ilan 
edildi. Bu kampanya ile 
Trabzon'da 566 bin, ülke 
genelinde 56 milyon 677 
bin vatandaşa ulaşılmıştır. 
Yapılan Afet Farkındalık 
Eğitimleri'nin, planların, 
yapılan hazırlıkların saha 
uygulamalarındaki 
eksikliklerin tespit edilmesi 
ve güncellenmesi 
açısından son derece 
önemli bir tatbikat oldu. 
Emek veren herkese 
teşekkür ediyorum dedi.”
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KERMES BEÐENÝ TOPLADI
Beşikdüzü Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Yeşim Çelik tarafından
düzenlenen Gıda ve El Sanatları Kermesi, Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirildi.

ermese 

KBeşikdüzü 
Kaymakamı 

Ferhat Vardar, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mucahittin Kerim 
İkibaş, Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Ömer Baştan, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdür Vekili Hasan 
Algan, okul 
müdürleri, daire 
amirleri ve 
davetliler katıldılar. 
Kermeste 
sergilenen ve 
davetlilerin 
beğenisine sunulan 
eserler ve 
yiyecekler büyük 
beğeni topladı. 
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Osman KOYUNCU

DİN, BİLİM VE EVRİM HAKKINDA BİR YORUM
aha önceki yazılara yapılan itirazlar 

Düzerine yeniden bir yazı yazmak 
ihtiyacı duydum. Kuran kâinat 

kitabının özetlenmiş bir formülüdür, kâinat 
kitabını bilmeden Kuran'a anlamak, sırlarını 
tam olarak çözmek mümkün değildir. Allah 
sonsuz soyut(maddi olmayan) bir varlıktır, 
sınırlı insan bu sonsuzluğu kavrayamaz 
ancak Allah, gerçek isimleri olan fenlerle 
anlaşılabilir, fenleri iyi bilen Allah'ı daha iyi 
tanır. Bazı din adamları, Allah ve Kuran 
üzerine yanlış, akla mantığa sığmayan 
yorumlar yaptıkları için, fenleri iyi bilenler, 
dini hurafe saydılar, ilim gerçek olduğuna 
göre hocaların anlattığı bilgiler yanlıştır 
dediler. Bunun sorumlusu birazda 
hocalardadır. Kuran'da yaklaşık iki bin 
dolayında müteşabih ayetler vardır.  Bu 
ayetler ancak fenni yorumlar ile 
anlaşılabilirler. Bu ayetleri yorumlayan kişi, 
ayet haktır ve Allah'ın murat ettiği mana da 
haktır fakat bence bu ayetten anlaşılan 
mana budur demeli. Bu durumda insanın 
söylediği mana yanlış bile olsa bundan 
dinen mesul olmaz, aksi halde ilim 
gelişmezdi. Eskiden fenler felsefe içinde 
anlatılıyordu ve büyük bir kısmı yanlıştı, 
onun için geçmiş âlimler felsefe ile 
uğraşmanın yanlış olduğunu söylediler. O 
zamanki fenlerin %99 yanlış iken şimdi 
fenlerin %99u doğrudur. Mesela binyıl 
öncesinden anlatılan atom modellerinin 
%99 yanlıştı şimdiki atom modelinin % 99u 
doğrudur. Aynı şekilde eski evrim teorisinde 
çok yanlışlar vardır, şimdiki ise büyük 
oranda doğrudur. Bazıları evrim deyince 
hemen maymundan mı geldik diyor, böyle 
bir şey yoktur.
    Allah yaratmakta ilim, irade ve kudret 
üçlüsünü kullanır. Bir şeyi yaratmak irade 
ettiğinde kudreti ile o şeyi yaratır yani şekil 
verir. Dini terimlerin ilmi karşılıkları vardır 
bunları kullanmasak gençlik dini anlamaz.  
Bugün ilim yazılımdır, irade gelişim(tekâmül 
yani evrimdir) Allah Rabbül âlemindir yani 
geliştirerek(evrimleştirerek) terbiye eden 
demektir, kudret enerjidir.
   Diller hayat sahipleri gibi canlıdır, zamanla 
ölür kaybolur yeni lisanlar doğar bezende 
bazı kelimeler unutulur yeni kelimeler 
meydana çıkar. Dağdan yuvarlanan bir 

kartopu gibi, bazı parçalarını kaybeder ve 
ona bazı parçalar eklenir. Kuranı 
yorumlayacak olanlar dillerin serüvenini iyi 
bilmelidir.  Eski medrese mantık ilminde, 
diller tabiat seslerini taklit ederek gelişmiştir 
der. Mükemmel bir dil, belagat, edebiyat 
kurallar ve fenleri bilmeden Kuran üzerine 
yorum yapılmaz. İlim öğrenme, bütün 
insanların beyin katmanlarında, bilinç ve 
hücrelerindeki DNA larında kayıtlıdır. Yoksa 
bazı hocaların dediği gibi Allah âdemi 
karşısına aldı, dünyada yaklaşık 400 ana 
lisan vardır, söyle bu madde veya sesin 
ismini ya Âdem dediğimde her şeyin ismini 
400 lisanda ayrı ayrı saymıştır düşüncesi bir 
hurafedir. Maalesef bazı hocalar medrese 
mantığını da bilmiyor. Sanıyorum böyle 
hocalar gençlere verdikleri vaazlarda kardan 
çok zarar veriyorlar, birazcık imanı olanı da 
dinden soğutuyorlar. Hayat bir ağaçtır, 
dalları bitkiler, yaprakları hayvanlar 
meyveleri insanlardır. İnsanlar bütün 
hayvanlarla akrabadır fakat her tür ilk başta 
bir idi sonra ayrıldılar, milyonlarca yılda 
gelişimini tamamlamıştır. Bazıları Allah, 
topraktan âdem yaratabilir diyor. Elbette 
mümkündür fakat dünyada işler yavaşça 
tekâmülle, cennete ise ani olur. Cennette bir 
ağaçtan bir elma alırsın hemen yerine yenisi 
gelir çünkü orada imtihan yoktur, burada ise 
bir ağaçtan bir elma aldın mı bir veya iki 
sene beklemek lazımdır. Âdem aniden değil, 
zamanla gelişerek insan oldu ve âdem 
insanlığın genel ismidir, bilmem kaç metre 
boyunda, çamurdan yaratılmış bir heykele 
Allah üfledi Âdem oldu, kaburgasını aldı 
Hava yaptı, bunları evlendirdi çocuklarından 
insanlığı çoğalttı şeklindeki ifadeler 
yorumlanmazsa hurafe olarak anlaşılır. 
Kuran'daki ifadeler somuttur soyut olarak 
yorumlanmalılar. 400 sene önce dünya 
dönüyor diyeni Hıristiyanlık âlemi idamla 
yargıladığı gibi bugün İslam âlemi bunca 
zaman sonra, ilim çağında Hıristiyanların 
düştüğü durumdan bin derece daha kötü 
duruma düşüyorlar, farkında da değiller. 
Allah, akıl sahiplerine soyut anlatır, 
insanların çoğu avam olduğundan 
anlayamazlar diye somut(müşahhas) anlatır, 
samuttan soyuta geçmek akıl sahiplerinin 
işidir. 

GENÇLİĞİMİZİN ELİMİZDEN KAYIP
GİTMESİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, koordinatörlerle yaptığı toplantıda;
"Gençliğimizin elimizden kayıp gitmesine kayıtsız kalamayız." dedi.

BEŞİKDÜZÜ ATA TOHUMUNA SAHİP ÇIKIYOR 
Beşikdüzü Belediyesinin organize ettiği ve Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen
“Beşikdüzü Geleneksel 2. Ata Tohum Takas Şenliği” ne yoğun bir katılım oldu. 

akfıkebir İlçe Müftüsü 

VŞükür Küçük, müftülük 
bünyesindeki 

koordinatörlerle toplantı 
gerçekleştirdi. Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, ilçe 
müftülüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren Gençlik, Engelli, 
Bağımlılık ve Zekat 
koordinatörleri ile Vakfıkebir 
Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar 
Kurumunda görevli manevi 
danışmanların katılımıyla bir 
toplantı gerçekleştirdi.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün, 
Şube Müdürü Halil Güneş, Şef 
Rek Altuntaş ve Vaiz Nuri 
Dural ile birlikte ilçe 
müftülüğünde gerçekleştirdiği 
toplantıya; Gençlik 
Koordinatörü İmam Hatip 
Burak Yıldırım, Engelli 
Koordinatörleri Kur'an Kursu 
Öğreticisi Zeynep Akdin ve 
İmam Hatip Davut Bayraktar, 
Bağımlık Koordinatörü İmam 
Hatip Ahmet Sağlam, KYK 
Sorumlusu ve Manevi 
Danışmanlar Kur'an Kursu 
Öğreticisi Meryem Nasırcı ve 
İmam Hatip Rıdvan Açıkgöz, 
Zekat Koordinatörü İmam Hatip 
Ali Uçar ve Gençlik 
Koordinatörü Başkan 
Yardımcısı İmam Hatip 
Abdurrahman Garip katıldı.

Toplantıda, toplumun tüm 
kesimlerine yönelik din 
hizmetlerinin etkin ve 
verimliliğinin artırılması 
amacıyla oluşturulan 
koordinatörlüklerin sahadaki 
çalışmaları ve faaliyetleri 
değerlendirildi.
MÜFTÜ KÜÇÜK: 
"GENÇLİĞİMİZİN ELİMİZDEN 
KAYIP GİTMESİNE KAYITSIZ 
KALAMAYIZ”
Koordinatörlerle bundan sonra 
ayda bir toplantı 
gerçekleştireceklerini ifade 
eden İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, "Koordinatörlerimiz 
aracılığıyla neler yaptık, daha 
neler yapabiliriz, çalışmalarımız 
nasıl gidiyor, bütün bunları her 
ay bir araya gelmek suretiyle 
konuşacağız, 
değerlendireceğiz. Sizlerin 
sorunlarınızı, karşılaştığınız 
sıkıntıları birlikte istişare 
edeceğiz ve din hizmetinden 
toplumun tüm kesimlerinin ve 
özellikle de gençlerin istifade 
etmesi yolunda çalışma ve 
gayret göstereceğiz. Bizim her 
zaman sahada olmamız 
gerekiyor. Özellikle 
gençlerimizle ve aileleriyle 
sürekli iletişim halinde olmamız 
gerekiyor. Gençlerimiz, her 
geçen gün bir taraara kayıyor, 

değerlerinden uzaklaşıyor, 
ailesine, topluma 
yabancılaşıyor, uyuşturucu ve 
bağımlılık batağına 
sürükleniyor. Geleceğimiz olan 
gençliğimizin elimizden kayıp 
gitmesine kayıtsız kalamayız. 
Onlarla samimi ilişkiler 
geliştireceğiz, sıkıntılarını ve 
sevinçlerini paylaşacağız, 
gönüllerine gireceğiz, 
kendilerine sahip çıkma, 
doğruya yönlendirme 
konusunda gayret göstereceğiz 
ve böylece İslâm'ın 
güzellikleriyle buluşmalarına 
vesile olacağız." dedi. 
Koordinatörlerin, her birinin 
kendi sorumluluk alanlarıyla 
ilgili çalışma ve faaliyetlerini 
paylaştıkları toplantıda, 
faaliyetlerin yürütülmesinde 
karşılaşılan sıkıntı ve sorunlar 
konuşulup çözüm yolları ve 
öneriler değerlendirildi ve 
bundan sonra devam edecek 
olan faaliyetlerle ilgili görüş 
alışverişi ve istişârede 
bulunuldu. Toplantıda ayrıca; 
müftülük bünyesindeki 
koordinatörlerin, çocuklarıyla 
iletişim halinde bulunmasını ve 
onlarla ilgilenilmesini isteyen 
ailelerin, ilçe müftülüğü ile 
iletişim kurabileceği de 
hatırlatıldı.

2021 ÜRETİM YILI MAZOT VE GÜBRE
DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, 2021 Üretim Yılı Mazot ve Gübre
Desteği ödemelerinin 08 Mart 2022 Salı günü itibariyle ödemelerin başladığını duyurdu. 

11.03.2022

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin şu 
ifadelere yer verdi: “Mazot ve 
Gübre destekleri ödemesi üç 
ayrı zaman diliminde yapılacak. 

İlk ödemeler 8 Mart 2022 
tarihinde başladı. Buna göre; 
T.C. Kimlik Numarasının son 
hanesi " 0-2 " olan 
üreticilerimizin 08 Mart 2022 
Cuma Salı günü saat: 18.00 
itibariyle, T.C. Kimlik 
Numarasının son hanesi " 4-6 " 
olan üreticilerimizin 11 Mart 
2022 Cuma günü saat: 18:00 
itibariyle, T.C. Kimlik 
Numarasının son hanesi " 8 " 
olan üreticilerimizin 18 Mart 
2022 Cuma günü saat: 18.00 
itibariyle, Ödemeler 
üreticilerimizin T.C. Ziraat 
Bankası hesaplarına 
yatırılacaktır. Çiftçilerimiz 
üretime devam ettikçe dün 

olduğu gibi bugün ve yarın da 
üreticimizi desteklemeye 
devam edeceğiz. Vakfıkebirli 
üreticilerimize hayırlı uğurlu 
olsun.” Müdür Kuleyin, “2021 
Üretim Yılı Mazot ve Gübre 
Desteği ödemeleri 08 Mart 
2022 Salı günü saat 18:00 den 
itibaren yapılmaya 
başlanmıştır. 2021 Gübre 
Mazot Gübre Destekleme 
ödeme takvimi açıklanmış olup 
İlçemizde ÇKS ye kayıtlı 5042 
üreticimizin tamamına 
1.385,826,08 TL. ödeme 
yapılacaktır. Hayırlı Bereketli 
Üretim Yılı Olmasını Dileriz. 
Değerli üreticilerimize önemle 
duyurulur dedi.”

Beşikdüzü Belediyesi ile birlikte 
Trabzon Ziraat Mühendisleri 
Odası, Beşikdüzü Ziraat Odası, 
Oğuz Mahallesi Üretici 
Kadınlar Dayanışma Derneği, 
Trabzon Ata Tohum Takas 
Derneği ve Beşikdüzü Düşünce 
Kulübü'nün Beşikdüzü Kapalı 
Pazar Yerinde gerçekleştirilen '' 
Beşikdüzü Geleneksel 2. Ata 

Tohum Takas Şenliği '' ne 
yoğun bir katılım oldu. Belediye 
Başkanı Ramis Uzun'un 
konuşması ile açılan şenlikte 
atadan kalma, yöre ait yerel 
tohumlar vatandaşlara 
dağıtıldı. Gelecek yıl aynı 
tarihte tohumlardan üretilen 
yeni tohumlar ise yine 
vatandaşlara dağıtılması ve 

böylelikle saf ve yerel ürünler 
artarak çoğalması hedeeniyor. 
Uzun yaptığı sosyal medya 
paylaşımı ile şenliği şöyle 
özetledi: " Daha sağlıklı ve 
geleneksel tarım için önemli bir 
gündü. Katılım sağlayan bütün 
Halkımıza ve üreticilerimize 
teşekkür eder, bolluk ve 
bereket dilerim."

BEŞİKDÜZÜ'NDE 4.KULÜP KURULDU
Beşikdüzü ilçesinde Beşikdüzüspor, Beşikdüzü Yeşilköyspor ve Beşikdüzü
Yelken ve Doğa Sporları kulübünden sonra yeni bir kulüp daha kuruldu.

Salon sporlarında hizmet vermek 
amacıyla Köksal Kocaman 
başkanlığında Beşikdüzü Ayyıldız 
Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu. 
Salon sporlarından güreş, masa 
tenisi, satranç, voleybol, kızak, 
hentbol, tekvando, karate 
branşlarında hizmet vermek 
amacıyla bu kulübü kurduklarını 
belirten Kulüp Başkanı Köksal 
Kocaman, “İlçemizde futbol 
branşında faaliyet gösteren iki 
değerli kulübümüz var. Biz 
eksikliğini hissettiğimiz salon 
sporları branşlarında hizmet etmek 
amacıyla yola çıktık ve bu kulübü 
kurduk. Amacımız çocuklarımızı, 
gençlerimizi futbol dışında salon 
sporlarında başarılı olmalarını 
hedef edindik. Renklerimiz kırımızı-
beyaz-mavi. İlçemizde 4. Olan bu 
kulüp Beşikdüzü'müze hayırlı 
olsun” dedi.
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SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SİS VAR
DUMAN YOK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Şalpazarı Anadolu Lisesi öğrencileri Sağlıklı yaşam için bilinç ve
farkındalık oluşturmak amacıyla sigaraya hayır yürüyüş etkinliği düzenledi.  

alpazarı İlçesinin 2182 Şrakımlı Sis Dağı eteklerine 
kurulan Şalpazarı 

İlçesinde faaliyet gösteren 2022 
eğitim öğretim yılında Sis var 
Duman Yok projesi kapsamında 
Şalpazarı Anadolu Lisesi 
öğrencileri Sağlıklı yaşam için 
bilinç ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla sigaraya hayır 
yürüyüş etkinliği düzenledi.  
Bugün  Projenin yürütücüsü 
Anadolu Lisesi müdürlüğü  
nezdinde Okulun bulunduğu 
alandan Öğrenci ve 
öğretmenlerin bilgilendirme 
yazıları eşliğinde İlçe merkezine 
doğru yürüyüş yapıldı.
“SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN “SİS 
VAR DUMAN YOK” 
YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI”
Şalpazarı Anadolu Sağlıklı 
yaşam yürüyüşüne İlçe 
meydanında Şalpazarı 
Kaymakamı Zekeriya Murat 
Şahan ve Belediye Başkanı 
Rek Kurukız'da eşlik ederek 
15 Temmuz Demokrasi 
meydanına kadar yürüdüler 
burada proje hakkında 
oluşturulan el ilanlarını ilçede 
bulunanlara anlatım eşliğinde 
sundular ardından İlçe 
Kaymakamı Şahan ve İlçe 
Belediye Başkanı Kurukız 
tarafından yapılan kısa 
bilgilendirme sonrası program 
son buldu. İlerleyen dönemde 
farklı etkinliklerin yapmaya 

devam edeceklerini belirttiler. 
Şalpazarı Anadolu Lisesi 
Müdürü Kadir Özdemir Projenin 
amacı ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada; Tütün bağımlılığı 
konusunda önleyici çalışmaların 
yapılması, bireylerin 
bağımlılıklarını zihinsel olarak 
bitirmelerini sağlamak ve özgür, 
mutlu sağlıklı bireyler 
olmalarına yardım etmektir.
“SİS VAR DUMAN YOK 
PROJENİN HEDEFLERİ 
ŞUNLAR”
Şalpazarı ilçesi sınırları 
içerisinde, geleceğimizin 
teminatı öğrencilerimizin sigara 
ile erken tanışma sürecini 
ortadan kaldırmak, toplumun 
tüm paydaşların farkındalık 
duygusu oluşturmak ve 
sigaraya erişim kolaylığını 
denetlenebilir mekanizmalarla 
önlemeye çalışmaktır.
“SİS VAR DUMAN YOK 
PROJENİN HEDEF KİTLESİ”
Bu projenin hedef kitlesi; 
Şalpazarı kaymakamlığına 
bağlı tüm eğitim kurumlarında 
eğitim gören öğrenciler, veliler 
ve Şalpazarı yerleşkesinde 
ticari faaliyette bulunan esnaf 
ve ikamet eden tüm 
vatandaşlardır. Sis Var Duman 
Yok Proje Adı Başarılı ve 
üretken bir toplum sağlıklı ruh 
ve beden yapısına sahip 
bireylerin varlığıyla mümkündür. 
Beden ve ruh sağlığına etki 

eden olumsuz faktörler 
öncelikle bireyin kendi yaşamını 
daha sonra da çevresini 
olumsuz etkiler. Sağlıksız 
beslenme, ruhsal sorunlar, 
ekonomik zorluk, zararlı madde 
kullanımı ve hastalıklar bu 
faktörlerden bazılarıdır. Hem 
ziksel ve psikolojik açıdan hem 
de ekonomik ve toplumsal 
sorunlara yol açan çok önemli 
bir bağımlılık türü olan “tütün 
bağımlılığı” üzerinde durulması 
gereken bir sorundur. Bireylerin 
sigara bağımlılığını azaltmak ve 
ortadan kaldırmak, tütün 
kullanımının zararlarına dikkat 
çekmek, yasal olarak yaş 
sınırına bağlı sigara temininin 
önüne geçebilmek, çeşitli 
sosyal aktivitelere (sanat, spor, 
gezi vb.) yönelimi arttırmak 
amacıyla hazırlanan ve böylece 
bedensel, zihinsel ve sosyal 
anlamda daha sağlıklı bireyler 
yetişmesine katkı sunmaya 
çalıştığımız projeye; yerel 
olarak da dikkat çekmek 
amacıyla Şalpazarı ilçesiyle 
özdeşleşmiş Sis Dağı'na vurgu 
yapılarak
“ŞALPAZARI'NDA SİS VAR 
DUMAN YOK”
adı verilmiştir. Sis Var Duman 
Yok Proje Çalışmasına Sis Dağı 
Düşünülmüş Proje kapsamında 
yapılacak eğitim ve etkinliklerde 
kullanılmak üzere tasarlanan 
logoyu temsil etmektedir.

TGC'DEN 8 MART ETKİNLİĞİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Trabzon'da yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan kadın gazeteciler Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde, Trabzon turizminin öncü kuruluşlarından biri olan Sera Lake Resort Otel'de bir araya geldiler. 

Bu güzel buluşmaya, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Ersen Veda Küçük, TGC Genel 
Sekreteri Ayşegül Özdoğan 
Yıldırım, TGC Kadın Komisyonu 
Başkanı İpek Cansel Şahin ve 
kadın gazeteciler katıldı. Ulusoy 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Ulusoy 'da 
etkinlikte kadın 
meslektaşlarımızı yalnız 
bırakmadı. Bu önemli günde bir 
arada olmanın önemine 
değinen TGC Başkanı Ersen 
Veda Küçük “Toplumsal 
hayatımızda kadın-erkek 
eşitliğini ilke edinen bir 
anlayışın ürünü olarak ortaya 
çıkan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü, ne yazık ki, hemen 
hemen her gün yaşanan kadına 
yönelik şiddet olaylarının ve 
kadınlarımızın toplumsal hayat 
içerisinde yaşadığı çeşitli 
mağduriyetlerin gölgesinde 
kutluyoruz. Kadınların her 
alanda erkeklerle eşit derecede 
söz sahibi olduğu toplumlara 
baktığımızda gelişmişlik 
düzeyinin ve yaşam kalitesinin 

yükseklerde olduğunu, kadını 
geriye iten toplumların ise hala 
gelişemediği ve asla 
gelişemeyeceğinin sosyolojik bir 
gerçek olduğunu görüyoruz. Bu 
önemli günden hareketle 
kadınlarımıza yönelik geliştirici 
politikaların ve iyileştirilmelerin 
arttırılması, kadınlarımızın 
sosyal, ekonomik ve siyasal 
alanda daha çok söz sahibi 
olmaları için mücadele etmemiz 
gerekliliğinin bilincindeyiz. 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
olarak basın sektöründe çalışan 
kadınlarımızın hak ettikleri yeri 
almaları için daha çok 

çalışacağımıza söz veriyoruz. 
Bütün kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutluyorum.” Dedi. Buluşmada 
kadın meslektaşlarımıza 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısı ile çeşitli 
hediyeler verilerek bu önemli 
günleri kutlandı. Öte yandan 8 
Mart Dünya Kadınlar Günün de 
kadın meslektaşlarımız ile 
biraraya gelmemize destek olan 
Sera Like Resort Otel sahibi 
Yahya Özad 'a, Otel yönetimine 
ve çalışanlarına teşekkür 
ediyoruz.

TAŞIMALI EĞİTİM DENETİMLERİ ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı taşımalı eğitim uygulaması kapsamında ilçemizde Emniyet,
Jandarma ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde araç denetimleri devam etmektedir. 

B
eşikdüzü, Tonya, 
Şalpazarı, Çarşıbaşı 
ilçelerinden Vakfıkebir'e 

taşınmakta olan özel eğitim 
öğrencilerimizin araçlarının 
denetimleri yapıldı. Vakfıkebir 
Özel Eğitim Meslek Okulu 
önünde yapılan denetimlerde 
görülen eksiklikler tespit 
edilerek gerekli uyarılar yapıldı. 
Halk Eğitimi Merkezinde Okul 
Müdürleri toplanarak taşımalı 
eğitim ile ilgili istişare toplantısı 
yapıldı.
“JANDARMA VE POLİS GÖZ 
AÇTIRMIYOR”
Vakfıkebir'de 2021/2022 Eğitim 
öğretim yılı ikinci döneminde 
öğrencilerin ders başı 
yapmasıyla birlikte İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünde görevli 
personeller, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İlçe 
Jandarma Komutanlığı Trafik 
ekipleri servis araçlarına 
yönelik denetimlerine ara 
vermeden devam ediyorlar. 
Vakfıkebir'de 2021/2022 
Eğitim-Öğretim yılının ikinci 
döneminin başlamasıyla 
birlikte öğrencilerin ve okul 
servis araçlarının karıştığı 
trafik kazalarını önlemeye ve 

çocukların güvenli bir trafik 
ortamında eğitim öğretimlerini 
sağlamaya yönelik Vakfıkebir 
İlçe Emniyet ve Jandarma 
ekipleri tarafından denetim ve 
kontroller titizlikle devam ediyor. 
Yol güzergâhlarında durdurulan 
ve okul bahçelerinde 
denetlenen servis araçlarının 
evrak kontrollerinin yanı sıra 
araç güvenlikleri de 
denetleniyor. Trafik güvenliği 
açısından bilgilendirmelerde 
bulunan Jandarma ve polis 
ekipleri, kurallara uyan servis 
şoförlerine teşekkür ediyorlar.
Okul servis araçlarına yönelik 
denetim yapan ekipler, servis 
şoförlerinin evraklarını kontrol 
ederek Genel Bilgi Taraması 
(GBT) yaptı. Evraklarında 
eksiklik bulunan şoförlere ise 
cezai işlem uygulandı. 
Denetimde tek tek durdurulan 

okul servislerindeki öğrenci ve 
servis görevlilerine gereken 
kurallar hatırlatıldı. Yapılan 
denetimlerde, okul servis 
araçları yönetmeliğine aykırı 
araçlara cezai işlemler 
uygulandı. Denetimlerin sıklıkla 
ve farklı noktalarda yapılmaya 
devam edileceği belirtildi.
“DENETİMLERİ YERİNDE 
BULUYORUZ”
Denetimleri yerinde bulduğunu 
söyleyen servis şoförleri, 
“Denetimler çok güzel. Bunların 
devamı gelsin. Bu işi doğru 
yapan yapmayan ortaya çıkıyor. 
Denetimlerde evraklarımızı 
kontrol ediyorlar, uymamız 
gereken kurallar hakkında bilgi 
verip yeni değişen kurallar 
varsa onların bilgisinide bizlere 
aktarıyorlar. Ehliyetimiz, 
yeterlilik belgesi olsun tüm 
evraklarımızı kontrol ediyorlar. 
Ayrıca araçların servis için 
uygunluğu ve güvenli olup 
olmadığı da kontrol ediliyor. 
Denetimler bizi sevindiriyor” 
dedi. Denetimlerin yapılmasını 
olumlu bulduğunu söyleyen 
Öğrenci velileri ise, 
“Yaygınlaştırılması konusunda 
daha fazla adım atılması ve 
belli aralıklarla bunun 
kontrolünün yapılması 
gerekiyor” dediler.

11.03.2022

ÖRNEK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORLAR 
Vakfıkebir İlçesi Düzlük Mahallesi Sosyal Yardımlaşa Derneği örnek çalışmalara imza atıyor. 

23 Şubat 2018 tarihinde kurulan 
dernek sosyal ve kültürel 
onlarca faaliyete imza atarak 
yardımlaşa ve dayanışmayı ön 
planda tutuyor. Düzlük 
Mahallesi Sosyal Yardımlaşa 
Derneği Başkanı Yakup Esmer 
yönetim kurulu adına yaptığı 
açıklamada; “Kuruluş amacımız 
şehirleşmenin artması ile 
yalnızlaşan, köklerimizin var 
olduğu topraklarımızda yaşayan 
insanlarımızın sosyal yapısını, 
daha da geliştirerek, 
toplumumuza hem renk, hem 
hareket, hem de katkı 
sunmaktır. Hayalimiz ise 
halkımızın önce insani ilişkilerini 
pekiştirip artırarak daha da 
değerli kılmaktır.
Çalışmalarımızı dernek 
yönetimi, muhtarlık ve imam ile 
birlikte istişareyle yürütüp 
hayata geçiriyoruz. Biz sadece 
devletten beklemiyoruz 
çalışmalarımız ile ön 
araştırmaları yapıp devlete ve 
gerekir ise belediyeye destek 
oluyoruz. Böylece bu 
kurumlarında yükünü paylaşmış 
oluyoruz. 
4 YILDA YAPILAN 
HİZMETLER 

Kuruluşumuzdan bugüne kadar 
geçen 4 yılda yaptığımız 
çalışmaları ana başlıklar 
halinde şöyle özetleyebiliriz; 
Mahalle merkezimizde çay 
ocağı oluşturduk, bu alanda 
ramazan da ve cenazeler de 
gelen misafirlere ücretsiz içecek 
ikramı yapıyoruz. Mahallemizde 
yardıma muhtaç kişiler için 
araştırma yaparak onlar için 
yönlendirme yapıyoruz. Hane, 
hasta ve esnaf ziyaretleri 
gerçekleştiriyoruz. Derneğimiz 
de halkımız ile aylık toplantılar 
düzenliyoruz. Kimsesiz olan bir 
teyzemizi huzur ve bakım evine 
yerleştirip oradan takibini 
yapıyoruz. Cami önü 
kamelyaları ve musalla alanını 
yeniledik. Camimizin iç ve dış 
ses sistemlerini yeniledik. 
Gasilhanemizi aktif hale 
getirdik. Mahallemiz için 
güvenlik kameraları temin ettik. 
Kızılay'a mahallemizde 2 kez 
kan bağışı yaptık. Ramazan 
ayında ve yıl içinde ihtiyaçlı 
hanelere gıda ve yakacak 
yardımları yaptık. Düğün ve 
cenazeler için sandalye 
temininde bulunuyoruz.  
HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ 
Bu çalışmalarımız ile sadece 
mahallemize değil çevre 
mahallelere de örnek olarak 
katkı sunmayı amaçlıyoruz. 
Çalışmalarımızı heyecanla ve 
mutluluk içerisinde 
gerçekleştiriyoruz. 
Mahallemizin her noktasına ve 
her ferdine ayrım yapmadan 
dokunmaya ve istişare etmeye 
gayret ediyoruz. Ziyaretlerimiz 
ile azalan ilişkileri artırmak, 
mahalle halkımızın mahallemiz 

üzerine fikirlerini ve eleştirilerini 
not alıp çalışma yürütmek,  
ziyaret edilen hanenin bir 
sıkıntısı veya bir derdi var ise 
mahremlik ilkesi gözetilerek bilgi 
edinmeyi hedefliyoruz. Yapmış 
olduğumuz çalışmalarımız 
hakkında halkımızı 
bilgilendirmek için sosyal medya 
ağlarını aktif kullanıyoruz.  Tabi 
ki derneğimizin genç, 
zamanımızın kısıtlı, maddi 
imkanlarımız zaman zaman 
yetersiz oluşu yapmayı 
arzuladığımız bazı 
çalışmalarımızı tehir etmemize 
sebep olmaktadır. Yapılan tüm 
çalışmalarımızda mahalle 
halkımızın bizlere olan güvenini 
hissediyor, maddi ve manevi 
yılmaz desteğini alıyoruz. Bu 
minvalde yapmış olduğumuz 
çalışmalardan bizlerden 
desteğini esirgemeyen 
Vakfıkebir Kaymakamlığına, 
Vakfıkebir Belediyesine, 
mahallemizin iş adamlarına, 
esnafımıza ve mahallemiz 
halkımıza canı gönülden dernek 
yönetimi olarak teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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 “CAMİ-ENGELLİ BULUŞMASI” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Vakfıkebir'de düzenlenen “Cami-Engelli Buluşması” etkinliğinde konuşan İlçe Müftüsü Şükür Küçük: "Engelli kardeşlerimize
göstereceğimiz ilgi ve duyarlılık, bireysel ve toplumsal hayatımızda bereket ve huzura vesile olacaktır." dedi.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü, 
toplumun önemli bir 
kesimini oluşturan 

engelli bireylerin de caminin 
manevi ikliminde buluşmalarını 
sağlamak amacıyla engelli 
vatandaşlara yönelik "Cami-
Engelli Buluşması" etkinliği 
düzenledi. Camilerden 
vatandaşlarımızın azami 
derecede istifade edebilmesini 
temin etmek ve cami merkezli 
din hizmetlerindeki etkinlik ve 
verimliliği artırmak amacıyla 
çeşitli projeler geliştiren 
Diyanet İşleri Başkanlığının, 
toplumun önemli bir kesimini 
oluşturan engelli bireylerin de 
cami hizmetlerinden daha çok 
istifade etmesini sağlamak ve 
caminin manevi ikliminde 
buluşmalarını temin amacıyla 
"Engelsiz Cami Engelsiz 
İbadet" projesi kapsamında 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
tarafından engelli vatandaşlara 
yönelik "Cami-Engelli 
Buluşması" etkinliği 
düzenlendi. Merkez yeni 
camide öğle namazı öncesi 
düzenlenen programa, engelli 
bireyler ve ailelerinin yanı sıra, 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
Şube Müdürü Halil Güneş, 
Vaiz Nuri Dural, Engelli 
Koordinatörü İmam Hatip 
Davut Bayraktar, bazı din 
görevlileri ve vatandaşlar 
katıldı. Programda, din 
görevlileri tarafından Kur'an-ı 
Kerim tilâvetinde bulunuldu, 
ilâhiler söylendi ve hep birlikte 
Salât-ü Selâm okundu.
“ALLAH İNSANLARI, 
SAĞLAM VEYA ENGELLİ 
OLUŞLARINA GÖRE 
DEĞERLENDİRMEZ”
İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
programda yaptığı 
konuşmasında; Allah'ın 
yarattığı en mükemmel, en 
şerefli varlık olan ve her şey 
hizmetine sunulan insanın 
Allah katındaki değerinin îman, 
ibadet, sâlih amel, takvâ ve 
güzel ahlakı nispetinde 
olduğunu belirtti. Allah 
Teâlâ'nın ve Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in 
engellilere bakışını ve 
yaklaşımını Kur'an-ı Kerim'den 
âyetlerle anlatan Müftü Küçük, 
"Allah insanları fiziki yapılarına, 
renklerine, ırklarına, 
cinsiyetlerine, sağlam veya 
engelli oluşlarına göre 
değerlendirmemektedir. 
İnsanın, Allah katındaki değeri-
kıymeti îmanı, ameli ve takvâsı 
nispetindedir." dedi.
“ENGELLİ 
KARDEŞLERİMİZE 
GÖSTERECEĞİMİZ İLGİ, 
BEREKET VE HUZURA 
VESİLE OLACAKTIR”
Engelli olmanın asla bir eksiklik 
ve kusur olmadığını ifade eden 
Müftü Küçük, "Sizler bizim için 
özelsiniz. Sizler bu topluma 
Allah'ın birer emanetisiniz. O 
nedenle bizler, emanet 
bilinciyle sizlere özel önem 
veriyoruz. Engelli, engelsiz tüm 
halkımızla gönül birlikteliğimizi 
pekiştirmek istiyoruz. Bu 
manada bize düşen görev, 
engelli kardeşlerimizin 
engellerini ortadan kaldırmak, 
hayatı onlara kolaylaştırmak ve 
her konuda kendilerine 
yardımcı olmaktır. Sorumluluk 
bilinci, merhamet ve adalet 
anlayışıyla engelli 
kardeşlerimize göstereceğimiz 
ilgi, duyarlılık ve farkındalık 
bireysel ve toplumsal 
hayatımızda bereket ve huzura 
vesile olacaktır." ifadelerini 
kullandı.
“ENGELLİ BİREYLER, 
ÖNEMLİ MUHATAP 
KİTLEMİZDİR”
Engelli bireylerin, din hizmeti 
sunan müftülükler ve din 
görevlileri için önemli bir 

muhatap kitle olduğunu 
hatırlatan Müftü Küçük, 
"Müftülük olarak, engelli 
kardeşlerimizin dini vecibelerini 
engelsiz bir şekilde yerine 
getirmelerini sağlamaya 
yönelik çalışmalarımız devam 
ediyor. Camilerimizin engelli 
erişimine uygun hale 
getirilmesinin yanında engelli 
koordinatörleri arkadaşlarımız 
aracılığıyla kendilerine dini 
rehberlik ve manevi sağlamaya 
çalışıyoruz." sözlerine yer 
verdi.
“HER AY BİR BULUŞMA”
Engelli vatandaşlar ve 
aileleriyle bundan sonra da bir 
araya gelmeye çalışacaklarını 
söyleyen İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, "Kur'an ve sünnet 
ışığında oluşan bilgi ve 
birikimin engelli kardeşlerimizin 
hayatlarına yansıması ve 
manevi açıdan huzura 
kavuşmaları amacıyla bu yıl ilk 
buluşmamızı gerçekleştirdik. 
Bundan sonra da ayda bir 
sizlerle bir araya geleceğiz 
inşallah. Programın önceden 
duyurusunu yapacağız. 
Katıldığınız için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyor, sağlıklı, 
huzurlu ömürler diliyorum. Bu 
etkinliğin gerçekleşmesinde 
aktif rol alan sorumlu 
arkadaşlarımıza, Kur'an-ı 
Kerim tilâveti ve ilâhilerle 
manevi heyecanımızı artıran 
görevlilerimize ve katkı ve 
katılım sağlana herkese 
teşekkür ve duâ ediyorum." 
dedi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen 
“Cami-Engelli Buluşması” 
etkinliğinin sonunda engelli 
bireylere meyve suyu 
ikramında bulunuldu.

ynesil Hacı Mustafa Eren 

EHahız İmam Hatip 
Ortaokulu Okul Aile 

Birliğinden yapılan açıklamada; 
“2015 yılında Yaşar Kavgacı 
hocamızın öncülüğünde Eynesil 
Kuran Kurslarını Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği tarafından 
yapımına başlanan ve 2020-
2021 yılında Sayın Mustafa 
Karadağın Yönetim Kurulu 
Başkanlığında bitirilip Din 
Öğrenimi Genel Müdürlüğüne 
Hafızlık projesi uygulamak 
şartıyla 25 yıllığına devredildi. 
Hacı Mustafa Eren Hafız İmam 
Hatip Ortaokulu Dernek 
yönetiminin tam yetkiyle 

görevlendirdiği tasfiye kurulu 
başkanı Sayın Mustafa 
Karadağ, Sayın Murat Bodur, 
Sayın İbrahim Durukan beylerin 
aldığı karar ve Din Öğretimi 
Genel müdürlüğü ile yapılan 
yeni protokolle süresiz bir 
şekilde Milli Eğitim Bakanlığına 
devri gerçekleştirildi. Okul Aile 
birliği olarak kendilerine bugüne 
kadar gösterdikleri sabırlı 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
mahiyetinde plaketlerimizi 
sunduk. Rabbim kendilerinden 
razı olsun sadaka-i cariyelerini 
kabul etsin inşallah denildi.”
Dernek Başkanı Mustafa 
Karadağ yaptığı konuşmasında 

büyük zorluklarla ilçeye 
kazandırdıkları Hafızlık Proje 
İmam Hatip Ortaokulunun 
hayırlı olması temennisinde 
bulunarak, artık sorumluluğun 
okul idaresine geçtiğini ve 
kendilerine bu manada 
güvenlerinin sonsuz olduğunu 
ifade etti. Yönetim kurulu üyeleri 
İbrahim Durukan ve Murat 
Bodur yaptıkları açıklamada 
birlikte çalıştıkları o dönemin 
ilçe vaizi Mahmut Dunay ilçe 
esnafları Bekir Fındık, Sabri 
Gürdal ve tüm Eynesil halkına 
teşekkürlerini ifade ederek 
okulun ilçemize hayırlı olması 
temennisinde bulundular.

DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
Eynesil Hacı Mustafa Eren Hahız İmam Hatip Ortaokulunun Milli Eğitim Bakanlığına süresiz devir işlemi gerçekleştirildi.
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1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKIYA ÇIKARILDI
Vakfıkebir İlçesi Merkez Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyenin İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Binası İlan Panosunda bir (1) ay süreyle askıya çıkarıldı.

rabzon Büyükşehir 

TBelediye Meclisinin 
09.12.2021 tarih ve 955 

sayılı kararıyla onaylanan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planına uygun olarak ve 
mahkeme kararlarınca belirtilen 
iptal gerekçeleri dikkate 
alınarak hazırlanan; Vakfıkebir 
Belediye Meclisinin 03.02.2022 

tarih 08 sayılı kararıyla ve 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 11.02.2022 tarih 154 
sayılı kararıyla onaylanan “UİP-
61248798 işlem numaralı 
Vakfıkebir İlçesi Merkez ve 
Mahalleleri 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı, Plan 
Açıklama Raporu ve Plan 
Hükümleri” 3194 sayılı İmar 

Kanunun 8.b maddesi 
gereğince 02.03.2022-
31.03.2022 tarihleri arasında 
belirtilen günlerde dahil olmak 
üzere, ilgilerince görülebilmesi 
amacıyla Vakfıkebir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Hizmet Binası İlan Panosunda 
bir(1) ay süreyle askıya 
çıkarılmıştır.

DEREGÖZÜNDEN HARİKALAR DİYARINA ZİYARET
Vakfıkebir Deregözü İlkokulu–Ortaokulu öğrencileri Hamamizade İhsan Bey Kültür
Merkezinde düzenlenen “Alice Harikalar Diyarında” Tiyatrosuna gezi düzenledi.

akfıkebir Deregözü 

Vİlkokulu – Ortaokulu 
öğrencileri Trabzon 

Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezinde düzenlenen “Alice 
Harikalar Diyarında” 
Tiyatrosuna gezi düzenledi. 
Öğrencilere öğretmenleri 
tarafından eşlik edildi. 
Öğrenciler Vakfıkebir Belediyesi 

tarafından tahsis edilen otobüs 
ile okullarından alındı ve 
okullarına geri bırakıldı. 
Düzenlenen gezide önce 
yemek yedi ardından tiyatro 
izlendi. Hamamizade İhsan Bey 
Kültür Merkezinde ücretsiz 
olarak düzenlenen tiyatroda 
öğrenciler doyasıya eğlenme 
şansı elde etti. Okul Müdürü 

İshak Karagüzel “Bu güzel 
hizmet için Büyükşehir 
Belediyemize ve desteklerini 
esirgemeyen Vakfıkebir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Muhammet Balta Bey'e 
teşekkür ederiz. Çocuklarımıza 
sosyalleşmeleri, farklı ortamları 
ve şehirlerini tanıma fırsatı 
vermiş olduk.” dedi.



Büyükliman
Postası 7 HABER

üper Lig'in 28. haftasında 

SFenerbahçe sahasında lider 
Trabzonspor'u konuk etti. 

Karşılaşma öncesi taraftarlar maça 
yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavililer, 
ezeli rakibi karşısında Nwakaeme'nin 
23. dakikada attığı golle öne geçti. 
Nijeryalı yıldız, böylece 
Trabzonspor'un lig tarihinde 
Fenerbahçe'ye attığı 100. golün sahibi 

olarak tarihe geçti.
“SAHAYA SEYİRCİ ATLADI”
Tribünler ilk yarıda hakem Zorbay 
Küçük'e sert tepki gösterirken ilk 
yarının bitiş düdüğüyle sahaya bir 
taraftar girdi. Zorbay Küçük'e 
saldırmak isteyen taraftara 
Fenerbahçeli futbolcular müdahele etti. 
Fenerbahçe 71. dakikada Zajc'ın kafa 
golüyle durumu 1-1'e getirdi. 

Slovenyalı oyuncu ligde bu sezon 22. 
maçta 6. golünü attı. Trabzonspor'un 
19 yaşındaki stoperi Ahmet can 
Kaplan maç boyunca girdiği dokuz ikili 
mücadelenin altısını kazanırken, iki de 
çalım attı. Bu sonucun ardından 
Fenerbahçe, puanını 47 yaptı. 
Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran 
Trabzonspor ise puanını 67'ye çıkardı. 
Fenerbahçe, bu hafta Aytemiz 

Alanyaspor'a konuk olacak. 
Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk 
edecek.
“GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI 
SÜRÜYOR”
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 
29. haftasında 12 Mart Cumartesi 
günü sahasında Göztepe ile yapacağı 
maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör 

Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali 
Yılmaz Tesisleri'nde yapılan 
antrenmanda dinamik ısınma 
hareketlerinin ardından 5'e 2 top 
kapma ve rondo çalışması 
gerçekleştirdi. Çift kale maçla sona 
eren antrenmana, sakatlığı geçen 
Marek Hamsik de katıldı. Trabzonspor, 
maçın hazırlıklarını yarın yapacağı 
antrenmanla sürdürecek.

VAKFIKEBİR MYO'DA LUCA EĞİTİMİ VERİLDİ
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulunda Türkiye'nin ilk internet tabanlı merkezi muhasebe sistemi olan LUCA muhasebe programı eğitimi verildi.

VAİHL'DE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi edebiyat öğretmeni Turgay Karkaç tarafından Vakfıkebir'de bir ilke imza atıldı.
Okulun bir koridoru “Edebiyat Sokağı” olarak düzenlenerek öğrencilerin ve ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nde Okul Müdürü 
Hayrettin Deniz tarafından 
bilgilendirme yapıldı. Okulun 
birinci katındaki bir koridoru 
okulun edebiyat öğretmeni 
Turgay Karkaç“Edebiyat 
Sokağı” olarak düzenleyerek 
öğrencilerin ve ziyaretçilerin 
hizmetine sunması büyük 
beğeni topladı. Böyle güzel bir 
projenin öncüsü olan öğretmen 

Turgay Karkaç, yaptığı 
çalışmayla ile ilgili bizlere 
açıklamada bulundu. Karkaç, 
projenin amacının öğrencilere 
edebiyat kültürü kazandırmak 
olduğunu belirterek, “Edebiyat 
tarihimizde yer alan ve köşe 
taşı niteliği taşıyan 
sanatçılarımızın hayatları, 
eserleri ve özdeyiş niteliğindeki 
sözlerini öğrencilerimizle 
buluşturarak onların ufkunu 
açmak, onlara sanat zevki 
kazandırmak ve 
öğrencilerimizin estetik 
dünyasını renklendirmek 
istedik. Bu “Edebiyat Sokağı” 
sayesinde öğrencilerimize 
yetiştirdiğimiz değerleri daha 
yakından tanıma fırsatı 
sunmak, üniversite sınavlarında 
karşılarına gelecek edebiyat 
sorularına da aşinalık 
kazandırmayı hedeedik. 

Bilindiği üzere mermeri delen 
şey suyun şiddeti değil, 
sürekliliğidir. Bu minvalde 
“Edebiyat Sokağı” projesinin bir 
farkındalık oluşturacağından 
eminim. Edebiyat Sokağı'nın 
baş bölümünde bir kitap okuma 
köşesi oluşturarak kitap okuma 
kültürünü de yaymaya çalıştık. 
İki yıl önce gerçekleştirmeye 
çalıştığım fakat çeşitli 
nedenlerden dolayı hayata 
geçiremediğim bu projenin 
gerçekleşmesinde büyük pay 
sahibi olan okul müdürümüz 
Hayrettin Deniz Bey başta 
olmak üzere, müdür 
yardımcılarımız Emin Şen, 
Kadir Bekar, Barış İçöz Bey'lere 
maddi-manevi desteklerinden 
dolayı tüm öğretmen 
arkadaşlarıma ve güvenlik 
görevlimiz Engin Bey'e 
teşekkür” ederim dedi.

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU

Büyükliman
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Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek YüksekokuluBilgisayar 
Laboratuvarı'nda TÜRMOB 
(Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği) 
tarafından, üyelerine hizmet 
amacıyla geliştirilen Türkiye'nin 
ilk internet tabanlı merkezi 
muhasebe sistemi olan LUCA 
muhasebe programı eğitimi, 
Luca Karadeniz Bölge 
Temsilcisi SMMM Ahmet 
Üçüncü tarafından verildi. 
Eğitime; Muhasebe, Maliye ve 
İşletme bölümlerinden toplam 
65 öğrenci başvuru yaptı.
“SERTİFİKALARINI 
ALDILAR”
Konu ile ilgili açıklama yapan 
Vakfıkebir Yüksekokul Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün; 
“Eğitim kapsamında Luca 
programı içinde yer alan 
muhasebe modülünün hesap 
planı tanımlama, cari 
tanımlama, tahsil, tediye ve 
mahsup şlerinin girişi, stok 
kartı tanımlama, sabit kıymet 

kartı girişi, amortisman 
hesaplama, yansıtma hesap 
tanımlamaları, KDV, Muhtasar 
ve Geçici Vergi beyannamesi 
düzenleme, paketleme ve mali 
tablo oluşturma işlemleri detaylı 
olarak öğrencilere anlatıldı” 
dedi. Müdür Ergün; 
“Yüksekokulumuz 
öğrencilerinin akademik bilginin 
yanı sıra sektörle iç içe bir 
eğitim programının 
oluşturulması, ilgili sektörlerin 
ihtiyaçlarına göre 
yapılandırılmış bir programla 
mesleki eğitimin tamamlanması 
gerektiğine inanan okulumuzda 
bu amaçla, önlisans eğitiminin 
yanı sıra her yıl alana özgü 
düzenleyeceğimiz sertika 
programlarıyla da 
öğrencilerimizin mesleki 
yeterliliğine katkı sağlamayı 
hedeiyoruz, Luca eğitiminde 
emeği geçen ve katkı sağlayan 
Hocalarımıza ve dış 
paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. Eğitim 
sonunda, Yüksekokul 

öğrencilerimize TÜRMOB 
(Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği) ve 
Trabzon Mali Müşavirler Odası 
tarafından onaylanmış katılım 
sertikaları Yüksekokul Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergün ve 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Serdal Atay tarafından takdim 
edildi.

PERSONELİMİZİ HER AY BİLGİLENDİRİYORUZ
Beşikdüzü Müftüsü İhsan Öz başkanlığında personel toplantısı müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

oplantı ile ilgili 

Taçıklamada 
bulunan Müftü 

İhsan Öz, “İlçemizdeki 
tüm din görevlilerinin 
katılımıyla her ay bir defa 
toplanıyoruz. 
Personelimizin mazereti 
olmayanların dışındakiler 
bu toplantıya katılıyor. 
Toplantıda 
görevlilerimize 
duyurmamız gereken 
konuları, tespit ettiğimiz 
eksiklik ve noksanlıkları 
kendilerine hatırlatıyoruz. 
Başkanlığımızdan gelen 
yazıları imza karşılığı, 

sözlü olarak duyurulması 
gerekenleri de sözlü 
olarak duyuruyoruz. 
Toplantıda ayrıca 
görevlilerimizin bize 
soracakları varsa onları 
da dinliyoruz. Yine 
toplantımıza dışarıdan 
bilgi vermek için gelecek 
olan bankalardan, 
sendikalardan veya 
başka kurumlardan 
görevlilere de kısa bir 
söz hakkı veriyoruz. 
Böylece her ay bu 
şekilde toplantımızı 
gerçekleştirmiş oluyoruz” 
dedi. 
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LİDER TARABZONSPOR KANARYA'YI ELİNDEN KAÇIRDI

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, İrfan Can Kahveci'nin 17. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçı
10 kişi tamamladığı maçta, Trabzonspor 22. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle öne geçti. Fenerbahçe'nin beraberlik golü 71. dakikada Miha Zajc'ın kafa vuruşuyla geldi. 

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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Anahtar Tesl�m �nşaat,

Yapım - Onarım ve Tad�lat İşler�

Ahşap ve Taş Ev Yapımı

İnşaat ve Taahhüt İşler�

Proje İşler�

Her Türlü Bağ, Bahçe, Yol

ve Çevre Düzenleme İşler�

Taş Duvar Yapımı

Arsa Yer� Açma
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BAYILSA
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GENÇLÝÐÝMÝZÝN ELÝMÝZDEN KAYIP
GÝTMESÝNE KAYITSIZ KALAMAYIZ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, koordinatörlerle yaptığı toplantıda;
"Gençliğimizin elimizden kayıp gitmesine kayıtsız kalamayız." dedi.


