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 ‘E TEÞEKKUR PLAKETIBEÞÝKDÜZÜ'NDE POLÝS GÜNÜ KUTLANDI
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 177. yıldönümü, yurdun dört bir
tarafında olduğu gibi, Beşikdüzü'nde de düzenlenen törenle kutlandı.

Vakfıkebir Hacı Ziya Habiboğlu Derneği Başkanı Ali Dunay ve beraberindeki yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Müftüsü Şükür Küçük'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Uzan ve Belediye Başkanı Balta, ramazan ayı münasebetiyle
düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldiler.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“HAK EDEN KAZANDI”
Bir seçim daha atlatmış olduk…

Yıllardır üyesi olduğum Trabzon 

Gazeteciler Cemiyetin de dört dönemdir 

yöneticilik yapıyordum. Çarşamba günü 

gerçekleştirilen seçimler de Ersen Küçük 

başkanlığında yeniden aday olduk…

İki liste ile yarıştık…

176 oy Ersen Küçük ve yönetim kurulu 

arkadaşlarımızla alarak, rakibimiz olan 

Osman Şişko yönetimi 45 oy alabildiler…

Büyük bir farkla seçimi yine yeniden 3 yıl 

daha kazanmış olduk…

Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum…

Gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli ve 

kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha 

anlamış oldum.

Büyükliman Havzasından, Trabzon 

Gazeteciler Cemiyetinde birisi olmak gurur 

verici.

Büyükliman'nın sesi, gözü ve kulağı 

olmaktan gurur duyuyorum.

Rahmetli babam Ekrem Kamburoğlu'ndan 

devraldığımız bu mesleği, çalışma 

arkadaşlarımızla beraber en laiki bir 

şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.

Rahmetli babam hayatta olsaydı belki 

bizlerle gurur duyacaktı ama hayatta değil.

Onun bizi gördüğüne eminim ve bizimle 

gurur duyduğunu hissediyorum…

İyi ki babamın oğluyum...

Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız 

bırakmayan, başta TBMM Çevre Komisyon 

Başkanı ve AK Parti Trabzon 

Milletvekilimiz Muhammet Balta'ya, telefon 

ile bizlere ulaşan, mesaj gönderen, sosyal 

sayfalarımızdan iyi dileklerini sunan bütün 

herkese çok teşekkür ediyorum…

İyi ki varsınız, iyi ki varız…

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

Artık bir şeyler yapalım…

Evet, sokak hayvanlarından 

bahsediyorum…

Yolda yürüyemez olduk…

Yoldan aracımızla gidemez olduk…

İnsanlar yolda yürürken korkarak gidiyor, 

acaba bir şey yapacaklar mı?

Onların rahat etmesini istemez miyiz?

Onların rahatlıkla yemek yemelerini 

istemez miyiz?

Onların rahatlıkla uyumasını istemez 

miyiz?

Onlar her yerdeler.

Her köşe başı, her cadde ortası…

Artık onlara güzel bir yuva kurulsun.

Hem onlar rahat etsin hemde insanlar 

yolda yürürken veya araç kullanırken rahat 

etsin…

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

Ramazan ayında iş adamları, siyasiler ve 

gıda yardımı yapmak isteyenler yerel 

marketleri tercih etti.

Bu zor zaman da ramazan ayının gelmesi 

ile yerel marketler bir nebzede olsa iş 

yapma fırsatı yakalamış oldu…

Ramazan ayında pek iş olmaz.

Hele de Dünya bu illet virüs ile uğraşırken.

2 yıldan beri esnaf doğru düzgün iş 

yapamıyor…

Bu süreçte bazı işleri zarar etti.

Bu zarar nasıl düzeltilir?

Nasıl bir yol izlenir?

Bilemiyorum…

Bu zararın düzeltilmesi için geçen yıllara 

nazaran 2-3-4 kat iş yapılması gerekiyor ki 

biraz düzelsin. Ama bu pahalılıkla hiçte 

kolay görünmüyor…

Allah ticaret yapanlara kolaylıklar versin…

Beşikdüzü ilçesi Doğu 
Gözaçan Parkı'nda 
düzenlenen tören, 

Atatürk anıtına çelenk 
sunumu, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet 
Bekar yaptı. 
“DEVLETİMİZİN ÇELİK 
BİLEĞİ, AZİZ MİLLETİMİZİN 
GÜVENLİĞİNİN 
TEMİNATIYIZ”

Müdür Bekar konuşmasında, 
“Teşkilatımızın kuruluşunun 
177. Kuruluş yıldönümü 
mutluluğunu yaşarken, bu 
mutluluğu bizimle paylaşma 
nezaketini gösteren siz 
değerli misarlerimize 
şahsım ve mensubu 
olmaktan gurur duyduğum 
teşkilatım adına hepinize 
şükranlarımı sunuyorum. 
Teşkilatımızın kuruluş tarihi 
olan 10 Nisan 1845 yılından 
bugüne kadar ülkemizin her 

bir karışında asayişin ve 
huzurun bozulmaması ve 
bizlerin güvenli bir şekilde 
yaşamını sürdürebilmesi için 
gece gündüz fedakar bir 
şekilde görev yapan tüm polis 
teşkilatı mensupları her yıl 10 
Nisan'ı Polis Günü olarak 
kutlamaktadır. Bu sebeple 
refah ve huzurun temini için 
suç ve suçluyla mücadeledeki 
kararlılığıyla 7 gün 24 saat 
her an görevi başında olan 
Türk polis teşkilatı, 
devletimizin çelik bileği, aziz 
milletimizin güvenliğinin 
teminatı konumundadır. 
Büyük önder Atatürk'ün işaret 

ettiği onurlu ve güçlü 
medeniyet yolunda yürümek, 
milletimizin can ve mal 
güvenliğini korumak adına 
teşkilatımızın her 
kademesindeki görevlisi üstün 
bir sorumluluk anlayışı 
içerisinde yüksek bir itaat ve 
disiplin ile görevini en iyi 
şekilde yerine getirmiş ve 
getirmeye devam edecektir. 
Vatanı uğruna canını feda 
etmiş aziz şehitlerimizin ve 
ebediyete intikal etmiş 
gazilerimizi rahmet ve 
minnetle, kahraman 
gazilerimizi şükranla anıyor, 
değerli emeklilerimiz ile halen 

görevleri başında olan 
mensuplarımızın şahsında 
fedakar ailelerine sağlık ve 
mutluluklar diliyorum” dedi.
Törene Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, İlçe Emniyet 
Müdürü Ahmet Bekar, İlçe 
Jandarma Komutanı Arif 
Bozkurt, Beşikdüzü Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Ertuğrul Karoğlu, siyasi parti 
temsilcileri, daire amirleri, 
Muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldılar.
Buradaki törenin ardından İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'nde 
tebriklerin kabulü ile program 
sona erdi.

Alper Özkan KARAGÖL

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 177. yıldönümü, yurdun dört bir tarafında olduğu gibi, Beşikdüzü'nde de düzenlenen törenle kutlandı.

ÖDEDİĞİNİZ BEDELİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ İFADE ETMEYE KELİMELER YETMEZ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Uzan ve Belediye Başkanı Balta, ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldiler.

V
akfıkebir İlçe 
Kaymakamı Uzan ve 
Belediye Başkanı 

Balta, ramazan ayı 
münasebetiyle Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet 
Müdürlüğü'nün organize 
ettiği düzenlenen iftar 
yemeğinde şehit aileleri, 
gaziler ve aileleriyle bir 
araya geldiler. Vakfıkebir 
Uygulama Otelinde 
düzenlenen programa İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü 
Yaşar Saral, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm. Mert 
Oğuztarhan, Şehit aileleri, 
gaziler ve gazi aileleri katıldı.
“ÖDEDİĞİNİZ BEDELİN 
BÜYÜKLÜĞÜNÜ İFADE 
ETMEYE KELİMELER 
YETMEZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
konuşmasında, Türk milleti 
olarak bin yıldır bu 
coğrafyada adalet, kardeşlik, 
huzur ve güvenliği tesis 
etmek için mücadele 
ediyoruz. Başkan Balta, “Bin 

yıldır mazluma umut, zalime 
korku veriyoruz. Hakk'a bağlı 
hürriyeti kendimize şiar 
edinmiş necip bir millet 
olarak kültürümüz, 
geleneğimiz ve 
göreneklerimizle bu 
topraklarda büyük ve zengin 
bir medeniyet kurduk. Bu 
medeniyet; şehitlerimizin, 
gazilerimizin ve onların 
yakınları olan sizlerin 
emsalsiz fedakârlığıyla 
kuruldu. Bizler, bu büyük 
fedakârlığın mimarları olan 
şehitlerimizi, gazilerimizi ve 
onların bize emanetleri olan 
yakınlarını her zaman baş 
tacı edeceğiz. Bu vesileyle, 
mübarek Ramazan ayında 
iftar soframızı bizimle 
paylaştığınız ve bizi 
şereendirdiğiniz için 
şükranlarımı sunuyorum. 
Bizim inancımızda şehitlik, 
en yüce makamlardandır. 
Böylesine yüce bir makama, 
tarihte emsali görülmemiş bir 
fedakârlıkla kavuşma 
rahmetine nail olan 
şehitlerimizin manevi mirası, 
Türk milletinin en değerli 
hazinesi olmuştur. Böylece 
vatanına, bayrağına ve 

milletine göz dikenlere hak 
ettikleri dersi vermeyi her 
zaman kutsal bir görev bilen 
aziz milletimiz, bundan sonra 
da kutsal bildiği bütün 
emanetleri canı pahasına 
koruyacaktır. Şehadet 
yolunda gözünü kırpmadan 
yürürken vatan uğruna 
gazilik mertebesine ulaşan 
kıymetli gazilerimiz de bu 
kutlu yürüyüşün 
yeryüzündeki anıtlaşmış 
timsalleridir. Şehit ve 
gazilerimizin bizim için, 
ülkemiz için yaptıkları 
fedakârlığın, ödedikleri 
bedelin büyüklüğünü ifade 
etmeye kelimeler yetmez. 
Şehitlerimiz bizim 
istiklalimizin, bu 
topraklardaki şanlı 
tarihimizin ölümsüz 
sembolleridir. Türk tarihinin 
şehit ve gazilerin 
kahramanlık hikâyeleriyle 
dolu olduğunu vurgulayan 
Başkan Balta, Bu 
düşüncelerle sözlerime son 
verirken Ramazan-ı 
Şerinizin mübarek olmasını 
diliyorum. Bu ay boyunca 
tutacağımız oruçların, 
yapacağımız ibadetlerin 
kabul olmasını Allah'tan 
niyaz ediyorum. Bu mübarek 
aya huzurla ulaşmamıza 
vesile olan şehitlerimizi 
rahmet ve saygıyla anıyor, 
yakınlarına baş sağlığı ve 
sabırlar diliyorum. Değerli 
gazilerimize de minnet ve 
şükranlarımı sunuyor, 
sağlıklı ve huzurlu bir ömür 
sürmelerini Yüce Allah'tan 
niyaz ediyorum.” dedi. 

“FEDAKÂRLIKLARDAN 
DOLAYI MİLLET OLARAK 
MİNNETTARIZ”
Şehitlerimizin, milletimizin 
hür ve bağımsız yaşamak 
uğruna verdiği eşsiz 
mücadelenin ölümsüz 
kahramanları olduğunu 
belirten Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan; “Şehit ve 
gazilerimize ülkemiz için 
yaptıkları fedakârlıklardan 
dolayı millet olarak 
minnettarız. Onlar, 
bayrağımız gökyüzünde 
özgürce dalgalansın, 
ezanlarımız susmasın, huzur 
ve güven içinde yaşayalım, 
bugün olduğu gibi milletçe 
hep birlikte nice Ramazanlar, 
bayramlar geçirebilelim diye 
canlarını hiç düşünmeden 
feda ettiler. Şehitlerimiz, 
kutsal değerlerimiz uğruna 
verdikleri eşsiz mücadeleler 
ile yüce dinimizce cennetle 
müjdelenerek 
peygamberimize komşu 
olma şerene nail oldular.  
Biliyoruz ki ateş düştüğü yeri 
yakıyor. Bu acıyı en 
derinden yaşayanlar elbette 
şehit yakınlarımızdır. Fakat 
şehitlerimizin nurlanmış ve 
gazilerimizin onurlanmış 

olması bizler için tek teselli 
kaynağıdır. Hepsinin ruhu 
şad olsun dedi. Devletimizin 
şehit yakınları ve 
gazilerimizin her türlü sorun 
ve ihtiyaçlarının giderilmesi 
noktasında en yüksek 
hassasiyeti gösterdiğini ifade 
eden Kaymakam Uzan; 
“Bizler birbirine yüce 
duygularla bağlı, milli ve 
mukaddes değerlerin 
muhafazası için ölümü göze 
alan büyük bir milletiz. 
Herkes bilsin ki devletimiz, 
şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bizleri 
bölmek ve huzurumuzu 
kaçırmak isteyenlere asla 
müsaade etmeyecek, 
ülkemiz sonsuza kadar 
yaşayacaktır. Aziz 
şehitlerimizi rahmetle, 
kahraman gazilerimizi 
minnetle anıyorum.” şeklinde 
konuştu. İlçe Kaymakamı 
Uzan ve Belediye Başkanı 
Balta tüm masaları 
selamlayarak, şehit 
yakınları, gaziler ve gazi 
yakınlarıyla yakından 
ilgilendiler. Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük 
tarafından yapılan duanın 
ardından program sona erdi.

SOSYAL UYUM VE YAŞAM EĞİTİMİ VERİLDİ
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçede bulunan 18-65 yaş
arasındaki tüm yabancılara, Kısa adı SUYE olan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi verildi.

akfıkebir Halk 

VEğitimi Merkezi 
Öğretmeni Berkay 

Yirmibeşçik tarafından 
verilen 8 saatlik eğitim 
sonucunda, eğitime 
devam eden yabancılara 
Göç idaresi Başkanlığı 
tarafından imzalı sertika 
verilecek. Eğitimde; 
ülkemizin küresel yapısı, 

gelenek görenekler, hak 
ve yükümlülükler, sosyal 
hayata ilişkin önemli 
bilgilendirmeler, eğitim, 
sağlık, medeni kanun ve 
hukuki konurla, geçim 
kaynaklarına erişim ve 
diğer faydalı bilgiler 
aktarıldı. Vakfıkebir Halk 
Eğitimi Merkezi Çok 
Amaçlı Konferans 

Salonunda düzenlenen 
eğitim programına 
Vakfıkebir Müftüsü Şükür 
Küçük, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, Müdür 
Yardımcıları Mustafa 
Daloğlu ve İbrahim 
Demirci katıldılar. 



V
akfıkebir Fen Lisesinin organize 
ettiği iftar programı, Fen Lisesi 
Öğrenci pansiyonunun 

yemekhanesinde gerçekleşti. İftar 
Programına Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Şeref İçoğlu ve Ahmet Birinci, 
Vakfıkebir Fen Lisesi Müdürü Cengiz 
Kasımay, Atatürk Ortaokulu Müdürü 
Çetin Zaim, TVİT üyesi iş adamları, 
idareci, öğretmen, Fen Lisesi 
öğrencileri ve Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf 
öğrencileri katıldı. Hep birlikte yapılan 
iftar sonrası öğrencilerle birlikte sohbet 
gerçekleşti. Sohbet sonrası okula 
yaptıkları katkılardan dolayı TVİT 
üyelerini temsilen işadamı Murat 
İslam'a, Fen Lisesi Okul Müdürü 
Cengiz Kasımay tarafından teşekkür 
plaketi verildi.
“VAKTİ NAKİT BİLİN, ZAMAN 
YÖNETİMİNİZİ İYİ YAPIN”
İftar sonrası yapılan sohbette İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan 
öğrencilere yaptığı konuşmada; 
“Herkese hayırlı akşamlar hayırlı 
ramazanlar diliyorum. Bugün belediye 
başkanımız ve iş adamları ile birlikte 
sizin iftarınıza konuk olduk. Öncelikle 
misarperverliğiniz için çok teşekkür 
ediyoruz. Gayet leziz ve sizlerle sohbet 

ederek güzel bir yemek yedik. Daha 
önce kariyer günlerinde belediye 
başkanımızla birlikte sizlere konuk 
olmuştuk. Hayata dair tecrübelerimizi, 
önerilerimizi, tavsiyelerimizi 
paylaşmıştık. Bugünde sizlerle iftar 
yemeğinde buluşmaktan büyük bir 
mutluluk duyduk. Kıymetli gençler, uzun 
yıllar pansiyon ortamını yaşayan bir 
kardeşiniz olarak gerek devlet parasız 
yurdu gerekse KYK yurdunda uzun 
süre kaldım. Ortak kullanım alanlarını 
paylaşmak bir sorumluluk gerektiriyor. 
Onun icaplarını bilmek adına şunu 
tavsiye edebilirim. Buradaki arkadaşlık 
maalesef bir daha hayatınızın hiçbir 
yerinde bulamayacağınız bir 
arkadaşlıktır. Bu samimiyet bu dostluk 
çıkarsız bir ilişki reel hayatta beklide hiç 
göremeyeceğiniz bir dostluk ortamı. 
Lütfen bu ortamı iyi değerlendirin. 
Yemek masasında beraber oturduğum 
gençler yemeklerden, ısınmaktan ve 
temizlikten memnun olduklarını 
söylediler. Bu çok güzel. Bu kıymetli 
ortamın hakkını verin, derslerinize iyi 
çalışın. 12. ve 8. Sınıar için önünüzde 
az bir süre var. Bu süreci iyi 
değerlendirip iyi bir üniversite 
kazanmanızı bekliyoruz. 8. Sınıf 
öğrencilerim içinde Vakfıkebir Fen 
Lisemiz sizleri bekliyor. Fen lisesi göz 
bebeklerimizden birisidir. Burada ciddi 

meslek sahibi olacak gençlerimizi 
yetiştiriyoruz. Bunu sadece biz değil 
aileniz ve toplumda bekliyor. İçinden 
çıktığımız bu topluma faydalı bir birey 
olmak vatanınıza, milletinize hizmet 
etmek herkesin ortak sorumluluğudur 
diye düşünüyorum. Dolayısıyla etüt 
salonlarınızı terk etmeyin. Vakti nakit 
bilin. Zaman yönetiminizi iyi yapın 
dedi.” 
“SİZLERE İNANIYORUZ VE 
GÜVENİYORUZ”
Kaymakam Uzan, “Maalesef 
günümüzde teknoloji bağımlılığı fazla. 
Lütfen buna da sınırlama koyun. Bu 
teknoloji sizi ideallerinizden alı 
koymasın. Size tavsiyem zaman 
planlaması yapmanızdır. Plan ve 
program yapıp bu programa sadık 
kalmalısınız. Bu plana sadık 
kalabilirseniz inşallah hedeerinize 
ulaşabilirsiniz. Zayıf ve güçlü yönlerinizi 
ancak kendiniz bilirsiniz. Zayıf 
yönlerinizi güçlendirmek için zaman 
kaybetmeyin güçlü yönlerinizi daha çok 
güçlendirin ve onlarla daha da güçlü 
olun. Size inanıyoruz ve güveniyoruz. 
LGS sınavına girecek öğrencilerimizde 
inşallah bu planlamayla Fen Lisesine 
geleceklerdir. Sizinde geleceğiniz yer 
burası kıymetli gençler. Sizi de burada 
görmek istiyoruz. Çünkü Fen Lisesi sizi 
istediğiniz yere taşıyacaktır. İyi bir lise 
iyi bir üniversitenin de kapılarını 
aralayacak. Ama şunu bilin ki siz 
kendinize inanmazsanız biz de size 
inanamayız. Önce sizin kendinize 
inanmanız gerekiyor. Cesaretli olun ve 
kendinize inanın iyi bir üniversite 
kazanabilirsiniz. Bilin ki! iyi bir başarı 
tesadüf değildir. Bir alın teri dökmeniz 
gerekiyor. Son dakika çalışmalar 
hafızada kalıcı etkisi vardır. Bu yüzden 
bu son 2 aylık süreci iyi değerlendirin. 
Ben bu duygu düşüncelerle hepinizin 
ramazan ayını kutluyorum. Sizi 
ağırlamaktan çok memnun kaldık. Tüm 
8.sınıf kardeşlerimizi buraya Fen 

Lisesine bekliyoruz. Fen Lisesinde olan 
kardeşlerimize de iyi bir üniversite de 
görmek istiyoruz. Derece yapan 
öğrencilerimize de ödüllerimiz olacaktır. 
Hepinize başarılar diliyorum. Rabbim 
zihin açıklığı versin. Allah yolunuzu açık 
etsin inşallah diye konuştu. 
“YAŞADIĞINIZ HER ANIN TADINI VE 
ZEVKİNİ ÇIKARARAK YAŞAYIN”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ise yaptığı 
konuşmasında; “Öncelikle hepinize 
hayırlı ramazanlar diliyorum. 
Kaymakam bey uzun uzun size nasihat 
etti. Ben sadece şunu söyleyeceğim; 
Lise sınavına girecek olan 
öğrencilerimiz var üniversite sınavına 
girecek olan öğrencilerimiz var. 
Yaşadığınız her anın tadını ve zevkini 
çıkararak yaşayın. Bu çok önemli. Her 
şey başarıda, ders çalışmak önemli 
ama eğer bunu zevk alarak 
yapıyorsanız, eğer tadını alıyorsanız 
daha şanslısınız. Buna odaklanın ve 
mutlaka sevdiğiniz işi yapın. Yaptığınız 
işi de severek yapın. Sevmediğiniz 
işlere kendinizi fazla zorlamayın. 
Yemek Masasında oturduğum 
arkadaşlara da söyledim. 8.sınıf 
öğrencisiydiler. Yani hedeniz şu olsun. 
Yetenekleriniz doğrultusunda kendinizi 
geliştirin. Hedeniz o olsun. Bir meslek 
sahibi olabilme noktasında çaba 
harcayın. Bunu illa bir doktorluk, 
mühendislik olarak algılamayın. Meslek 
sahibi olmak her alanda her türlü 
şekilde yeteneklerinizi siz 
keşfedeceksiniz. Aileleriniz genellikle 

size der, işte şunu yapmayın bunu 
yapmayın. Çocuk doktor olsun 
mühendis olsun. Ben birçok 
arkadaşımın ailesinin zoruyla okuduğu 
bölümü 3. Sınıfta bırakıp sonra kendi 
istediği bölümü okumaya gittiğini 
biliyorum. Dolayısıyla evet aileleriniz 
sizin için en iyisini istiyor fakat önemli 
olan sizin ne istediğiniz. Bu yüzden 
istediğiniz bölümde okuyun o zaman 
daha çok başarılı olacaksınız. Bu anları 
bir daha yaşamayacaksınız. 
Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz güzel 
günleri oynadığınız oyunları katıldığınız 
bir sosyal etkinlikteki arkadaşlıklarınızı 
hatırlayacaksınız. Bunlara da önem 
verin. Sosyal etkinliklerden de uzak 
durmayın. Bu akşam da bizi aranıza 
kabul ettiniz teşekkür ediyoruz. Biz de 
bir anlamda öğrenciliğimizi gençliğimizi 
yaşamış olduk sizlerle birlikte. Hepinize 
başarılar diliyorum dedi.”
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul Müdürü 
Cengiz Kasımay ise yaptığı 
konuşmada; “Bu iftar saatinde sizleri 
burada ağırlamaktan son derece mutlu 
olduk. Ayrıca Vakfıkebir Fen Lisesi 
olarak Trabzon Vakfıkebir İşadamları 
Topluluğu kısa adı TVİT olan 
işadamlarımız okulumuzun her 
ihtiyacında bizlere destek olduklarından 
dolayı siz değerli yöneticilerimizin ve 
öğrencilerimizin huzurlarında 
kendilerine bir teşekkür plaketi vermek 
istedik. İşadamlarımızı temsilen grubun 
sözcüsü İşadamı Murat İslam'a 
teşekkür ediyor, plaketi takdim 
ediyorum dedi.”

Büyükliman
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Vakfıkebir Fen Lisesi'nin organize ettiği iftar programında, TVİT'e (Trabzon Vakfıkebir İşadamları
Topluluğu)  okula yapmış oldukları katkılardan dolayı iftar sonrası teşekkür plaketi verildi.

 ‘E TEÞEKKUR PLAKETI



akfıkebir İlçe 

VKaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan, Kütüphane 

Haftası nedeniyle Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi' 
nde düzenlenen kitap okuma 
etkinliğine katıldı. Okuma 
etkinliği programına Kaymakam 
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın yanı 
sıra İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Şeref İçoğlu, Okul 
Müdürü Hayrettin Deniz ve 
öğrenciler katıldılar.
“OKUMAK DEMEK 
MEDENİYET, GELİŞMEK, 
İLERLEMEK DEMEKTİR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Burada 
Devletimizin yaptığı bu güzel 
okulda okuyorsunuz. İnşallah 
sizler okulu en iyi şekilde 
bitireceksiniz ve ülkemizi 
ihtiyaç duyduğu gerek ara 
eleman gerekse üniversiteden 
mühendis ve uzman olarak 
yine bu bölgemizde yada 
sanayi tesislerinde araştırma 
merkezlerinde görev 
alacaksınız. Bugün bir 

farkındalık programı ile 
dikkatleri bu konu üzerine 
çekmek istedik. Kitap okuma 
konusu toplumların gelişmişlik 
seviyesi ile paralel ilerliyor. 
Gelişmemiş toplumlarda 
maalesef kitap okuma 
alışkanlıkları zayıf. Gelişmiş 
toplumlara baktığımızda okuma 
alışkanlığının çok yüksek 
olduğunu, bundan dolayı bilgi 
ve teknolojinin çok geliştiğini 
görüyoruz. Gelişmenin, 
kalkınmanın, daha iyi hayat 
standardına ulaşmanın başka 
yolu yok.  
“SÖZ SAHİBİ OLACAKSINIZ”
Mutlaka çok kitap okuyun hatta 
çok da şiir okuyun. Şiir 
okumanın da insan üzerinde 
ayrı bir yararı vardır. Kitap ve 
şiir okuyarak ifade kabiliyetinizi, 
muhakeme gücünüzü geliştirin. 
Maalesef kitap okuma 
alışkanlığını hala 
kazanamadık. Kitap okumak 
için herhangi bir yer veya 
mekâna gerek yoktur. Yani 
kitap boş zamanlarda 

okunacak bir şey değil. Kitap 
okumak için  mutlaka ayrı bir 
zaman ayırmak da gerekmez. 
Bununla birlikte günün belirli bir 
zamanını kitap okumak için 
ayırabiliriz. Artık internet 
ortamında da sevdiğiniz 
kitapları bulabilir ve 
okuyabilirsiniz. Çünkü okumak 
demek medeniyet, gelişmek, 
ilerlemek demektir. Bir taraftan 
derslerinize çalışın, bir taraftan 
da genel kültür ve kişisel 
gelişim kitapları okuyun. 
İnşallah ülkemizin yönetiminde 
hepiniz ileride söz sahibi 
olacaksınız. Bizim bütün 
amacımız sizleri okumaya 
teşvik ederek okuma kültürünü 
geliştirmek, bilgilerinizi 
arttırmak ve belirlediğiniz 
hedeere en doğru şekilde 
ilerlemenizi sağlamaktır. Sizlere 
sürekli kitap okumayı öneriyor, 
derslerinizde, sınavlarınızda ve 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Bu vesileyle sizleri 
ve tüm vatandaşlarımızı da 
okumaya davet ediyorum” dedi.

Büyükliman
Postası 4 HABER

Osman KOYUNCU

İSLAM'DA KURAN VE HADİSLERİN YERİ
azıları, Kuran'a göre Müslümanlık 

Bolmalı, bazılarına göre ise Hadisleriz 
Müslümanlık olmaz deniyor. Hz. 

Muhammet, Kuran'ın ilk öğretmeni olması 
dolaysıyla diyeceği çok şeyler olmalı. 
Öğretmensiz bir kitap manasız bir kâğıttan 
ibarettir. Ben, tıp fakültesine gitmesem, beş 
altı yılda tıp fakültesinde okutulan bütün 
kitapları okusam, tıp fakültesini bitirdin, 
doktorum diyebiliri miyim?

    Genelde kütübü sitte dediğimiz ve 
hadislerin büyük bir kısmının toplandığı 
hadis külliyatı, Hz. Muhammet'ten yaklaşık 
iki yüz yıl sonra yazıldı, bunlara nasıl 
güveneceğiz sorusu, önemli bir problemdir. 
İnsanların bazıları, İncil, Hz. İsa'dan 400 yıl 
sonra yazıldı hurafedir şeklinde ileri geri 
konuşuyorlar. Hadislere de sonra yazıldı, 
güvenilmez diyenler vardır. İncil, 
tevatürle(yalanda birleşmeleri imkânsız, çok 
doğru insanların ittifakla naklettikleri kitaptır)  
geldi. İncillerin farklı olması, uydurma 
olmasından değildir, Hz. İsa için Kuran, 
Allah'tan bir kelimedir der ve havarileri o 
kadar çok över ki sanki peygambermiş gibi o 
havarilerin, canlı vahiy olan  Hz. İsa 
hakkında veya Hz. İsa'dan duyduklarını 
sanki vahiy gibi kabul eder. Bugünkü İnciller, 
MS 400 yıllardaki İncillerle aynıdır. Kuran, 
yaklaşık İncillerden 200 yıl sonra geldi ve o 
kitaplara ehli kitap dedi. Biz niçin kabul 
etmeyelim. Peygamberimiz zamanında, 
ihtilafı konularda Hz. Muhammet'e fikir 
soran ehli kitaba, sizin yanınızdaki kitapla 
mı hüküm vereyim yoksa benim yanımdaki 
kitapla mı derdi. Demek ki Hıristiyanlar için 
o kitapların hükmü sürüyor, bizler onlarla 
amel edemeyiz, onlar edebilirler. Hadislerin 

büyük bir kısmı da tevatürle geldi. 
Tevatürle gelmeyen hadislerde yanlışlar, 
uydurmalar vardır. Amma Hz. 
Muhammet'in ağzından çıkan, tevatürle 
gelen pek çok hadisler vardır ki bunların bir 
kısmı ile asla amel edilmez.  Çünkü İslam 
23 yılda tamamlandı. Peygamberimiz 
henüz gelmemiş yani nazil olmamış 
ayetlerle ilgili hükümler, sorulduğunda Hz. 
İbrahim'in dinine göre hüküm veriyor, ayet 
inince hükmü değiştiriyordu. Pek çok hadis 
vardır ki Peygamberimiz henüz ayet 
inmeden Hz. İbrahim'in dinine göre 
söylenmiş, sonra ayet gelince hükmü 
değiştirilmiştir. Hadisle amel edecek kişi, 
peygamberin bu sözünün ayetten önce mi 
yoksa sonramı söylendiğini ve Hz. 
İbrahim'in dininin hükümlerini bilmeli. O 
halde hadis işi cahillerin, hocaların, bizin 
gibi İslam hakkında birkaç şey bilenlerin işi 
hiç değildir. İlim işi, âlim işidir. Şahsen ben, 
bir hadis duyarsam, İmamı Suyuti gibi bir 
âlimin süzgecinden geçmişse onu 
alıyorum. Yoksa hoca efendi açıyor Kütübü 
Sitte'yi hadis okuyup anlatıyor bu doğru 
değildir.  Hem hadisleri okuyacak kişi, 
belagat, edebiyat kurallarını, fenleri, 
mantık ve tevil ilmini bilmelidir.  Kuran ve 
hadsilerin müteşabih manaları, ilmin 
elinden cahillerin eline düşerse asıl 
manasını yitirir, hurafeye dönüşür. Cimri 
için, cebinde akrep var, müsrif için eli 
deliktir denir. Ahkâm ayetlerinde ilk akla 
gelen mana doğrudur, müteşabih ayet ve 
hadislerde ise ikinci, üçüncü mana 
doğrudur, akla ilk gelen mana doğru 
değildir. Kuran, kutsal kitaplar ve hadislerin 
bir kısmı bu şekildedir, üçüncü manayı ilk 
mana diye anlatırsan dini yıkarsın.

15.04.2022

HACI ZİYA HABİBOĞLU DERNEĞİ'NDEN
İLÇE MÜFTÜSÜNE NEZAKET ZİYARETİ
Vakfıkebir Hacı Ziya Habiboğlu Derneği Başkanı Ali Dunay ve beraberindeki yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Müftüsü Şükür Küçük'e nezaket ziyaretinde bulundular.

akfıkebir Hacı Ziya Habiboğlu 

VDerneği Başkanı Ali Dunay, 
yönetim kurulu üyeleri Ahmet 

Sevinç, Ali Uçar ve Ahmet Kılıç ile birlikte 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'e nezaket 
ziyaretinde bulundular. Ziyaretçi grubu, 
yoğun işleri nedeniyle kendileriyle 
gelemeyen derneğin Başkan Yardımcısı 
Metin Ali Karadeniz'in de selamını 
ilettiler. Dernek başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri ile makamında bir süre 
sohbet eden İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini 
ifade etti, çalışmalarında başarılar diledi.

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLADI
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye Kuleyin, ikinci dönem buzağı destekleme başvurularının başladığını belirtti.  

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin, ikinci dönem 

buzağı destekleme 
başvurularının başladığını 
belirterek, başvurular 15 Haziran 
2022 tarihinde sona erecek 
dedi. Müdür Kuleyin; “2021 
yılında buzağı başvurusunu 
yapmayan veya başvuruyu 
kaçıran yetiştiricilerimiz için bir 
hak daha tanınarak 2. Dönemde 
başvuru yapabilecekler. 1. 
Dönemde başvuru yapamayan 
yetiştiricilerimiz için başvurma 
hakkı tanımıştır. 1. Dönem 
başvurusunu yapmış olan 
yetiştiricilerimizin tekrardan 
ikinci dönem için başvuru 
yapmalarına gerek yoktur. 1 
Nisan 2022 tarihinde başlayan 
desteklemeler 15 Haziran 2022 
tarihinde sona erecektir. 15 
Haziran 2022 tarihinden sonra 
yapılacak başvurular kabul 
edilmez ve destekleme 
kapsamına alınmaz dedi.”
“YAPILAN DESTEKLEMELER”
2021 yılı "Hayvancılık 
Desteklemeleri Uygulama 
Tebliği" (2021/43) kapsamında 
2.Dönem Buzağı Destekleme 
müracaatları başlamış olup; suni 
tohumlama yapılmadan doğan 
buzağı başına 470TL/baş, suni 
tohumlama yapılarak doğan 
buzağı başına 700TL/baş, 
ayrıca suni tohumlama 

buzağılarına döl kontrolü ilave 
desteği olarak 50TL/baş ödeme 
yapılacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların 
ilave desteklemesi, hastalıktan 
ari ve soy kütüğü sınıfı A veya B 
olan damızlıkçı işletmelerde 
doğan buzağılara 400TL/baş, 
soy kütüğü sınıfı A veya B 
(hastalıktan ari olmayan) olan 
işletmelerde doğan buzağılara 
300TL/baş, soy kütüğü sınıfı C 
olan işletmelerde doğan 
buzağılara 225 TL/baş, soy 
kütüğü sınıfı D olan işletmelerde 
doğan buzağılara 175 TL/baş 
ödeme yapılacaktır. 
Desteklemeden yararlanmak 
için buzağıların; 2021 yılı 
içerisinde doğmuş olması, 
Küpelenerek TÜRKVET ve E-
ıslah'a kaydedilmiş olması, 
Doğduğu işletmede canlı olarak 
120 günü tamamlamış olması, 
Programlı aşılarının (Şap ve 
Brusella aşıları) tamamlanmış 

olması, Buzağıların analarında, 
ilkine buzağılama yaşı 510-810 
gün arasında veya destekleme 
kapsamındaki buzağılaması ile 
bir önceki buzağılaması 
arasındaki süre 235-450 gün 
olması gerekmektedir.  
Destekleme ödemeleri 
buzağıların doğduğu işletme 
numarası üzerinden 
yapılacaktır. Buzağı 
Desteklemesinden yararlanmak 
isteyen 1.Dönem başvuru 
tarihlerini kaçırmış olan değerli 
çiftçilerimizin aşağıda belirtilen 
tarihler arasında İl/İlçe 
Müdürlüklerimize müracaat 
etmeleri gerekmektedir
2.Başvuru dönemi: 1.4.2022-
15.6.2022 tarihleri arasındadır. 
15.06.2022 tarihinden sonra 
yapılacak başvurular kabul 
edilmez, destekleme kapsamına 
alınmaz. Ayrıntılı bilgi için İl/İlçe 
Müdürlüklerimize müracaat 
etmeniz önemle duyurulur.

BAŞKAN BALTA, SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, TÜBİTAK proje yarışmasında
Bölge birinciliğini kazanan Atatürk Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) proje yarışmasında 
Bölge birinciliğini kazanan 
Atatürk Ortaokulu öğrencilerini 
makamında kabul etti.
Proje ile ilgili aldığımız bilgiye 
göre; ortaokul öğrenimine 
devam etmekte olan öğrencileri 
temel, sosyal ve uygulamalı 
bilim alanlarında çalışmalar 
yapmaya teşvik etmek, 
çalışmalarını yönlendirmek ve 
bilimsel gelişmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı'nca Biyoloji, 
Coğrafya, Değerler Eğitimi, 
Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, 
Teknolojik Tasarım, Türkçe ile 
Yazılım alanlarında Ortaokul 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması her yıl 

düzenlenmektedir.
“HEDEFİMİZ GELECEĞİMİZİN 
TEMİNATI OLAN 
ÇOCUKLARIMIZIN HER 
ALANDA BAŞARI 
OLMASIDIR”
TÜBİTAK Ortaokullar arasında 
düzenlenen 2204 B proje 
yarışmasında Trabzon'u 4. kez 
üst üste temsil eden Vakfıkebir 
Atatürk Ortaokulu bu yıl büyük 
bir başarıya imza atarak bölge 
birincisi oldu. Bölge birinci olan 
öğrenciler Sena Semin Yıldız 
ve Alara Şafak, Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Altın, Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Çetin Zaim 
ve Danışman Öğretmenleri 
Adem Albayrak ile birlikte, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ettiler. Vakfıkebir'de her 
alanda başarıya doğru koşan 
nesillerin yetiştiğini belirten 

Başkan Muhammet Balta, 
“İlçemizde diğer alanlarda 
olduğu gibi eğitimde de 
başarılar elde eden güzel bir 
nesil yetişiyor. Sena Semin 
Yıldız ve Alara Şafak da 
başarı elde eden 
öğrencilerimizden. Bu 
anlamda kendilerini yürekten 
kutluyorum” dedi. Belediye 
olarak eğitime her zaman 
katkı sunmaya çalıştıklarının 
altını çizen Başkan Balta, 
“Öğretmen ve öğrencilerimizin 

güzel bir ortamda eğitimlerine 
devam edebilmeleri için her 
türlü çabayı harcıyoruz. 
Okullarımıza ve öğrencilerimize 
maddi ve manevi her türlü 
desteğimiz devam ediyor, 
bundan sonra da devam 
edecektir. Hedemiz 
geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın her alanda 
başarı elde ederek, ülkesine ve 
memleketine birer hayırlı birey 
olmalarına katkı sunmaktır. Bu 
çerçevede başarı elde eden 
her öğrencimizin yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. 
Sizlerle gurur duyuyoruz” 
ifadelerini kullandı.
Başkan Balta, 6-10 Haziran 
tarihlerinde Ankara'da 
yapılacak nal yarışmalarında 
Trabzon'u ve bölgeyi temsil 
edecek olan öğrencilere ve 
öğretmenlerine başarılar diledi.

OKUMAK DEMEK MEDENİYET, GELİŞMEK, İLERLEMEK DEMEKTİR
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Kütüphane Haftası nedeniyle
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi' nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.
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ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISI
BİZLERİ MUTLU EDİYOR
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında
Dereceye Girerek Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazanan Öğrencileri kabul etti.

akfıkebir Belediye Meclis 

VToplantı Salonunda 
yapılan toplantı açılış ve 

yoklama ile başladı. Açılış 
konuşmasında meclis üyelerine 
seslenen Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Ramazan 
ayının ilçemize ve insanlık 
alemine hayırlı olmasını 
dileyerek geçtiğimiz günlerde 
Vakfıkebir-Tonya Karayolunda 
4 vatandaşın ölüyle sonuçlanan 
kazada ölenlere rahmet 
dileyerek ailelerine sabırlar 
diledi. Başkan Balta, karların 
erimesiyle bölgede yaşanacak 
olan felaketler karşısında 
vatandaşları dikkatli olması 
gerektiğinin altını çizdi.  
Bir yıl süre ile görev yapacak 

encümen üye seçimi yapıldı. 
Üyeliklere Büyükşehir Belediye 
Meclis üyelerinden Ali Bayram 
Tanrıverdi ve Enver 
İskenderoğlu seçildiler. Plan ve 
Bütçe Komisyon Üyeliklerine 
Büyükşehir Belediye Meclis 
üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, 
Erol Bahadır, Yusuf Sağlam, 
Ahmet Baştan ve Okan Bilgin 
seçildiler. İmar Komisyonu 
üyeliklerine ise Şerafettin 
Furuncu, Özer Aktaş, Fatih 
Sivri, Şenol Bülbül ve Selim Alp 
yapılan oylama sonucu 
seçildiler. Gündemin diğer 
maddesi olan denetim 
raporunu denetim komisyonu 
başkanı Şerafettin Furuncu 
meclis üyelerine okudu ve 

onaylandı. 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planına yapılan 
itirazlar Başkan Balta 
tarafından meclis üyelerine 
bilgilendirdikten sonra 
görüşülerek karara bağlandı.  
Gündemin son maddesi olan 
Faaliyet raporu okunarak 
müzekkeresi yapıldıktan sonra 
Başkan Balta meclis üyelerine 
bilgi verdi. Yapılan oylama 
sonucunda plan ve bütçe 
komisyonuna oy birliğiyle 
havale edildi. İkinci gün yapılan 
toplandı da komisyonlarda 
görüşülen imar ile ilgili konular 
ve itirazlar oylanarak karara 
bağlandı. Belediye Meclisi 
Mayıs ayında toplanmak üzere 
oturum sona erdi.

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir Belediyesinin Nisan Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda
yeni komisyon üyeleri seçimleri ve komisyonların aldığı kararlar oylandı.

VAKFIKEBİR'DE POLİS GÜNÜ KUTLANDI
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 177. yıldönümü, yurdun dört bir tarafında
olduğu gibi, Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

10 Nisan Polis Günü 
dolayısıyla Vakfıkebir 
İlçesinde tören düzenlendi. 
Atatürk Anıtına Cenlek 
sunulması ile başlayan tören, 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının 
ardından günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan 

Çelikdağ yaptı. Törene İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Özer Aktaş, 
İlçe Jandarma Komutanı J. 
Ütğm. Mert Oğuztarhan, 
Daire Amirleri, STK 
Temsilcileri, Siyasi Parti 
Temsilcileri, mahalle 
muhtarları, İşadamları ve 
vatandaşlar katıldı.  

YENİ NESİL BİZLERDEN DAHA
BİLİNÇLİ OLARAK YETİŞECEKTİR
Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla İlçe Emniyet
Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitim verildi. 

H
afta içerisinde üç gün 
süreyle Vakfıkebir ilçesi 
Cumhuriyet, Büyükliman, 

Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokullarının bahçelerine parkur 
kurulmak suretiyle Toplum 
Destekli Polislik kapsamında İlçe 
Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve 
okul öğretmenlerinin refakatinde 
Minikler Trafik Kurallarını 
öğreniyor Etkinliği düzenlendi.  
“EĞLENCELİ TRAFİK 
EĞİTİMİ”
Okul Bahçesine kurulan Trafik 
parkurunda akülü araçların 
kullanıldı. Oldukça neşeli geçen 
etkinliklerde Minik öğrencilerin 
polise ve trafik kurallarına olan 
ilgileri, diyalogları, mutlulukları 
gözlerden kaçmadı. Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan da yapılan etkinliklere 
katılarak, minik öğrencilerle 
sohbet etti. Bu eğitim programı 
kapsamında uygulamalı eğitim 
alan ilkokul öğrencileri hem 
teorik hem pratik eğitimlerle 
trafik kurallarını öğrendi. Görevli 
polis memurlarının verdiği pratik 
eğitiminden sonra çocuklar 
edindikleri trafik bilgilerini akülü 
araçlarla teorik olarak 
uyguladılar.
“İNŞALLAH YENİ NESİL 
BİZLERDEN DAHA BİLİNÇLİ 
OLARAK YETİŞECEKTİR”
Trafik Eğitiminin önemine 

değinen Kaymakam Dr. Hacı 
Arslan Uzan, “Çocukların akülü 
araçlar kullanarak eğlenirken 
öğreneceği, trafik işaretlerinin 
yer alacağı bu minyatür pist 
sayesinde gelecekteki trafik 
sorunlarının şimdiden 
azaltılmasını hedefliyoruz. En 
güzel trafik eğitiminin de minik 
yavrularımıza verilen bu 
eğitimlerin olduğunu biliyoruz” 
dedi. Kaymakam Uzan, Trafik 
güvenliği konusunda mevcut 
farkındalığın arttırılması 
amacıyla İçişleri Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, 
ilkokul öğrencilerinin trafik 
konusundaki farkındalığını 
geliştirmek için hayata geçirilen 
proje kapsamında "yapay pist" 
ile ilçemizdeki ilkokul 
öğrencilerine trafik eğitimi verildi. 
Eğitimde, okulun bahçesine 
kurulan trafik uyarı levhaları ve 
ışıklarının yer aldığı 
parkurda,Emniyet personeli 

tarafından akülü arabalarla 
öğrencilerimize trafik kuralları 
uygulamalı olarak anlatıldı. 
Emniyet kemeri simülasyon 
aracında eğitimciler ve 
öğrenciler kaza anında 
gerçekleşebilecek durumları 
yaşayarak gördü. Bu 
simülasyonla herkesin emniyet 
kemerinin önemini net bir 

şekilde gördüğünü ifade etti. 
"Trafik bilincini oluşturmak, 
özellikle bu bilinci yeni nesilde 
oluşturmak en büyük 
hedefimizdir. Her yıl ülkemizde 4 
bin ile 6 bin arası vatandaşımızı 
trafik kazalarında kaybediyoruz. 
Maalesef 2022 yılının sonunda 
da bu rakamları göreceğiz. Bu 
ölümlerin yaşanmaması, 
kazaların tekrar etmemesi için 
bilinçli araç kullanımı, özellikle 
emniyet kemeri kullanımı şart. 
İnşallah kazasız belasız günler 
gelecek. Biz ilçemizde de can 
kayıpları olsun istemeyiz. 
İnşallah yeni nesil bizlerden 
daha bilinçli olarak yetişecektir" 
ifadelerini kullandı. Yapılan 
etkinliklerde Minik öğrencilere 
Trafik kuralları dışında 
tanımadıkları şahıslara karşı 
nasıl hareket edecekleri, 
hususlarında bilgilendirme 
yapılmıştır.

T
ÜBİTAK tarafından 
gerçekleştirilen 2022 
Ortaokul öğrencileri 

araştırma projeleri yarışmaları 
bölge finalleri, Erzurum bölgesel 
proje değerlendirmesinde 
Trabzon'u temsilen yarışmalara 
üst üstte 4. Kez katılma başarısı 
göstererek Türkiye Finallerine 
katılmaya hak kazanan 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
öğrencileri, öğretmenleri ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan'ı makamında ziyaret etti.
“ÖĞRENCİLERİMİZİN 
BAŞARISI BİZLERİ MUTLU 
EDİYOR”
TUBİTAK 2204 B ortaokullar 
arası proje yarışmasında bölge 
birincisi olarak Trabzon'umuzu 
ve bölgeyi Türkiye finalinde 
temsil etme hakkı kazanan 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
öğrencileri Alara Şafak ve Sena 
Semin Yıldız; İlçe 
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan 
Uzan' ı makamında ziyaret etti. 
Dereceye giren öğrenciler ve 
öğretmenlerini başarılarından 
ötürü tebrik eden İlçe 
Kaymakamı Uzan öğrencileri 
hediye ile ödüllendirdi. Türkiye 
Finalleri için de başarı dileklerini 

iletti. Öğrencileri başarılarından 
dolayı tebrik eden Kaymakam 
Uzan, “Bu gururu ilçemize ve 
ilimize yaşatan Okul Müdürü 
Çetin Zaim başta olmak üzere, 
Proje Rehber Öğretmeni Adem 
Albayrak´a, öğrencilerimiz Alara 
Şafak ve Sena Semin Yıldız'a 
teşekkür ederim. Vakfıkebir'de 
eğitime vermiş olduğumuz 
desteklerin başarıya 
dönüşmesinden dolayı da 
ayrıca mutlu oluyoruz. 

Öğrencilerimizin yalnızca bilim 
ve eğitim alanında değil sosyal, 
sportif ve kültürel alanda da 
üstün başarılar sergilemeleri 
bizleri gururlandırıyor. Bu 
konuda daha çok öğrencimizin 
aktif olmasını istiyoruz ve her 
türlü desteğe hazırız. 6 -10 
Haziran tarihleri arasında 
Ankara'da yapılacak olan 
Türkiye finallerinde 
öğrencilerimize başarılar 
diliyorum dedi.”

TEBRİKLER, İREM NUR YAVUZ!
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayan
İrem Nur Yavuz için okuduğu okulda hafızlık merasimi düzenlendi.

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an 

Kursunda hafızlığını 
tamamlayan İrem Nur Yavuz 

için, eğitim öğretimini 
sürdürdüğü Vakfıkebir Yalıköy 
İmam Hatip Ortaokulunda, Okul 
Müdürü Hasan Boz'un 
organizasyonu ile mütevazı bir 
program düzenlendi. 
“HEM EĞİTİM ÖĞRETİMİNİ 
SÜRDÜRDÜ, HEM DE 
HAFIZLIĞINI TAMAMLADI”
Vakfıkebir Yalıköy İmam Hatip 
Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 
olan İrem Nur Yavuz, aynı ayda 
hem eğitim öğretimini devam 
ettirdi, hem de Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursunda Kur'an Kursu 
Öğreticisi Hülya Burgucu 
hocada iki yıldan az bir 
zamanda hafızlığını tamamladı.
İrem Nur Yavuz'un hafızlığını 
tamamlamış olması dolayısıyla 
okulunda, öğrenci, öğretmen ve 
velilerin de katılımıyla merasim 

düzenlendi. Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ile ilâhilerin okunduğu 
merasimde konuşan İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, iki yıldan 
kısa bir zaman içerisinde 
hafızlığını tamamlayan İrem 
Nur Yavuz'u tebrik etti, 
başarılarının devamını diledi. 
Müftü Küçük, hafızımızın 
annesi Fatma ve babası 
Gökhan Yavuz ile hocası Hülya 
Burgucu'ya da ayrıca 
teşekkürlerini ifade etti.
Okul Müdürü Hasan Boz ise; 
öğrencisi İrem Nur Yavuz'un 
hafız olmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 
kendisini, ailesini ve hocasını 
tebrik etti. İrem Nur Yavuz'un 
hafızlığını bitirme merasimi, 
pasta kesimi ve misafirlere 
ikram ile sona erdi.
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MAYIS YEDİSİ YAKLAŞIRKEN!
Oğuz Türklerinden günümüze uzandığı söylenen ”Mayıs Yedisi” geleneği ismini 20 Mayısın, Rumi takvime göre Mayısın 7'sine denk gelmesinden aldığı belirtilir. 

OMUZ OMUZA GÖREV YAPIYORUZ
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bekar Gazetemizi ziyaret etti.

T
ürk Polis Teşkilatı'nın 
kuruluşunun 177. yıl 
dönümü ve 10 Nisan Polis 

Haftası dolayısıyla Beşikdüzü 
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet 
Bekar Gazetemizi ziyaret ederek 
ilçede yapılacak olan kutlama 
törenine davet etti. Ziyaret 
sırasında Gazetemiz Haber 
Müdürü Sadık Aydın ile bir süre 
sohbet eden Emniyet Müdürü 
Ahmet Bekar, gazeteciler ile 
emniyet birimleri omuz omuza 
görev yapmaktadırlar dedi.
"OMUZ OMUZA GÖREV 
YAPIYORUZ"
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü 
Ahmet Bekar, “Türk Polis 
Teşkilatı mensupları olarak 10 
Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak 
kutluyoruz. Bizler emniyet 
mensupları nasıl cansiperane 
çalışıyorsak değerli basın 
mensupları da ortaya koydukları 
kamu hizmeti nedeniyle her türlü 
takdiri hak ediyor. Biz her zaman 
sizlerin yanındayız dedi. Yapılan 
tüm çalışmaların basında yer 
almasından mutluluk olduğunu 
dile getiren Müdür Bekar, Suç ve 
suçluyla yapılan her türlü 

mücadelede basını yanlarında 
görmekten dolayı mutlu 
olduklarını söyledi. Bekar, 
Sizlerle birlikte omuz omuza 
görev yapıyoruz. Bu uyumlu 
çalışma sayesinde yapılan bütün 
faaliyetlerden vatandaşın 
haberdar olmasını 
sağlıyorsunuz. Sizler 
Büyükliman Postası Gazetesi 
olarak bölgenin en güçlü 
sesisiniz. Doğru, tarafsız ve ilkeli 
habercilik anlayışınızdan dolayı 
sizleri kutluyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyoruz dedi.” 
“SİZİN VARLIĞINIZLA DAHA 
GÜVENDEYİZ. İYİ Kİ 
VARSINIZ”
Emniyet mensuplarıyla, 
gazetecilerin birçok etkinlik ve 
olayda beraber çalıştığına dikkat 
çeken Büyükliman Postası 
Gazetesi Haber Müdürü Sadık 
Aydın, “Emniyet güçleri asayişi 
sağlamak için çalışırken bizler 
de olayları en doğru, tarafsız ve 
hızlı biçimde kamuoyuna 
aktarmaya çalışıyoruz. Omuz 
omuza görev yapıyoruz. Tabi 
bazen sıkıntılarımız oluyor fakat 
bu sorunlara çözüm üretme 

konusunda bize her zaman 
destek oluyorsunuz. Ben tekrar 
sizin nezdinizde Türk Polis 
Teşkilat'ımızın kuruluş 
yıldönümünü ve içinde 
bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı 
kutluyorum. Türk polisi, Türk 
milletinin gururudur" şeklinde 
konuştu. 177 yıldır gece gündüz 
demeden halkımızın emniyeti ve 
güvenliği için çalışan tüm 
emniyet teşkilatına teşekkür 
eden Aydın, “Başta siz değerli 
Emniyet Müdürümüz olmak 
üzere sizin ve tüm Emniyet 
Teşkilatının 177. Yıldönümlerini 
kutluyoruz. Gece gündüz 
demeden can güvenliğimiz için 
çalışıyorsunuz. Sizin varlığınızla 
daha güvendeyiz. İyi ki varsınız” 
dedi. Beşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürü Ahmet Bekar'a basınla 
uyumlu çalıştıkları için de 
teşekkür eden Sadık Aydın, 
“Bütün basın mensubu 
arkadaşlarımız sizinle uyumlu 
çalıştıklarını ve istediklerinde 
size ulaşabildiklerini söylüyorlar. 
Bu çok memnuniyet verici. Bizler 
de tıpkı emniyet teşkilatımız ve 
diğer tüm kamu kuruluşlarımız 
gibi kamu adına hizmet 
ediyoruz. Devletimizin, ilimizin 
ve bölgemizin menfaatine olacak 
her türlü çalışmada yer almaktan 
gurur duyarız. Tüm arkadaşlarım 
bu mesleki bilinçle şehirlerine, 
ülkelerine hizmet ediyorlar. 
Emniyet teşkilatımızla her türlü 
projede bir arada çalışmak 
isteriz. Bu nazik ziyaretiniz ve 
davetiniz bizleri son derece 
mutlu etmiştir” dedi.

M
ayıs Yedisi, Anadolu'da 
temizlenmeyi ve 
arınmayı, bolluk ve 

bereketi, üremeyi simgeleyen 
bahar bayramlarından biridir. 
Gelenek içerisinde baharla 
gelen yenilenmeyi ve 
canlanmayı sağlamaya yönelik 
birçok ritüelin sergilenmektedir.
“BU ÖZELLİK TÜRK 
DESTANLARINDA 
GÖRÜLÜR”
''MAYIS YEDİSİ'', adını 20 
Mayısın Rumi takvimine göre, 
Mayısın 7 sine denk 
gelmesinden almaktadır. Orta 
Asya'dan gelen bir gelenektir. 
Mayıs Yedisi Şenliği, Terme'den 
Vakfıkebir'e kadar olan kıyı 
kesimlerinde kutlanır. Şenlik 
kutlamalarının en önemlileri, 
Giresun Aksu, Trabzon 

Beşikdüzü'nde yapılır. Mayıs 
Yedisinin anlamı, bahar gelmiş, 
yayla mevsimi başlamıştır. 
Kutlamalar, akarsularla denizin 
birleştiği yerlerde yapılır. Halk, 
yiyecek ve ineklerini alarak 
akarsuların denize döküldüğü 
yerlerde toplanırlar, kemençeler 
eşliğinde oyunlar oynarlar. Şifa 
bulmak isteyen hastalar, kısmet 
bekleyen genç kızlar, çocuğu 

olmayan kadınlar yöresel 
kıyafetlerini giyer, Mayıs Yedisi 
Şenliklerine katılırlar. Süslenen 
hayvanlar yıkanır ve derece 
için yarıştırılır. Yaylaya 
çıkmadan önce, hayvanların 
yıkanması, hayvanlara sağlık, 
güç ve enerji verildiğine, 
kötülüklerden arındırıldığına 
inanılır. Bazı yerlerde 
sacayağından geçilerek denize 
7 çift,1 tek taş atılır. 
Sacayağından geçilerek 
çocukları olmayan kadınların 
çocuklarının olacağına inanılır, 
böylece soyun devam edeceği 
hedeflenir. Bu özellik Türk 
Destanlarında görülür. 7 çift 
taşın denize atılması, dertlerin, 
belaların denize atılması,1 tek 
taşın denize atılması ise 
dileklerin yerine getirileceği 
anlamına gelmektedir.

BİZ ONLARIN DA BELEDİYESİYİZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla sahipsiz canların durumuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği
düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, büyük ilgi gören etkinlikte hayvan severleri yalnız bırakmadı.

B
üyükşehir Belediyesi, 4 
Nisan Sokak 
Hayvanlarını Koruma 

Günü münasebetiyle örnek bir 
etkinliğe imza attı. Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığı tarafından 
düzenlenen etkinlik, renkli 
görüntülere sahne oldu. 
Ayasofya sahilinde bulunan 
'Sahipsiz Canlar Sevgi 
Merkezi'nde gerçekleştirilen 
etkinliğe, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve eşi Sevcan 
Zorluoğlu, Trabzonspor'un 
başarılı futbolcusu Manolis 

Siopis ve eşi, Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanı Sebahattin 
Yazıcı, TRAHAYKO ve 
ÇEVHAYKO dernek başkanları, 
üyeleri, ilkokul, ortaokul ve 
üniversite öğrencileri ile genç 
gönüllü dernekleri yoğun ilgi 
gösterdi.
“BİZ ONLARIN DA 
BELEDİYESİYİZ”
Etkinlik alanında hayvan 
severlerin yoğun ilgisiyle 
karşılanan Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, “Biz onların da 
belediyesiyiz” anlayışıyla 

sahipsiz canlara özel ilgi 
göstermeye devam 
ediyor. Sokak Hayvanları 
Koruma Günü' dolayısıyla 
değerlendirmede bulunan 
Başkan Zorluoğlu, 
“Sevimli dostlarımız bizim 
için çok kıymetli. 3 yıllık 
görev süremiz içerisinde 
sahipsiz hayvanlara 
yönelik hayvan 
barınağımızda laboratuar, 
röntgen, ultrason ve yeni 
doğan ünitesi gibi tıbbi 
cihazlarla iyileştirmeler 

yaptık. Elbette ki bunu asla bir 
yeterlilik olarak görmüyoruz. Bu 
noktada rehabilitasyon 
merkezimizin yan tarafına doğal 
yaşam alanı oluşturmak için de 
projemiz var. İnşallah 
hayvansever derneklerimizle el 
ele vererek sahipsiz canlara 
dönük çok daha etkili çözümleri 
hayata geçirmeyi planlıyoruz. 
Biz onların da belediyesiyiz 
anlayışıyla çalışmaya ve sevimli 
dostlarımızın her koşulda 
yanlarında olmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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VAKFIKEBİR'DEN İL İKİNCİLİĞİ!

D
iyanet İşleri 
Başkanlığının; 
gençlerimizin, Hz. 

Peygamber (s.a.s.)'i tanıma, 
O'nun mesajını anlama, milli ve 
manevi duygularını geliştirmek 
amacıyla ortaokul öğrencilerine 
yönelik düzenlediği ödüllü 
'Gençlik Bilgi Yarışması'nda 
dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi. Yarışmada, 
Vakfıkebir Yalıköy İmam Hatip 
Ortaokulu 7. sınıf Öğrencisi Arif 
Tosun il ikinciliğini elde etti.
”GENÇLİK BİLGİ 
YARIŞMASI'NDA DERECEYE 
GİRENLERE ÖDÜLLERİ 
VERİLDİ”

Başkanlığın, gençlere yönelik 
yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında ortaokul öğrencileri 
için düzenlediği ödüllü bilgi 
yarışması, 19 Şubat 2022 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Başvuruların 
internet üzerinden yapıldığı 
yarışmaya katılan öğrenciler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları arasında yer alan; 
Prof. Dr. Casim Avcı ve 
Mevlana İdris'in kaleme aldığı 
"Hz. Muhammed'in Hayatı" 
adlı eserden sorumlu 
tutulmuşlardı.
Gençlerin bilgi seviyelerini 
ölçmekten ziyade yarışma 

vesilesi ile Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'i tanıma, O'nun mesajını 
anlama, öğrencilerin milli ve 
manevi duygularını geliştirme 
ve Başkanlık çalışmaları ile 
tanıştırmanın hedeflendiği 
yarışma sonunda dereceye 
giren öğrenciler için Trabzon İl 
Müftülüğünde ödül töreni 
düzenlendi. Dereceye giren 
öğrencileri ve ailelerini 
makamında kabul eden 
Trabzon İl Müftüsü Osman 
Aydın, bir süre kendileriyle 
sohbet etti.
Daha sonra İl Müftüsü Aydın, 
yarışmada birinci olan Ortahisar 
Mahmut Celalettin Ökten 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Ahmet Yavuz 
Demirci'ye 500 TL, ikinci olan 
Vakfıkebir Yalıköy İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencisi Arif Tosun'a 
300 TL ve üçüncü olan 
Köprübaşı Merkez Ortaokulu 
öğrencisi Ebrar Aydın'a ise 300 
TL para ödülü ile kitap hediye 
etti. İl Müftüsü Aydın, ödül alan 
öğrencileri ve ailelerini tebrik etti 
ve başarılarının devamını diledi.

ŞEHİT ALİ YASİN EROSMANOĞLU
ANAOKULU'NDA ÖZEL PROJE 
Şehit Ali Yasin Erosmanoğlu Anaokulu Müdürü Tekin Baştan, okul öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen
"Let'sCodeWithoutDisabilities" (Engelsiz Kodlama Yapalım) projesi Özel Eğitim Otizm Sınıfı ve 5 Yaş C sınıfında birlikte yürütülüyor. 

P
rojeye dair bilgiler veren 
Okul Müdürü Tekin 
Baştan, şunları 

söyledi:“Let'sCodeWithoutDisab
ilities (Engelsiz Kodlama 
Yapalım) projesi 4-11 yaş grubu 
aralığındaki öğrencileri içine 
alan; Türkiye (10), Romanya (2) 
olmak üzere 2 ülkeden 12 
öğretmen ve 167 öğrencinin 
dahil olduğu teknoloji 
kullanımına yönelik bir 
eTwinning projesidir.eTwinning  
projemiz ile amaç; Özel eğitim 

sınıflarında ve 
kaynaştırma 
öğrencisi olarak 
eğitim gören özel 
çocukların; 
teknolojiyi 
tüketmek yerine 
üretebilmesi, 
düşünme 
becerilerini 
geliştirmesi, 
teknolojinin 
temelini oluşturan 
kodlama eğitimine 
yakınlık 
kazanması 
amacıyla; özel 

çocukların kodlama yaparak 
hem teknolojiden 
yararlanmalarını hem düşünme 
becerilerini geliştirmelerini hem 
de oyun yoluyla öğrenmelerini 
sağlamaktır. Bu eğitimler 
yapılırken makeymakey seti 
kullanılmaktadır. (MakeyMakey 
herkesin günlük kullandığı 
nesneleri bilgisayar 
programlarına bağlamasına 
imkan sağlayan elektronik bir 
icat aracı veya oyuncağıdır.) 

Çocukların özel durumlarına 
göre yapılan makeymakey 
projeleri ile belirlenen 
zamanlarda çocuklar 
uygulamalı olarak eğitimlere 
katılmaktadır. Şehit Ali Yasin 
ErosmanoğluAnaokulu'nun 
kurucu ortağı olduğu 
"Let'sCodeWithoutDisabilities" 
adlı eTwinning  projesi, 
okulumuz öğretmenleri Zehra 
Eryılmaz, Esengül Sulak ve 
Sevcan Duman tarafından 
uygulanmaktadır. Proje , okulun 
Özel Eğitim Otizm Sınıfı ve 5 
Yaş C sınıfında birlikte 
yürütülmektedir. Proje İngilizce 
olarak yürütülmekte olup 
projede güvenli internet 
kullanımına özellikle dikkat 
edilmektedir.Okulumuz proje 
uygulama ve yaygınlaştırma 
çalışmalarında güvenli internet 
kullanımı ile ilgili eSafetyLabel 
platformu değerlendirmesinde 
“Bronz Etiket” almıştır. Proje ile 
birlikte  makeymakey ile tanışan 
çocuklar farklı web2.0 
araçlarıyla da zenginleştirilen 
etkinlikler  yapmaktadırlar” dedi. 

Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri
verildi. Vakfıkebir Yalıköy İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Arif Tosun yarışmada il ikincisi oldu.

BAŞKAN UZUN'A ÖDÜL
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun İkinci Yüzyıl Derneği tarafından Yerel Yönetimler
Proje ödülüne layık görüldü ve Ankara Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle ödülünü aldı.

eşikdüzü Belediye 

BBaşkanı Ramis Uzun 
İkinci Yüzyıl Derneği 

tarafından Yerel Yönetimler 
Proje ödülüne layık görüldü 
ve Ankara Sheraton 
Hotel'de düzenlenen törenle 
ödülünü aldı. Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis 
Uzun “Yaptığımız çalışmalar 
sonucu bizi bu ödüle layık 
gören jüri üyelerine, bu 
ödülü almamıza vesile olan 
Belediye Personelimize, 
Muhtarlarımıza ve 
Beşikdüzü Halkımıza 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Ramis Başkanı ve 
emeği gecen ekibini 
kutluyor başarılarının 
devamını diliyoruz.
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FIRTINA ÝSTEDÝÐÝNÝ ALAMADI Şampiyonluğa k i l i t lenen Trabzonspor,
Gaziantep FK deplasmanında istediğini alamadı.

ELEMAN İLANI
Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere

bayan eleman alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

İletişim: 0533 768 88 42
Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1

VAKFIKEBİR
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KAZANAN BİRİNİZ, SEVİNEN HEPİMİZ! 
Vakfıkebir Adnan Demirtürk Yurdunda kalan öğrencilerin katılımı ile düzenlenen
futsal turnuvasında heyecan dolu maçlar oynanırken, renkli görüntülerde yaşandı.

V
akfıkebir Adnan Demirtürk 
Yurt öğrencilerinden 
oluşan 8 takımlı futsal 

turnuvası düzenlendi. Öğrenciler 
iftarlarını yaptıktan sonra spor 
salonunda buluştu ve turnuva 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Vakfıkebir İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Yunus Ali Civil turnuva 
ve yapılan çalışmalar hakkında 
yaptığı değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi.
“ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI 
PANKART”
Müdür Civil, “Türkiye'nin dört bir 
yanından gelerek Vakfıkebir'de 
Yüksek Okulda okuyan ve 
Vakfıkebir Adnan Demirtürk 
Yurdunda barınan yaklaşık 350 
öğrenci Vakfıkebir İlçe Gençlik 
ve Spor, Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi ve Adnan Demirtürk 
Yurt Müdürlüğü iş birliği ile 
sunulan imkanlar doğrultusunda 
boş zamanlarını çeşitli sportif 
etkinlikler yaparak geçiriyorlar.  
Vakfıkebir Kapalı Spor 
Salonunda açılan Halk Eğitimi 
kursları ile öğrencilerin Voleybol, 
basketbol, futsal, dart, bilek 
güreşi, masa tenisi, badminton 
branşlarında spor yapmalarına 
imkan sağlanıyor.  
Öğrencilerimizin istekleri 
doğrultusunda çeşitli branşlarda 
turnuvalar düzenlenmektedir. 
Son olarak Yurt öğrencilerinden 
oluşan 8 takımlı futsal turnuvası 

düzenlendi. Öğrenciler iftarlarını 
yaptıktan sonra spor salonunda 
buluştu ve turnuva renkli 
görüntülere sahne oldu dedi.”
Müdür Civil, “Bir hafta boyunca 
devam eden turnuvanın son 
günü 3.lük, 4.lük ve nal maçı ile 
son buldu. Sporcularımız 
müsabakalara “KADINA 
ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR” 
yazılı pankart ile çıktı. Final 
maçı Hoşgördük ve Haddini 
Bilbağo takımları arasında 
oynandı. Final maçını 5-3 lik 
skorla Haddini Bilbağo takımı 
kazandı. Dereceye giren 
takımlara kupa ve madalyaları 
verildi. Ödül töreni sonunda 
turnuvaya katılıp birbirleriyle 
mücadele eden bütün takım 
sporcuları birlikte müzik 
eşliğinde eğlendi.
“SPOR; SEVGİ, BARIŞ, 
DOSTLUK VE 
KARDEŞLİKTİR”

Müdür Civil, “Başta da 
söylediğimiz gibi; “KAZANAN 
BİRİNİZ, SEVİNEN HEPİMİZ” 
oldu. Turnuva sonunda kazanan 
bir takım oldu ama sevinen 
hepimizdik. Bu faaliyetlerin 
gerçekleşmesinde çaba 
harcayan işbirliği yaptığımız 
Kurumların Müdürlerine, Eğitim 
Sorumlularına, bütün 
öğrencilerimize, yurt yönetim 
personellerimize ve salonda 
görev yapan kurum 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.  Dolayısıyla bu 
turnuva sayesinde Sporun 
birleştirici gücünün önemi 
görülmüş oldu. Spor; Sevgi, 
Barış, Dostluk ve Kardeşliktir. 
Turnuvaya renk katan tüm 
takımlarımıza, hakemlerimize ve 
tüm öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz. Çeşitli sportif 
etkinliklerimiz devam edecek 
dedi.”

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU

Büyükliman
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0 0

üper Lig'in 32. 

Shaftasında Trabzonspor 
deplasmanda 

Gaziantep FK ile 0-0 
berabere kaldı. Bordo 
mavililer Konyaspor'un puan 
kaybettiği haftada kazanmak 
için çıktığı maçta istediğini 
alamadı. Ligde son 2 maçtır 
galip gelemeyen Trabzonspor, 

üçüncü maçta da 3 puana 
ulaşamadı. Bu akşam ki 
Karagümrük maçında 
şampiyonluğunu ilan etme 
şansını kaçıran Trabzonspor 
önümüzdeki haftaları 
beklemek zorunda kalacak.
“DİREKTEN DÖNEN 
TOPLAR”
Mücadelenin ilk yarısında her 

iki kalecinin de müthiş 
performans ortaya koyduğu 
maçta gol sesi ikinci yarıda da 
çıkmadı. Hem Trabzonspor'un 
hem de Gaziantep FK'nın 
birer topunun direkten 
döndüğü maçta iki taraf da 1 
puana razı oldu. Bu sonucun 
ardından Trabzonspor 
puanını 72'ye çıkardı.

MİNİKLER CAMİ İLE BULUŞTU
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu minik öğrencileriyle "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 

Kursu'nda eğitim öğretim 
gören 4-6 yaş grubu minik 
öğrencilerle, Kirazlık Mahallesi 
Sahil Camii'nde "Cami Çocuk 
Buluşması" etkinliği 
gerçekleştirildi. Hocalarının 

refakatinde camiyi ziyaret 
eden miniklere; caminin 
mihrap, minber, kürsü ve 
müezzin mahli gibi ana 
bölümleri ve işlevleri ile genel 
olarak camilerin diğer kısımları 
ve özellikleri ile ilgili, 
seviyelerine uygun bilgiler 
verildi. Minikler, öğle 

namazında saf tutarak 
cemaatle namaz da kıldılar. 
Namazdan sonra camide 
serbestçe dolaşmalarına ve 
merak ettikleri bölümleri 
gezmelerine müsaade 
edilen ve bir süre camide 
güle oynaya zaman geçiren 
çocuklara, etkinliğin 
sonunda cami 
görevlilerince ikramda 
bulunuldu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Yaygın Din 

Eğitimi Programı kapsamında, 
ilçe müftülüğüne bağlı Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda; 4-
6 yaş grubu 80 öğrencinin yanı 
sıra, hafızlığa hazırlanan 40, 
hafızlık yapan 35, yatılı 48, 
olmak üzere toplam: 155 
öğrenci bulunuyor.
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