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KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETLE
MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vakfıkebir İlçe Koordinasyon İzleme ve
Değerlendirme Komisyon toplantısı komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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BEŞİKDÜZÜ İLÇE SINIRI
ÇAMLIK SİTESİ ALTI

DAR GELÝRLÝYÝ ÝKÝNCÝ SINIF VATANDAÞ,
MEMURLARI ÝSE BÜTÇEYE YÜK OLARAK GÖRÜYORLAR
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, İYİ Parti'nin TBMM'deki Grup toplantısına katıldı. Başkan Beşli,
Genel Başkan Akşener'in TBMM'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşma hakkında açıklamada bulundu.

> Sadık AYDIN 2'de

KAYMAKAM UZAN, ÖÐRENCÝLERÝN
KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU
2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir tören düzenlendi.

> Alper Özkan KARAGÖL 4'de

JANDARMA'DAN ÞEHÝT BABALARINA ZÝYARET
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Mert Oğuztarhan ve beraberindekiler
babalar günü dolayısı ile şehitlerimizin babalarını unutmayarak ziyaret ettiler.

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de
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VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vakfıkebir İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“TEMÝZ ÇEVRE, TEMÝZ ÝNSAN”
Çevremizi temiz tutmalıyız…
Yaz ayına girdiğimiz günlerde Vakfıkebir
Belediyesi Halk Plajı ve Yalıköy Ekmek
Temalı Millet Bahçesinin faaliyete geçmesi,
güvenlik önlemlerinin alınması ilçe halkı
tarafından beklenir oldu…
Herhangi bir güvenlik önlemi
olmamasından dolayı her yer pislik içinde,
tabi burayı da pisletenler kendi
insanımız…
Geçen haftalarda Yalıköy Millet
Bahçesinde bir olay yaşandı. Bir öğrenci
boğulma tehlikesi geçirdi. Öğretmenleri
tarafından gezintiye giden öğrenciler, bir
öğrencinin ayağı kayması sonucu boğulma
tehlikesi geçirdi. Ayağı kayan öğrenciyi fark
eden öğretmeni, hemen denize girerek
öğrenciyi kurtardı. Öğrencimize ve
Vakfıkebir'imize geçmiş olsun…
Yapılan bir şeyleri ne kadar başıboş
bırakırsak, o kadar daha tehlikeli oluyor…
Bu yüzden önlem alıp, vatandaşımızın
hizmetine sunmalıyız diye düşünüyorum…
**********************
Geçen hafta bir vatandaşımız beni
durdurarak, başka yerlerden sokak
köpeklerini getirip buraya bırakıyorlar gibi
bir söylem yaptı…
Her geçen gün sokak hayvanlarında artış
var.
Başka mahallelerden gelip şehir merkezine
bu hayvanları bırakmak, onları kurtardım
anlamına mı geliyor?
Daha çok onlara kötülük yapmış
oluyorsunuz?
Yavru bir köpek alıyorsun, bir müddet ona
baktıktan sonra gidip bir yere
bırakıyorsun…
İşte bunun adı da insanlık, hayvan sever
oluyor…
Bizim ilçemize barınak gerekli, barınak
yapılmadan hiçbir çözüme
kavuşmayacak…
Belediye öncülüğünde işadamları ve
hayvan sever vatandaşlar tarafından
destekli bir barınak yapılabilir…
Çocuklar yolda yürüyemiyor;
Kadın korkuyor;
Araçlara saldırıyorlar; kaza olması an
meselesi…
Bir şeyler olmadan çözüm üretebilsek,
kimse üzülmez…
**********************
İlçeye kendini sevdirmişti, Vakfıkebir onun
memleketi olmuştu.
Vakfıkebir'de başarılı çalışmalar yaparak, 7
yıllık görev süresinin ardından ilçeye veda
ediyor…
Görev süresi boyunca kimseye boyun
eğmedi.
Görevinin sorumluluğu ne gerektiriyorsa,
onu uyguladı.
Rütbesi kullanarak hiçbir şey yapmadı…
Hep barıştırıcı yolları izledi ve ilçe halkı
tarafından takdir topladı.
Biz kendisinden memnunuz, Allah yolunu
açık etsin…
Batman'a arkadaş, kardeş, dost
gönderiyoruz…
Sağlıcakla kal Serdar Arslan, yolun açık
olsun…
**********************
Vakfıkebir'de denize girmek yasaklandı.
Vakfıkebir Belediyesi halk plajı ve
Yalıköy'de bulunan plajda, denizdeki kirlilik
nedeniyle ikinci emre kadar yasaklandı.
Yasaklanmanın ardından denize girişler
devam ediyor.
Denizde kirlilik mevcut ama kim dinliyor ki?
Hastalığa yakalanma riski var ise denize
girilmemesi gerekir.
Vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olup,
Vakfıkebir'de yasaklanan yerlerde denize
girilmemesini öneriyoruz…
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akfıkebir Kaymakamı
Dr. Hacı Arslan Uzan
başkanlığında Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele
İlçe Koordinasyon İzleme ve
Değerlendirme Komisyon
toplantısı komisyon
üyelerinin katılımı ile
Kaymakamlık toplantı
salonunda yapıldı.
Toplantıda Vakfıkebir Sosyal
Hizmet Merkezi Müdürü
Yaşar Saral ve Sosyal
Hizmetler Uzmanı Seda

V

akfıkebir İlçe
Jandarma Komutanı
J. Ütğm. Mert
Oğuztarhan ve
beraberindekiler babalar
günü dolayısı ile ilçedeki
şehitlerin babalarını
unutmayarak evlerinde
ziyaret ettiler. Babalar Günü
dolayısıyla kahraman
şehitlerin kıymetli babalarını

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

ve ailelerini ziyaret ettiler.
Gerçekleşen ziyaretlerde
şehit babaları ile sohbet
eden Ütğm. Oğuztarhan,
kahraman şehitlerin kıymetli
emanetleri olan babalarının
Babalar Gününü kutladı.
Şehitlerin kardeş ve akraba
çocuklarıyla da yakından
ilgilendi. İlçe Jandarma
Komutanı J. Ütğm. Mert

Oğuztarhan ziyaret sonrası
yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi.
“ŞEHİT AİLELERİMİZ BİZE
EMANETTİR”
Şehitlerin vatan uğruna
yaptığı fedakarlığı asla
unutmayacaklarını söyleyen
J. Ütğm. Mert Oğuztarhan,
“Babalar Günü dolayısıyla
bugün bin bir emekle
yetiştirdikleri ciğerparelerini
aziz vatanımızın bekası ve
şanlı bayrağımız için feda
eden kahraman
şehitlerimizin kıymetli
babalarını ziyaret ettik.
Bizler bugün bu cennet
vatan üzerinde özgürce
yaşıyor ve bayrağımızı
dalgalandırabiliyorsak bunu
şehitlerimize ve onları
yetiştiren analara ve
babalara borçluyuz. Babalar

Günü'nde ciğerparesini
koklayamamanın hüznünü
yaşayan yüreği yaralı şehit
annelerimizi ve babalarını
ziyaret ederek onların
nazarında tüm babalarımızın
Babalar Günü'nü kutlamak
istedik. Şehit ailelerimiz bize
emanettir. Devletimiz,
milletimiz her zaman
yanlarındadır. Şanlı
Bayrağımız semalardan

inmesin, Ezanı Muhammed'i
dinmesin, vatan bölünmesin,
millet ve devlet ilelebet
payidar olsun diyerek en
büyük varlıkları canlarını bu
değerler uğruna toprağa
veren ve şehadete erişen
aziz şehitlerimizi bir kez
daha rahmet, minnet ve
şükranla anıyorum. Ruhları
şad, makamları cennet
olsun” ifadelerinde bulundu.

AİLE, TOPLUMUN HUZURUNU VE GÜVENİNİ
TESİS EDEN EN DEĞERLİ KURUMDUR
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük: "Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur"

V

akfıkebir İlçe
Müftülüğü bünyesinde
hizmet veren Aile ve
Dini Rehberlik Bürosu
(ADRB) koordinatörü ve
üyeleriyle istişare toplantısı
gerçekleştirildi.
İlçe Müftüsü Şükür
başkanlığında, müftülük
makamında gerçekleştirilen
toplantıya; Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu (ADRB)
Koordinatörü Kur'an Kursu
Öğreticisi Elif Yeşil, Şube
Müdürü Halil Güneş, Şef
Rek Altuntaş ile üyeler;
Vaiz Buri Dural, Bölge Yatılı
Kız Kur'an Kursu Yöneticisi
Fatma Kopal, Kur'an Kursu
Öğreticileri Gülsüm Birinci,

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

koruyucu ve önleyici
hizmetler bakımından ilçede
sorun olmadığı görülüyor.
Koruyucu ve önleyici
hizmetlerde elektronik
kelepçe ön planda
görünüyor. Ülke çapında ki
sayı bin adet görülürken
yılsonu itibarıyla sayı
genişletilerek bin beş yüze
çıkarılması hedeendi.
Elektronik kelepçe
Trabzon'da iki tane İlçede
yok. Özellikle son

alınırken yeni eğitim ve
öğretim yılında MYO ve KYK
yurtlarında şiddetin
anlatılması ve 183 ALO
hattının ve KADES
uygulamasının vatandaşlara
anlatılmasına karar verildi.
Eylem planının yapısında 1
amaç, 4 hedef, 16 strateji ve
87 eylem bulunuyor. Temel
hedeerde ise Adalete erişim
ve mevzuat, politika ve
koordinasyon, koruyucu ve
önleyici hizmetler ve
toplumsal farkıtalık var.
2022-2025 KYŞM İl Eylem
Planı'nda Koruyucu ve
Önleyici Hizmetler başlığında
5 temel strateji altında 30
faaliyet yer almaktadır.
Toplumsal Farkındalık
başlığında 6 temel strateji
altında 36 faaliyet yer alıyor.
Politika ve Koordinasyon
başlığında 3 temel strateji
altında 13 faaliyet yer alıyor.

JANDARMA'DAN
ŞEHİT
BABALARINA
ZİYARET
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Mert Oğuztarhan ve beraberindekiler babalar günü dolayısı ile şehitlerimizin babalarını unutmayarak ziyaret ettiler.
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

Serin 8 Mart 25 Kasım 2022
tarihleri arsında yapılacak
olan 4. Ulusal eylem planı
hakkında komisyon üyelerine
bilgi verirken Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele alanında
2007'den bu yana 4 Ulusal
Eylem Planı yürürlüğe
girdiğini belirttiler.
“KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ
HİZMETLERDE
ELEKTRONİK KELEPÇE
ÖN PLANDA”
Yapılan bilgilendirmede

dönemlerde üniversite
öğrencileri arasında arkadaş/
sevgililerden gelen şiddetler
karşısında mahkeme
kararıyla uzaklaştırma
isteyenlerin sayısında artış
olduğu görülüyor.
Komisyondan çıkan tavsiyen
kararlarında ise yeni eğitim
ve öğretim yılında rehber
öğretmenlerinde katılımıyla
yapılmasına, eğitimin temeli
olan öğrencilerin
bilgilendirilmesine, MEM
çalıştayının yapılmasına,
Okullarda tanıtımların
yapılmasına ki Beşikdüzü
İlçesinde dört okulda yapıldı
ve verimli olduğu gözlendi.
Kaymakamlık Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Mütevelli heyetinin
bilgilendirilmesine, İlçe
Müftülüğü vasıtasıyla imam
hatiplerin ve cemaatin
bilgilendirilmesi kararı

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

Ayşegül Küçükosman ve
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni Mustafa Şengül
katıldı. Toplantıda; Diyanet
İşleri Başkanlığınca Aile ve
Dini Rehberlik Bürolarında
görevli personele yönelik
Antalya Manavgat'ta
düzenlenen 5 günlük Hizmet
İçi Eğitim Seminerine katılan
Kur'an Kursu Öğreticisi
Ayşegül Küçükosman,
seminerde verilen bilgilerle
ilgili bilgi paylaşımında
bulundu. Ayşegül
Küçükosman'ın; Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu
Merkezlerinin mevcut
durumu ve beklentiler, Aile
Hukuku Bağlamında Güncel

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

Fıkıh Problemleri,
Danışmanlık İlke ve
Teknikleri, Ailede İletişim ve
Krizle Mücadele, Kadına
Yönelik Şiddetin Önlenmesi
ve Mağdura Yönelik Kamu
Hizmeti vb. konu başlıkları
altında yaptığı bilgilendirme
ve bilgi paylaşımının
ardından, Vakfıkebir İlçe
Müftülüğü Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu'nca ilgili
konu başlıkları bağlamında
nelerin ve hangi hizmetlerin
yapılabileceği konularında
istişarede bulunuldu.
AİLE, TOPLUMUN
HUZURUNU VE GÜVENİNİ
TESİS EDEN EN DEĞERLİ
KURUMDUR
Ailenin, toplumun huzurunu
ve güvenini tesis eden en
değerli kurum olduğunu
belirten İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, "Ailenin muhabbet ve
merhametten beslenen
sağlam temeller üzerinde
yükselmesi, dengeli ve
sağlıklı bir ilişki ağına sahip
olması, sadece bireyin değil,

bir neslin güvencesi
anlamına gelmektedir.
Çünkü aile, toplumun
huzurunu ve güvenini tesis
eden en değerli kurumdur.
Dolayısıyla; millî ve manevî
değerlerimize bağlı bir aile
yapısının kurulması ve
korunması, aile birlikteliğinin
desteklenmesi, sorunların
çözümüne katkı sağlanması
ve toplumsal bir duyarlılık
geliştirilmesi bilinciyle
çalışmak ve hizmet etmek,
aile içi şiddet, çocuk
istismarı ve kadına yönelik
şiddetin önlenmesi gibi

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

olumsuz tutum ve
davranışları önlemeye
yönelik faaliyetler yapmak ve
aile ile ilgili konularda ilgili
kurum ve kuruluşlarla da
işbirliği içerisinde çalışmak
gibi önemli bir vazife ve
sorumluluğumuz
bulunmaktadır. Büromuza
bizzat gelerek başvuruda
bulunan ya da telefon ve email yoluyla ulaşan bütün
vatandaşlarımıza kuşatıcı ve
kucaklayıcı bir yaklaşımla
dînî danışmanlık ve rehberlik
hizmeti sunmaya
çalışacağız." dedi.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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BİRBİRİNDEN DEĞERLİ MARKALAR İLE
HUZUR PLAZA MY MALL
ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ,
BÜYÜK AÇILIŞ İLE 25 HAZİRAN’DA
SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ.
AÇILIŞIMIZA TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Çarşı Mahalles Gülbahar Hatun Caddes No: 138/A
( Devlet Hastanes Yanı )
Vakfıkeb r / TRABZON
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KAYMAKAM UZAN, ÖĞRENCİLERİN
KARNE
HEYECANINA
ORTAK
OLDU
2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla
Osman KOYUNCU

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir tören düzenlendi.

DİN JANDARMASI MI YOKSA TAHAKKÜM LEZZETİ Mİ?

H

ükmetmekte o kadar büyük bir lezzet
vardır ki hiçbir şeyde bu lezzet
yoktur. İnsanlar kendi hak ve
hukuklarını bilemezseler en demokrat insanı
bile zalim yaparlar. İnsanlara, hayvanlara,
çevreye, hak ve hukuka saygılıyım. Bir
makamda bulunsam, bu işi ancak Osman
hoca yapar, en büyük Osman hoca denirse,
kendi kendime; ben neymişim, bulunmaz bir
Hint kumaşıyım da haberim yokmuş derim.
Aklı başında insan, kâinatın bir
çekirdeğiyim, okursam, istersem ve
çalışırsam dünyayı idare edebilir bir
kabiliyet bende de vardır, yapabilirim
demeli, hiç kimsenin özel olmadığını
bilmelidir. Cahil ve tembel insanlar bu işi
ancak falancı yapar der. Herkül gibi insanı
efsaneleştirir, o insanda kendini
vazgeçilmez bilir. İnsanlar, bilmeden hem
kendilerine hem de başlarındakilere zulüm
yapmış oluyorlar. Onun için geri kalmış
ülkelerde karizmatik liderler aranır, basın
yolu ile lideriler hayallerde şişirilerek
toplumun önüne konur.
Müslümanların çoğu dinin aslını bilmez,
bazı ortaçağdan kalan hurafeleri din
zanneder, başkası din namına bir şey
söylerse, kendini dinin jandarması yerine
koyar hemen o kişinin dilini koparmaya
kalkar. İnsanın amacı din sevgisi ise
insanları sever, onlarla iyi geçinir, iyilik
yapar, kucaklayıcı olur. Eğer kendini dindar
görüp muhalifine hakaret ediyor, hor
görüyor, dışlıyor, ihmal ediyorsa kesinlikle o
dindar değildir, dini makam ve tahakküm
aracı olarak kullanıyor demektir. Bu durum
dine meyilli olanları da dinden soğutur ve
uzaklaştırır, bu din bize lazım değil derler,
bunun vebali de kendini dindar sanan
insanların üzerine olur. Allah, dini indirdi ve

O koruyacaktır, dinin cahil din tüccarlarının
korumasına ihtiyacı yoktur. Bu cahiller
kendilerini dinin merkezine koyarlar,
kendilerini otorite sanırlar. Dinin nasıl
anlaşılıp yaşanacağına onlar karar vermeye
çalışırlar. Yanlışları düzeltmek onların işidir.
Merhum Ali Şeriati, dinleri diğer dindarlar
yıktılar dinsizler değil der. Hz. İsa'yı
öldürenler dindar Yahudi âlimleridir. Hz
Muhammed'e karşı gelenler dinsizler değil
şirk dini mensuplarıydı. Eğer dinin orijinaline
uyulmazsa, makam ve saltanat için
kullanılırsa, rayından çıkar atom bombası
gibi tehlikeli olur. Allah, mealen iyilikler
benden kötülükler sizdendir der, bazı
insanlar ise iyilikleri liderlerinden, kötülükleri
de liderlerine sahip çıkmayan toplumlara
atarlar, dini tersine çevirirler. Modern
dünyada iyilikler halka, olumsuzluklar başa
verilir.
Peygamberimiz bir savaş dönüşünde,
küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz, bir
arkadaşı, bundan daha büyük cihat oluru mu
sorusuna, nefsinle yapacağın cihat en büyük
cihattır dedi. İnsanın her söylediği doğru
olmalıdır ancak her doğruyu her yerde
söylememelidir. Bazen nasihat yapacakken
damara dokundurur, kaş yaparken göz
çıkarır. Vaizler insanları mazinin derelerine
götürmek yerine zamanlarına göre ilmi
delillerle ikna etmeliler itham değil. Din, hür
inanlar için gereklidir, hürriyetleri ve hukuku
görmezden gelenin dini olmaz. Önce namaz
değil; hürriyetler, başkalarının haklarına
riayet, kamu ve yetimlerin hakları korunmak
olmalıdır. Namaz boynumun borcu hırsızlık
cebimin harçlığı olmamalı. Evrensel
düşünemeyen, tüm varlıkları
kucaklayamayanın dini nasihatleri faydadan
çok zarar verir.

YAZ
KUR'AN
KURSLARINA
KAYITLAR
BAŞLADI
Vakfıkebir'de, din hizmetleri personeline Yaz Kur'an Kursları öncesi seminer verildi.

27 Haziran 2022 Pazartesi
günü başlayacak olan Yaz
Kur'an Kurslarında görev
alacak personelin pedagojik
açıdan desteklenmesi, eğitimöğretimde amaç, ilke ve metot
birliğinin sağlanması amacıyla
gerçekleştirilen seminere,
Vakfıkebir ve çevre ilçelerden
din hizmetleri personeli katıldı.
Vakfıkebir Hikmet Kaan Proje
İmam Hatip Ortaokulu
Konferans Salonu'nda, öğleden
önce; Vakfıkebir, Tonya,
Şalpazarı, Beşikdüzü ve
Çarşıbaşı ilçe müftülüklerinde
görevli bayan Kur'an kursu
öğreticilerine, rehber öğreticiler
Gülsüm Bulut ve Yasemin
Odabaşı tarafından; aynı gün
öğleden sonra da Vakfıkebir
İlçe Müftülüğü din görevlilerine
rehber öğreticiler Ali Erken ve
Musa Dertli tarafından slayt
sunum eşliğinde verilen
seminerde; Yaz Kur'an Kursları
eğitim takvimi, kayıt işlemleri,
sınıf yönetimi, motivasyon, Yaz
Kur'an Kurslarına yönelik
tespitler, kurslarda karşılaşılan
problemler ve çözüm önerileri,
öğrenci psikolojisi, güçlü ve
etkili iletişim, kurslarda
uygulanması faydalı olabilecek
yöntem ve teknikler ile eğitimde
niteliğinin ve niceliğinin

artırılması için hangi
faaliyetlerin yapılabileceği ve
ne gibi program ve
materyallerden istifade
edilebileceği ile Kur'an öğretimyöntem ve teknikleri, Yaz
Kur'an Kursları Uygulama
Esasları ve Eğitim Hizmetleri
Yönetim Sistemi (EHYS)
konularında din görevlilerine
bilgilendirmede bulunuldu.
“KAYITLAR BAŞLADI”
20 Haziran - 04 Temmuz 2022
tarihleri arasında kayıtların
yapılabileceği ve 27 Haziran
2022 Pazartesi günü de
kursların başlayacağının
belirtildiği seminerde; Yaz
Kur'an Kurslarındaki eğitimöğretim hizmetlerinin sevgi,
hoşgörü ve gönüllülük esasına
dayalı olarak yürütülmesi
gerektiğinin altı çizildi.
Kurslarda görev yapacak
personele ayrıca, kurs programı
boyunca öğrencilere değerli
olduklarının hissettirilmesi,
güler yüz, şefkat ve anlayış
gösterilmesi, yaş farklılıklarının
göz önünde bulundurulması,
derslerin çeşitli oyun ve
etkinliklerle zenginleştirilerek
öğrencilerin katılımıyla
işlenmesine özen gösterilmesi
ve kursta bulunmalarının önemi
ve amacının kendilerine

anlatılması önerildi.
Seminere iştirak eden İlçe
Müftüsü Şükür Küçük ise
yaptığı konuşmasında; Yaz
Kur'an Kurslarının, öğrencilere
bilgiden ziyade duygunun
verilmesi gereken yerler olması
gerektiği, hiç bir işin çocuklara
Kur'an ahlakını kazandırmaktan
daha önemli olmadığı, yaz
kurslarının temel hedefinin
ahlaki eğitim olduğu, ahlakın
ise öğretilmeyen kazandırılan
bir değer olduğu, bu anlamda
din hizmeti sunan görevlilerin
önemli görev ve
sorumluluğunun bulunduğunu
hatırlattı. 2022 Yılı Yaz Kur'an
Kursları "Geldi Yaz Tatili Şimdi
Kur'an Öğrenme Vakti" ve
"Haydi Koş Gel Camiler Seninle
Güzel" sloganıyla 27 Haziran
2022 Pazartesi günü
başlayacak. Yaz Kur'an
Kurslarında dersler haftada 5
gün, günde 3 saat (yatılı Kur'an
kurslarında ise günde 6 saat)
olmak üzere, 8 hafta tek dönem
olarak devam edecek ve 26
Ağustos'ta sona erecek.
Çocuklarını Yaz Kur'an
Kurslarına kaydettirmek isteyen
veliler, 20 Haziran - 04 Temmuz
2022 tarihleri arasında cami
görevlilerine, Kur'an kurslarına
ve müftülüklere başvurabilecek.
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akfıkebir'de, 2021- 2022
eğitim- öğretim dönemi
tamamlandı. Öğrencilerin
karne heyecanına ortak olan
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı
Arslan Uzan, Kaymakam Adayı
Muhammet Furkan Bektaş, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın,
Mezunlar ve Mensuplar
Derneği Başkanı Ali Uçar, Okul
Müdürü Hayrettin Deniz
Anadolu İmam Hatip
Lisesindeki karne dağıtım
törenine katıldılar.
“UNUTMAYINIZ Kİ!
OKULUMUZUN KAPISI HER
ZAMAN SİZLERE AÇIKTIR”
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip
Lisesi Okul Müdürü Hayrettin
Deniz, karne töreninde yaptığı
konuşmada; 2021-2022 eğitim
öğretim yılını tamamladık.
Okulumuzun karne törenine
katılan kaymakamımız sayın
Dr. Hacı Arslan Uzan'a ve
misafirlere teşekkür etti. Yoğun
bir eğitim – öğretim yılını geride
bıraktıklarını söyleyen okul
müdürü, bu süreçte öğrencileri
vatanını, milletini, bayrağını
seven, milli ve manevi
değerlerine bağlı, Kur'an
ahlakıyla ahlaklanmış gençler
olarak yetiştirmeye çalıştık. Bu
süreçte bizlere destek veren
başta kaymakamımız sayın Dr.
Hacı Arslan Uzan'a, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Altın'a,
Okul-Aile Birliği başkanı Yasin
Yıldız'a, Vakfıkebir İHL
Mezunları ve Mensupları
Derneği başkanı Ali Uçar'a ve
halkımıza teşekkür ediyorum
dedi. Okul Müdürü Hayrettin
Deniz öğrencilere seslenerek,
sevgili öğrenciler bu gün bir
yıllık çalışmanızın sonunda
karnelerinizi aldınız. Rabbim
Kur'an-ı Kerimde “insan için
çalıştığından başka bir şey
yoktur” buyuruyor. Sizler de
çalışmanızın karşılığını
karnelerinizde görüyorsunuz.
Daha çok çalışarak kendinize,
ailenize, vatan ve milletinize
daha çok hizmet edeceğinize
güvenim tamdır. Mezun olan
öğrencilerimiz şunu
unutmasınlar, okulumuzun

kapısı sizlere her zaman
açıktır.Bu hafta sonu mezun
olan öğrencilerimiz üniversite
sınavlarına girecekler. Bütün
öğrencilerimize başarılar
diliyorum. Ayrıca bu yıl
okulumuz proje okulu olmuş ve
okulumuza 30 kişilik kontenjan
verilmiştir. Hayırlı olmasını
diliyorum. 8. Sınıftan mezun
olan öğrenciler merkezi sistem
sonucuna göre okulumuzun
proje kısmını tercih
edebilecekler. Proje kısmını
kazanamayan öğrenciler ise
normal İmam Hatip kısmına
gelebileceklerdir. Hepinize
başarılar ve iyi tatiller diliyorum
dedi.
“ÖĞRENMEYİ KENDİNİZE
BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE
GETİRİN”
İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, öğrencilere güzel bir yaz
tatili geçirmeleri temennisinde
bulunarak, “2021-2022 yılı
eğitim öğretim yılının sonuna
geldik. Burada 1 yılın emeği
karnelerinizi alacaksınız. Karne
demek, emek demektir.
Öğrenmeyi kendinize bir yaşam
biçimi haline getirin. Öğrenmek
sadece okula ait değil, yaşam
boyu sürecek bir olgu.
Bilmediğiniz şeyleri sormaktan
soruşturmaktan asla
çekinmeyelim, öğrenmeye
çalışalım. Kendimizi başkasıyla
kıyaslama yapmayalım. Çünkü
her bireyin kendine özgü
değerleri var, kendilerine göre
yetenekleri var. Bu
yeteneklerimizi geliştirelim. Bu
yaz tatilinde birer hobi edinelim
kendimize. Bu müzik dalında,
spor dalında olur, kendimizi
geliştirelim. İleriye dönük
hayatımıza farklılıklar
katacaktır. İnşallah yaz
tatilinizde bol bol kitap
okuyarak, yine kalemi elinizden
bırakmayacak şekilde tatilinizi
güzel bir şekilde değerlendirin.
Bu vesile ile Başta milli eğitim
camiasına, velilerimize,
öğrencilerimize iyi tatiller
diliyorum.”
“HEDEFİMİZ
ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE

ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE
HAZIRLAMAK”
İlçe Kaymakamımı Uzan,
“Vakfıkebir ilçesi olarak öğrenci,
öğretmen ve eğitim
çalışanımızla birlikte kazasız
belasız bir eğitim öğretim
dönemini daha tamamlamış
olduk. Son yıllarda İlçemizde
eğitim öğretimde ciddi bir
ilerleme başarı elde etme
durumu söz konusu. Bu
kapsamda emeği geçen,
gayreti geçen bütün eğitim
camiasının neferlerini,
hizmetlisinden müdürüne
kadar, okul aile birliğinden,
öğrenci velilerinden, servis
şoförlerine kadar hepsini tebrik
ediyorum, hepsine teşekkür
ediyorum. Amacımız ve
hedefimiz Vakfıkebir'li
çocuklarımızı geleceğe çok
güzel bir şekilde hazırlamak,
onların hayatlarında başarılı,
kaliteli bir eğitim almalarını
sağlamak. Vatana ve millete
hayırlı bir evlat olarak hayırlı bir
birey olarak yetişip, vatana
millete katkı sunmalarını
sağlamak. Bunun için gayret
sarf ediyoruz. Dolayısı ile böyle
eğitim öğretim dönemlerinde
çocuklarımızı motive etmek
açısından çocuklarımızın karne
törenlerine katılıyoruz. Onların
gönüllerini hoş etmeye
çalışıyoruz. Bugünde inşallah
böyle tarihi bir okulumuzda,
böyle güzide öğrencilerimizle,
çok kıymetli öğretmenlerimizle
birlikte, bu töreni icra etmeye
çalıştık” dedi. Yapılan
konuşmaların ardından okulu
birincilikle bitiren Gökçe Dost
ve dereceye giren diğer
öğrencilere belgeleri verildi.
Ayrıca artık geleneksel hale
gelen 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların
birincilerine 500, ikincilerine
400 ve üçüncülerine 300 er TL
toplamda 4.800 TL ödül verildi.
Ayrıca mesleki uygulamalarda
okulu temsil ederek camilerde
hutbe okuyan ve imamlık yapan
5 öğrenciye de 100 er TL
verildi. Ardından toplu
fotoğraflar çekilerek tören sona
erdi.

TURUPÇU DUALARLA ANILDI

Vakfıkebir Gençlik Merkezi eski müdürü merhum Mustafa Turupçu, ölümünün
seneyi devriyesinde Çamlık Mahallesi camiinde Kur'anı Kerim okunarak anıldı.
Merkezinde özel ilişkileri, ikna
yöntemleri ile onlarca kurs
açarak gençlerin önderi oldu.
Devlet terbiyesi, görev anlayışı
ile örnek bir devlet adamıydı.
Okullarla kurduğu iletişim
sayesinde gençleri eğitime,
spora, sanata yönlendirdi.
Vakfıkebir aşığı bir eğitimci idi.
En iyi Vakfıkebir fotoğraflarında
onun deklanşörü vardır. Yıllarca
akfıkebir Gençlik Merkezi Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü çalıştığı ve emek verdiği Gençlik
Merkezine TBMM Çevre
Ahmet Altın, Vakfıkebir Sosyal
eski müdürü merhum
Komisyon Başkanı ve Trabzon
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar
Mustafa Turupçu,
Milletvekili Sayın Muhammet
Saral, KYK Öğrenci Yurdu
ölümünün seneyi devriyesinde
Müdürü Ömer Gül, aile yakınları Balta'nın girişimleri ile isminin
Çamlık Mahallesi camiinde
ve vatandaşlar katıldı. Vakfıkebir verilmesi ona duyulan sevginin
Kur'anı Kerim okunarak anıldı.
ve saygının bir göstergesidir.
15 Haziran 2019 tarihinde kalp İlçesinin efsane müdürleri
krizi sonucu yaşamını kaybeden arasında yerini alan ve çalışkan Kendisini özlem ve şükranla
anıyoruz. Merhum efsane müdür
yapısı ile herkese örnek olan
Gençliğin ağabeysi, 7 den 70
Mustafa Turupçu'nun aramızdan
herkes tarafından sevilen gönül Gençlik Merkezi Müdürü
ayrılışının 4. Yılında Vakfıkebir
merhum Mustafa Turupçu;
dostu Vakfıkebir Gençlik
İlçesi Çamlık Mahallesi camiinde
Görevde olduğu yıllarda,
Merkezi Müdürü merhum
Vakfıkebir adına yapılan büyük akşam namazına müteakiben
Mustafa Turupçu için
düzenlenen Kur'anı Kerim
organizasyonlarda hep ön
düzenlenen Kur'anı Kerim
tilaveti ve dualarla anıldı.
saflarda oldu. Gençlik
tilavetine İlçe Müftüsü Şükür
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DAR GELİRLİYİ İKİNCİ SINIF VATANDAŞ, MEMURLARI İSE BÜTÇEYE YÜK OLARAK GÖRÜYORLAR

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli, İYİ Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısına katıldı. Başkan Beşli, Genel Başkan Akşener'in TBMM'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşma hakkında açıklamada bulundu.

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Alpaslan Beşli ve beraberinde
yönetim kurulu üyesi Ali Eyüboğlu ile
birlikte Gazetemizi ziyaret ederek Yazı
İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu
ile bir süre sohbet ederek, İYİ Parti'nin
TBMM'deki Grup Toplantısı ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Başken
Alpaslan Beşli özellikle Ankara da
kendilerini ağırlayarak yakından
ilgilenen Partinin GİK Üyeleri Şükrü
Kuleyin ve Yavuz Aydın'a teşekkür
ederek sözlerine başladı. İYİ Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli,
İYİ Parti'nin TBMM'deki Grup
Toplantısına ilçe yönetim kurulu üyesi
arkadaşları ile birlikte katıldığını ve
Genel Başkan Meral Akşener'in
TBMM'deki Grup Toplantısında yaptığı
konuşma hakkında açıklamada
bulundu. Başkan Beşli, Genel Başkan
Meral Akşener'in değindiği konular
hakkında yaptığı değerlendirmede şu
ifadelere yer verdi.
“ARTIK ZAMLA YATIYOR, ZAMLA
KALKIYORUZ”
''Sayın Erdoğan ve olağanüstü
ekonomi yönetimi sayesinde artık her
yeni güne yeni bir zam haberiyle
uyanıyoruz. Sabah ekmeğe zam,
öğlen elektriğe zam, akşam doğal
gaza zam. Gece yarısı benzine,
mazota zam. Artık zamla yatıyor,
zamla kalkıyoruz… 2.500 lira reva
görülen emeklilerimiz Halk Ekmek
kuyruklarında sıra bekliyor. Okula
gidecek otobüs parası bulamayan

gençlerimiz umutsuzluk içerisinde gün
geçiriyor. Akşam evde ne pişireceğini
bilemeyen anneler evine; et, süt, yağ,
un hatta çocuğuna bez bile alamadığı
için feryat ediyor. Milletimiz
güvensizlik içinde yaşarken Sayın
Erdoğan'a göre her şey yolunda.
Milletimiz yoksullukla boğuşurken; 5
maaşlı, 10 maaşlı saray
danışmanlarının keyieri her zamanki
gibi yerinde. Ülkede enasyon
makyajlı hâliyle bile %73 buçuk olarak
açıklanırken beceriksizliğiyle göz
kamaştıran Nebati Bakan çıkıp; 'Biz
bir yol ayrımına gittik. Enasyonla
büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden
dar gelirliler hariç üretici rmalar,
ihracatçılar kâr ediyor.' diyor. Böyle bir
rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik
olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa
mahkûm ettiğiniz insanlarımızla bir de
dalga mı geçiyorsunuz? 'Dar gelirli
hariç, diğerlerinin işleri yolunda.' ne
demek? Dar gelirli vatandaşlarımızı,
vatandaştan saymayan böyle bir
umursamazlık olabilir mi? Siz nesiniz
o zaman? Bu sistem sizin tercihiniz
değil mi? 'Uçacak' dediğiniz Türkiye
böyle mi uçacak?'' dedi.
“DAR GELİRLİYİ İKİNCİ SINIF
VATANDAŞ, MEMURLARI İSE
BÜTÇEYE YÜK OLARAK
GÖRÜYORLAR”
"Başını, 'Enasyon sorunu yok, hayat
pahalılığı var' gibi, akıl dolu tespitlerle,
piyasalara güven veren, Sayın
Erdoğan'ın çektiği; Kabine'sindeyse;
dar gelirli vatandaşlarımızı,
düşünmediklerini itiraf eden, Nebati
Bakan'ın olduğu, olağanüstü yetkin bir
siyasi kadronun, milletvekillerinin de
böyle konuşmaları, elbette şaşırtıcı
değil. Hatırlarsınız, Ak Parti, bundan
20 yıl önce, 'Yolsuzlukla, yoksullukla,
yasaklarla mücadele edeceğiz' diye
yola çıkmıştı. Bugün ise, bu
arkadaşlar, siyasi yolculuklarının son
durağında, artık; dar gelirliyi ikinci
sınıf vatandaş, memurları ise bütçeye
yük olarak görüyorlar. Milletimizi,
akaryakıt için, duaya davet ediyorlar.
Bizzat sebep oldukları ekonomik
sıkıntılara, çözüm olarak da,
milletimize şükretmeyi öğütlüyorlar.
Nereden, nereye değil mi? Zihniyet

böyle olunca da; çare olarak
sundukları, sözde kurtuluş reçeteleri,
sadece vatandaştan yandaşa servet
aktarımına yol açıyor."
“KÖY OKULLARI YENİDEN
AÇILACAK”
Köy okullarına ilişkin; ''İYİ Parti olarak
Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle
iktidara geldiğimizde ilk iş olarak
taşımalı eğitim için harcanan parayla
terkedilen köy okullarını yeniden tamir
edeceğiz. Her birini teknolojik yönden
iyileştireceğiz. Dahası yeni
açacağımız köy okullarında bir yıl
zorunlu anaokulu eğitimi de olacağı
için en az 50 bin atanamayan
öğretmenimizin atamasını yapacağız.
Bu öğretmenlerimiz çalıkuşlarının
yolundan ilerleyecek. Görev yerlerine
gitmeden önce iyi bir hizmet içi
eğitimden geçecek. Oryantasyonları
tamamlanacak. Köylerde de her türlü
olanaktan faydalanacak. Köy
okullarını açtığımızda nitelikli fırsat
eşitliğiyle çocuklarımızın öğrenme
yoksulu olmalarının önüne geçeceğiz.
Hiçbir çocuğumuzu geride
bırakmayacağız. Doğdukları yeri bir
dezavantaj olmaktan çıkaracak,
köylerinde iyi bir eğitim almalarını
sağlayacağız. Teknolojiyse teknolojiyi
sağlayacak, laboratuvarsa laboratuvar
kuracak; bilimsel ve beceri temelli
eğitim vereceğiz. Köy okullarını
açtığımızda; kız çocuklarımız
okullarına devam edecek, erken yaşta
evlendirilmeyecek. Kızıyla, erkeğiyle
pırıl pırıl çocuklarımız meslek sahibi
olacak. Doktor olmanın, öğretmen
olmanın, mühendis olmanın hayaline
ulaşacak. Köy okullarını açtığımızda
unutturulmak istenen değerlerimize
yeniden sahip çıkacağız. Köylerimizde
yeniden İstiklal Marşı'mız okunacak.
Andımızın gür sesi yeniden
duyulacak. Millî bayramlarımız
yeniden coşkuyla kutlanacak. Hiç
merak etmeyin, çok az kaldı!'' dedi.
"ÇİFTÇİYİ HİÇBİR ZAMAN DİKKATE
ALMADILAR"
Hükümet tarım politikasında sınıfta
kaldı. İktidarın çiftçinin durumunu
merak etmediğini savunarak,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin en büyük şanssızlığı, 20

yıldır geleceği planlayamayan
vizyonsuz bir iktidar tarafından
yönetilmesidir. İlk dönemlerinde
yaptıkları birkaç iyi işi de tüketip,
ülkenin kaderini getirip ucube bir
sisteme bağladılar. Bu sistem
yüzünden ülkemizi düşürdükleri
çukurdan çıkarmaları imkansız.
Çiftçiyi hiçbir zaman dikkate almadılar.
Tarımı geliştirmek için kıllarını bile
kıpırdatmadılar. Avrupa'nın en geniş
tarım alanlarına sahip Türkiye'yi,
tarımda ithalata muhtaç bir ülke haline

getirdiler. Tarımda ithalata muhtaç,
ekonomide yabancının parasına
muhtaç, dış politikada ABD'ye muhtaç
bir Türkiye. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'nin ülkemizi getirdiği
nokta işte bu. Son 10 yılda çiftçi sayısı
yüzde 38'e düştü. 400 binden fazla
insanımız, toprak işlemeyi bıraktı.
2002'den bu yana tarım alanlarımızın
yüzde 12'sini yitirdik. Tarımsal
üretimde dünyanın en büyük ikinci
ülkesi olan Hollanda kadar tarım
alanını kaybettik dedi."

EMEKLERİNİZ KARNELERİNİZDE "KALBE DOKUNANLAR" ŞİİR
KARŞILIK
BULACAKTIR!
GECESİ İZLEYENLERİ MEST ETTİ
Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta, 2021 - 2022 Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi tarafından Uygulama
Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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aşkanımız mesajında
şunları söyledi;
Karnelerini alan sevgili
çocuklar; Bugün bir eğitim
öğretim yılını daha
tamamlayarak hayallerinize ve
hedeflerinize doğru bir adım
daha yaklaşmış oldunuz.
Verdiğiniz emekler bugün
karnelerinizde karşılık
bulacaktır. Notlarınız ne olursa
olsun ailenizin,
öğretmenlerinizin, hepimizin
sizleri sevdiğimizi ve
önemsediğimizi unutmayın.
Geleceğiniz için kendinize bir
hedef belirleyin, belirlediğiniz
bu hedefe ulaşmak içinde

özveride bulunarak planlı bir
şekilde çalışın. Kararlı
çalışmanızla gelecekte
kendinize, ailenize, ülkemize ve
tüm insanlığa sağladığınız
hizmetlerle asıl mükâfata
erişeceksiniz.
Değerli anne-babalar;
Unutmayınız ki kötü karne
yoktur, iyileşmeyi bekleyen
karne vardır. Çocuklarımızın
kalbimizdeki değeri,
karnelerdeki notlardan daha
büyüktür. Çocuklarınızın
karneleri sizin onlara
göstereceğiniz sevginin
göstergesi olmasın. Maharet,
her şey yolunda gitmediğinde

de fark oluşturabilmektir. Bize
düşen görev karnelerde
karşılaşılan durum her ne
olursa olsun çocuklarımıza
duyduğumuz güveni ve desteği
esirgemeyip daima
sürdürmektir.
Bu vesileyle, Ülkemizin
geleceği olan evlatlarımız için
var gücüyle, fedakârca çalışan
değerli idareci ve
öğretmenlerimize şükranlarımı
sunuyorum. Çalışmalarının
karşılığı olan karnelerini alan
sevgili çocuklarımızı yürekten
kutluyor, sağlıklı, eğlenceli,
verimli, kitaplarla dolu bir yaz
tatili diliyorum.

Oteli Konferans salonunda "Kalbe Dokunanlar" temalı Şiir Gecesi düzenlendi.

"KALBE DOKUNANLAR" temalı
şiir gecesi izleyenleri mest etti.
Şiir Gecesini organize eden
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Esra Akdin aynı
zamanda programın
sunuculuğunu yaptı. Gecede
şiirleri, Ayrılış Hikayesi şiirini
Tuğba Demir, İlk Yalan Hacer
Gülay, Mavi Gözlü Dev Nazım
Aydın, Sevi Arzu Tunço,
Kaldırımlar Damla Akat, 3.
Şahsın Şiiri Onur Karagüllü,
Sevdiğin Kadardır Ömrün
Sunay Uçar, Sevgilerde Fatma
Başkan, Sakarya Nevzat
Gürsoy, Desem Ki Vildan
Birincioğlu, Vatan ve Biz İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın,
Etme Ali Yücel Yıldız, Tek Hece
Demet Topal, Tahir ile Zühre
Asiye Nur Günhan, Sen, Sen,
Sen İlkay Genç okudular.
AMACIMIZ KALPLERE
GİRMEKDİ!
Vakfıkebir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi fark yaratmaya
devam ediyor diyerek
katılımcılara ve şiir gecesine
katkı verenlere teşekkür edem

Okul Müdür Mehmet Kahveci;
Okul öğretmenleri ve
öğrencilerinin katılımı ile 'Kalbe
Dokunanlar' şiir gecesi
düzenlemeye karar verdik.
Gecede amacımız öğrencilerin
ve öğretmenlerin farklı yönlerini
ortaya koymalarını sağlayarak
kalplere girmekti. Ne kadar
severse sevsin yine de
kalabalığın içinde yalnızlığı
yaşar insan, Sokaklar,
kaldırımlar yalnız sevenin
mabedidir. Sevince sonuna,
sonsuza kadar sevmeli insan.
Bazen kırarak bazen kırılarak,
bazen sınırsız bazen rotasız.
Sevenden sevdiğine bir miras
gibi kalan. Şimdi susmanın ve
ayrılığın vakti diyerek kalpler
dokunmak istedik. Kalbimizdeki
sıcaklığı paylaşmak istedik. Bu
manada bir farkındalık yaratmak
için çapa gösterdik. Umarız
kalbimizdeki sıcaklığı
hissettirmiş olduk dedi.
Şiir gecesine İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sayın Ahmet Altın,
MTAL öğretmen ve öğrencileri
okudukları şiirlerle dinleyenlere

keyifli anlar yaşattılar.
Programa, Vakfıkebir
Kaymakamı Sayın Dr. Hacı
Arslan Uzan, Kaymakam Adayı
Sayın Muhammet Furkan
Bektaş, Beşikdüzü Kaymakam
Adayı Sayın Hüseyin Bozoğlan,
okul-kurum müdürleri ve
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim
Personeli katıldı. Gecenin
sonunda Kaymakam Dr. Uzan
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Altın,
Müdür Kahveci nezaretinde tüm
katılımcılara teşekkür ederek
tebrik ettiler.
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BEŞİKDÜZÜ MYO'DA MEZUNİYET COŞKUSU ÇALIŞKAN MUHTAR HİZMETLERE DEVAM EDİYOR
Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu'nun 29. yılında 2021-2022
eğitim-öğretim yılında 27. dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vakfıkebir İlçesi Fevziye Mahallesi Muhtarı Mustafa Afyon, 2019 yerel seçimleri sonrası birlikte göreve geldiği
ekip arkadaşları ile birlikte mahalledeki eksikliklerin giderilmesi için yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

şeyler olduğunu biliyorsunuz.
Dirayetli, kararlı ve sabırlı
gençler olarak gelecekte de
müreffeh ve büyük Türkiye
hayalimize katkı
sağlayacağınıza eminim.
Unutmayın sizler Beşikdüzü
Meslek Yüksekokulu
mezunlarısınız. Trabzon
Üniversitesi'ni, Beşikdüzü
Meslek Yüksekokulu'nu ve
Beşikdüzü'nü her an en iyi
şekilde temsil edeceğinize olan
inancım tamdır. Okulumuzla
gurur duyun ve irtibatınızı asla
kesmeyin. Sevgili
mezunlarımız, değerli gençler,
sizleri ve sizleri yetiştiren
ailelerinizi, kendim ve tüm
yüksekokul çalışanları adına en
içten duygularımla kutluyorum.
Atatürk'ün Cumhuriyet'i sizlere
emanet ettiğinin bilinciyle
hayatınızın yeni döneminde
yükleneceğiniz sorumlulukları
yerine getireceğinizden şüphem
yoktur. Yolunuz açık olsun dedi.
Trabzon Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer
yaptığı selamlama
konuşmasında Üniversitemiz
2018 yılında KTÜ'den
ayrıştırılmasıyla oluşturulan dört
yıllık bir üniversite Vakfıkebir
MYO bu binada eğitim ve
öğretime hizmet vermeye
çalışıyor. Okulumuz çeşitli
alanlarda ülkemize verdiği
mezunlarla hizmet etmeye
çalışıyor diyerek üniversite
hakkında bilgilendirme yaptı.
Çimer mezun öğrencilere
başarılar diledi. Mezun
öğrenciler adına dönem birincisi
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Bölümü öğrencisi Canan
Çavuşoğlu bir konuşma yaptı.
Çavuşoğlu konuşmasında,
“Sevgili arkadaşlarım.
Mezuniyet sevincimize ortak
olmak için bu özel günü bizlerle
paylaşan herkese çok teşekkür
ediyorum. İki yıl boyunca
verdiğim bu büyük emeğin
karşılığını yüksekokulumuzun
birincisi olarak aldığım için çok
mutluyum ve gururlu olduğunu”
ifade etti. Çavuşoğlu,
konuşmasının ardından, 27.
dönem mezunları adına dönem
1.olarak yaş kütüğüne plaket
çaktı. Atatürk'ün Gençliği
Hitabesini okundu. Öğrencilerin
mezuniyet andının
okunmasından sonra, dereceye
giren öğrencilere plaket ve
ödülleri verildi. Ayrıca Yusuf
Öztürk Turnuvasında şampiyon
olan ekiplere plaket ve
hediyelerinin verilmesinin sonra
kep atma töreniyle program
sona erdi.

büyük proje olarak mezarlık
çalışmamızı başlattık. Fevziye
Mahallesi Orta sokakta bulunan
mezarlığın işciliğini, demirini
bizler ve mezar sahipleri
beraber üstlendik.75 metreküp
beton dökerek mezarlığın
etrafını sardık. İnşallah yakında
betonun üstünü de tel çit ile
döneceğiz. Bu çalışmamız
tamamlandığında çevremizde
örnek gösterilecek bir proje
olacaktır. Bu büyük projelerin
dışında camimizin ses
sistemlerini, alttan ısıtma
sistemini yeniledik. Ayrıca bir
hayırsever abimizin
masraflarını üstlenmesiyle
aşağı camimiz minaresini çatısı
ve dış cephelerini boyattık.
Allahın izniyle durmak yok,
yolumuza yeni projelerle
devam edeceğiz. Şu ana kadar
yapılan çalışmaların toplam
maliyeti 800 bin TL'nin
üzerindedir. Fevziye
mahallemizin yollarında
sıkıntılarımız vardır. Geriye
dönük en az beton ve asfalt
alan mahallelerden biriyiz.
Diğer mahallelerle olan bu
farkın kapanması için değerli
büyükşehir belediye
başkanımızın bize yardımcı
olacağına inancımız tamdır.
Mahallemizde yaptığımız
çalışmalarda bize destek olan
Belediye Başkanımız Sayın
Muhammet BALTA'ya bütün
hayırseverlerimize, mezarlıklar
müdürü ve ekibine, Büyükşehir
Belediyesine, Vakfıkebir
Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve
çalışanlarına mahallemiz ve
muhtarlığımız adına teşekkür
eder saygılarımızı sunuyoruz
dedi.”
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eşikdüzü Meslek
Yüksekokulu'ndan 20212022 eğitim-öğretim
yılında 27.dönem mezuniyet
törenine Beşikdüzü Kaymakamı
Ferhat Vardar, Kaymakam
Refiki Hüseyin Bozoğlu,
Beşikdüzü Belediye Başkan
Yardımcısı Kamuran
Kahyaoğlu, Emniyet Müdür
Vekili Ahmet Bekar, Trabzon
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Atilla Çimer, Okul
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi
Ertuğrul Karoğlu, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Emrah Demiral,
siyasi parti ilçe başkanları, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri,
davetliler ve öğrenciler ve
aileleri katıldı. Tören saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başladı.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Ertuğrul Karoğlu yaptığı
konuşmada, “Bugün bizim için
önemli bir gün. Yeni
mezunlarımızı, yeni
yaşamlarına uğurlamanın
coşkusunu, heyecanını ve
telaşını birada yaşıyoruz.
Kuruluşumuzun 29.yılında,
27.mezunlarımızı uğurlamanın
sevinci içerisindeyiz. Bu
nedenle oldukça mutluyuz ve
gururluyuz. Bugün burada,
görünen yüz olarak karşınızda
ben varım ancak biz kalabalık
bir ekibiz. Konuşmama devam
etmeden önce takım
arkadaşlarımı, tüm akademik ve
idari personelimizi kuvvetli
alkışlarınızla sahneye davet
ediyorum. Değerli veliler,
anneler, babalar sizlerin bu
akşamki duyguları
herkesinkinden çok farklı.
Dünyaya geldikleri andan
itibaren üzerine titrediğiniz,
emek verdiğiniz, özenle ve
zorluklarla yetiştirdiğiniz,
gözbebekleriniz evlatlarınızı
yaşam mücadelesinin içine
uğurlamanın vakti geldi.
Yavrularınızın istikballeriyle ilgili
kaygı duymayın. Onlar iki yıllık
süreci çok iyi bir şekilde
planladılar ve birçok övgü

aldılar. Yapmış oldukları
çalışmalarla hem sizlerin hem
de hocalarının emeklerinin boşa
gitmediğini hepimize
ispatladılar. Onlarla gurur
duyabilirsiniz zira biz
duyuyoruz. Biliyoruz ki bundan
sonra da onların yaptıklarını
birlikte onur ve gururla
izleyeceğiz dedi. Akademik
kadromuz önceki dönemlerde
olduğu gibi bu dönemde de
özgüvenleri çok yüksek, insani
ilişkilerinde başarılı, sorumluluk
üstlenmekten kaçınmayan,
öğrenme ve araştırmaya
hevesli, mesleki bilgileri yeterli
gençler yetiştirdi ve yetiştirmeye
de devam edecektir. Öğretim
elemanlarına seslenen Müdür
Karoğlu, Kurumumuza ayak
bastıkları andan itibaren inci gibi
işlediğiniz sevgili öğrencilerimizi
iş ve sosyal yaşamlarında,
başarılara imza atacak bireyler
olarak yetiştirerek bugünlere
getirdiniz. Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün “Ey yükselen
yeni nesil! İstikbal sizsiniz!
Cumhuriyeti biz kurduk, onu
yükseltecek olan sizsiniz”
ifadesinden hareketle büyük
Türk milletinin teminatı ve
istikbalinin gençlik olduğu
bilinciyle cehalete,
bozgunculuğa, bölücülüğe,
kültürel istila tehdidine, madde
bağımlılığına karşı göstermiş
olduğunuz duruş takdire
şayandır. Hepinize katkılarınız
için sonsuz teşekkürlerimi
sunarım dedi. Sevgili
öğrencilerim, Sizlere son kez
öğrencilerim diye hitap
ediyorum. Bugün sizler için çok
farklı bir anlam taşıyor.
Yaşamınızın bir dönemini
kapatıyor bir başka dönemini
açıyorsunuz. Yaşamdan,
zorluklardan ve çok çalışmaktan
korkmayın. Ailelerinizin sevgisi,
ilgisi ve desteğiyle yetişen
gençler olarak bugün
buradasınız. Dürüst, ahlaklı,
kendini bilen, inanan ve
güvenen gençler olarak ülkemiz
için yapabileceğiniz önemli

DENİZE GİRMEK YASAK

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan analiz raporlarının
değerlendirilmesi sonucunda Vakfıkebir Belediye Plajı ve Yalıköy Mahalle Plajında denize girmek yasaklandı.

V

akfıkebir Belediye Plajı
ve Yalıköy Mahalle
Plajında yapılan “Yüzme
Alanları Analiz Sonuçları”
açıklandı. İkinci bir emre kadar
Belediye Plajı ve Yalıköy
Mahalle Plajında denize
girmek tehlikeli ve riskli olduğu
açıklandı. Trabzon İl Sağlık
Müdürlüğü Halk Sağlığı
Hizmetleri Başkanlığı

tarafından Halk Sağlığı
Laboratuarında yapılan analiz
raporlarının değerlendirilmesi
sonucunda Vakfıkebir Belediye
Plajı ve Yalıköy Mahalle Plajı
izlem noktaları yüzme alanı
suyu analiz sonuçlarında deniz
suyunun yüzmeye uygun
olmadığı açıklandı.
Numune sonuçları uygun
çıkıncaya kadar bu alanlarda

denize girilmesi vatandaşların
sağlığı için risk teşkil ettiği için
ikinci numune alınarak analiz
raporlarının açıklanmasına
kadar yasaklandı. Vakfıkebir
Belediyesi ekipleri tarafından
denize girmek için riskli olan
Belediye Plajı ve Yalıköy
Mahalle Plajına uyarıcı
levhalar konularak vatandaşlar
uyarıldı.

V

akfıkebir İlçesi Fevziye
Mahallesi Muhtarı
Mustafa Afyon, 2019
yerel seçimleri sonrası birlikte
göreve geldiği ekip arkadaşları
ile birlikte mahalledeki
eksikliklerin giderilmesi için
yoğun çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. 2019 yerel
seçimlerinin ardından mahalle
halkının teveccühü ile muhtar
seçilerek görevi arkadaşları ile
birlikte devralan Muhtar
Mustafa Afyon, mahallede
eksik olan sorunların çözüme
kavuşturulması noktasında
çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor.
“ALLAH'IN İZNİYLE DURMAK
YOK, HİZMETE DEVAM”
Vakfıkebir İlçesi Fevziye
Mahallesi Muhtarı Mustafa
Afyon, 2019 yerel seçimleri ile
birlikte göreve geldiği 3 yıllık
görev süresinde yaptıkları
başarılı çalışmalar hakkında
açıklamalarda bulundu. Muhtar
Mustafa Afyon, “Görev süremiz
içerisinde, Mahallemizde birlik
beraberlik içerisinde çok güzel
çalışmalar yaptık. Görevi
devraldıktan sonra ilk olarak
Fevziye Mahallesi Aşağı Camii

yanındaki Bay Bayan WC ve
lavaboları sıfırdan yeniledik.
Merkezi bir alanda bulunan bu
projemizle önemli bir sorunu
çözmüş olduk. Mahallemizin
önemli sorunlarından biriside
yukarı camii yanında harabe
halinde bulunan imameviydi.
Belediye Başkanımız Sayın
Muhammet Balta Bey'in bize
gönderdiği mimar ve
mühendisle beraber
imamevinde tatilat projesi
çalışması yaptık. Çizilen
projeye uygun olarak
çalışmalarımıza başlayıp birinci
sınıf malzeme kullanarak içini,
çatısını, merdivenlerini
mahallemizin değerli
ustalarının özverili
çalışmalarıyla tamamladık. Yurt
dışında bulunan değerli bir
abimizin öncülüğü ve destekleri
ile dış kaplaması ve
imamevinin altındaki
misafirhanesi tamamlanmıştır.
Allah'ın izniyle durmak yok,
hizmete devam dedi.”
“YOLUMUZA YENİ
PROJELERLE DEVAM
EDECEĞİZ”
Muhtar Afyon, “İmamevi sorunu
çözüldükten sonra üçüncü

DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Haziran ayı mutat din görevlileri toplantısı yapıldı. Vakfıkebir İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, Haziran ayı mutat din görevlileri toplantısında yaptığı konuşmasında, "Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna,
biz de Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir Şubesi ve Diyanet personeli olarak hep birlikte destek vereceğiz." dedi.

V

akfıkebir İlçe
Müftülüğü'ne bağlı cami
ve Kur'an kurslarında
görev yapan din görevlileriyle
Haziran ayı mutat personel
toplantısını gerçekleştirdi.
Vakfıkebir Hikmet Kaan Proje
İmam Hatip Ortaokulu
Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen toplantı;
Vakfıkebir Esentepe Camii
İmam Hatibi iken Naklen
Şalpazarı Şıhkıranı Camii'ne
atanan İmam Hatip İbrahim
Erdin'in Kur'an-ı Kerim
tilâvetiyle başladı. İmam Hatip
Erdin, Kur'an tilâvetinin
ardından yaptığı kısa bir
konuşma ile meslaktaşlarına
vedâ etti. Ardından, toplantıya
iştirak eden Vakfıkebir Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü
Hayrettin Deniz, okulun proje
okulu olduğunu ve isminin de
"Vakfıkebir Anadolu İmam
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal
Bilimler Proje Okulu" olarak
değiştiğini belirttiği
konuşmasında; süreçle ilgili
bilgi verdi. 30 kişilik kontenjan
verilen proje kısmına bu yıl
merkezi sınavla öğrenci
alınacağını ifade eden Müdür
Deniz, "Vakfıkebir ilçesinde
Fen Lisesinden sonra sınavla
gerek ilçe içinden, gerekse ilçe
dışından, hatta il dışından da
öğrenci alacak olan Vakfıkebir
Anadolu İmam Hatip Lisesi
böylece kaliteyi artırma adına
büyük bir ivme yakalayacak.
Proje kısmını kazanamayan
öğrenciler de normal Anadolu

İmam Hatip kısmını tercih
ederek okulda
okuyabilecekler." dedi. Normal
imam hatip programına eskiden
olduğu gibi sınavsız öğrenci
almaya da devam edeceklerini
belirten Okul Müdürü Hayrettin
Deniz, "Bütün hedefimiz bizlere
emanet edilen evlatlarımızı
vatanını ve milletini seven, milli
ve manevi değerlerine sahip
çıkan, ülkesine ve insanlara
hizmet etmeyi amaç edinmiş ve
başarılı kişiler olarak
yetiştirmektir." sözlerine yer
verdi. Okulun proje okulu
olduğu ile ilgili tanıtım
faaliyetlerini yürüttüklerini de
ifade eden Müdür Deniz,
"Liseye kayıt yaptıracak
öğrencisi olan velilerimizin
çocuklarını okulumuza
bekliyoruz. Ayrıca okulumuzun
Proje Okulu olmasında katkı
sağlayan herkese teşekkür
ediyorum" dedi. Daha sonra
İlçe Müftüsü Şükür Küçük,
toplantı gündemiyle ilgili
konuları paylaştı. Müftü Küçük,
ağırlıklı olarak vekaletle kurban
kesim organizasyonu
konusunda bilgilendirmede
bulundu. Diyanet İşleri Başkanı
ve Türkiye Diyanet Vakfı
organizasyonu ile yurt içi ve
yurt dışında her yıl olduğu gibi
bu yıl da vekaletle kurban
kesim organizasyonu
gerçekleştirileceğini belirten
Müftü Küçük, "Türkiye Diyanet
Vakfı, özverili bir şekilde bu işi
hakkıyla yapıyor. Başkanlığımız
ve Türkiye Diyanet Vakfı,

'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle
Yakınlaş' temasıyla mazlum ve
muhtaç insanların yüzünü
güldürmek ve bir nebze de olsa
onların da bayram sevinci
yaşamalarını sağlamak
amacıyla bu organizasyonu
yıllardır devam ettiriyor. Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı iş birliğinde
sürdürülen vekalet yoluyla
kurban kesim organizasyonuna
biz de Türkiye Diyanet Vakfı
Vakfıkebir Şubesi ve Diyanet
personeli olarak hep birlikte
destek vereceğiz.
Başkanlığımız ve Türkiye
Diyanet Vakfımız, dünyanın her
yerinde bulunan insanlara dil,
din, ırk, mezhep, meşrep farkı
gözetmeksizin yardım elini
uzatmıştır ve uzatmaya da
devam edecektir. Türkiye
Diyanet Vakfının her tarafa
ulaşabilmesi için bizlerin de
elini taşın altına koyarak bu
hizmetleri daha ileriye
götürebilmek için Türkiye
Diyanet Vakfına bağışlarımızla
destek olmamız gerekiyor.
Başkanlığımız 2022 yılı vekâlet
yoluyla kurban bağış bedelini
yurt dışı 1800 TL, yurt içi de
2250 TL olarak belirledi. Bu
konuda vatandaşlarımızı
bilgilendirelim ve kendilerine
yardımcı olalım." dedi.
Toplantının sonunda ise; İlçe
Müftülüğü Engelli Koordinatörü
Şenocak Mahallesi İmam Hatibi
Davut Bayraktar, özel bireylere
yönelik yürütülen çalışma ve
etkinliklerle ilgili bilgi verdi.
İmam Hatip Davut Bayraktar,
özel bireylere yönelik
hizmetlerin daha etkin ve
verimli yürütülebilmesi
noktasında arkadaşlarının
desteğine ihtiyaç olduğunu
belirterek, ilçe merkezi ve
mahallelerde bulunan engelli
vatandaşların isimlerinin
kendilerine bildirilmesini istedi.

Büyükliman
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KAYMAKAM UZAN'DAN KAN BAĞIŞINA DESTEK VAKFIKEBİR MYO'DA 16. MEZUNİYET COŞKUSU
Trabzon Kızılay Kan Bağış Merkezi ekibinin, Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde düzenlemiş
olduğu kan bağış kampanyasına İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan destek verdi.

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'nda 2021-2022 Eğitim-Öğretim
yılı sonunda 16. Dönem öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
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rabzon Kızılay Kan
Bağış Merkezi ekibinin,
Vakfıkebir Hükümet
Konağı önünde düzenlemiş
olduğu kan bağış
kampanyasına İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan destek olurken, Kamu
Kurum ve Kuruluşları
personelleri ile birlikte kan
bağışında bulundular.
İnsanların sağlıklı bir yaşam
için kan vermesi gerektiğini

belirten Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan, "Kan bağışının iki
türlü faydası olduğunu
biliyoruz. Birisi, verilen kanın
yerine, anında genç hücrelerin
dolaşıma katılması ve kan
bağışlayan kişinin daha dinç ve
daha canlı olması ile kalp krizi
riskinin azalmasıdır. İkincisi ise
ihtiyacı olan kişilerin Kızılay
yardımı ile anında kan
bulabilmesidir. Her yıl binlerce
insan, bir kaza veya bir

hastalık sonucunda kan
bulamadığı için hayatını
kaybetmektedir. Kana kimin ne
zaman ihtiyacının olacağını
bilemezsiniz. O yüzden kan
verebilecek durumda olan
herkesin kan bağışında
bulunması birer insanlık
görevidir. Kan bağışına katkıda
bulunan vatandaşlarımıza,
Kızılay Kan Merkezi
çalışanlara teşekkür ediyorum"
dedi.

JANDARMANIN 183. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜNDE ANLAMLI ZİYARET
Vakfıkebir İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir ve beraberindeki muhtarlar, Jandarma
Teşkilatının 183. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiler.
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akfıkebir İlçesi Muhtarlar
Derneği Başkanı İzzet
Çilingir ve beraberindeki
muhtarlar, jandarma teşkilatının
183. yıl dönümü nedeniyle
Vakfıkebir İlçe Jandarma
Komutanı J.Üsteğmen Mert
Oğuztarhan ve jandarma
personellerini ziyaret ederek
Jandarma Teşkilatının 183. Yıl
Dönümünü kutladı. Samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette
Başkan Çilingir ve
beraberindeki muhtarlar J.
Üsteğmen Oğuztarhan ve
jandarma personelleri ile bir
süre hasbihal ederek akabinde
fikir alışverişlerinde bulundular.
“NAZİK DAVRANIŞINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Muhtarın vatandaşa uzanan,
dokunan, temas eden en kısa
mesafe olduğunu ifade eden
İlçe Jandarma Komutanı Ütğm.
Mert Oğuztarhan, “Köy
mahallelerinde yapmış
olduğumuz incelemelerde
muhtarlarımızın kapı kapı,
kimin nerede, hangi halde
olduğunu bilmesi,
vatandaşlarımızla hemhal
olmaları devletimiz adına
memnuniyet verici. Bunu
yapabilmek de bir gönül işi.
Muhtarlık karşılığı çok olmayan;
ama duası bol olan bir iş tüm

muhtarlarımıza göstermiş
oldukları çaba ve
vatandaşlarımızın dertleriyle
dertlenmelerinden dolayı
özellikle teşekkür etmek
istiyorum. Bu vesile ile
teşkilatımızın 183. Kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle bizleri
ziyaret ederek gösterdikleri bu
nazik davranıştan dolayı
dernek başkanımız başta
olmak üzere tüm
muhtarlarımıza teşekkür ediyor,
görevlerinde başarılar diliyorum
dedi.”
“JANDARMA, VARLIĞI İLE
MİLLETİMİZE GÜVEN
VERMEKTEDİR”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği
Başkanı İzzet Çilingir ise
yaptığı açıklamada, Jandarma
Teşkilatı'nın milletimizin huzur
ve güveni için gece gündüz
demeden çalıştığını söyledi.
Vakfıkebir İlçe Jandarma
Komutanlığı'nın sorumluluk
sahasında huzur ve güven
ortamının tesisinde büyük
gayret gösterdiğine vurgu
yapan Dernek Başkanı Çilingir,
“Büyük önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün deyimiyle "
Jandarma her zaman yurt, ulus
ve cumhuriyete aşk ve
sadakatle bağlı tevazu,
fedakârlık ve feragat örneği bir

kanun ordusu” olan Jandarma
Teşkilatımız; kurulduğu günden
bugüne kadar milletimizin
emniyeti için çalışarak şerefli
bir görevi ifa etmekte, varlığı ile
milletimize güven vermektedir.
Gücünü yasalardan ve halktan
alan Jandarma Teşkilatımız,
vatansever tutum ve üstün
hizmet anlayışı ile milletimizin
gönlünde müstesna bir yer
edinmiş ve sonsuz güvenine
mazhar olmuştur. Bu
düşüncelerle, Jandarma
Teşkilatının 183. kuruluş
yıldönümünü kutlar, başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere tüm şehitlerimizi
rahmetle, gazilerimizi de minnet
ve şükranla anıyorum. Başta
Vakfıkebir İlçe Jandarma
Komutanlığımızın personelleri
olmak üzere tüm Jandarma
Teşkilatımızın değerli
mensuplarına görevlerinde
üstün başarılar diliyor, saygı ve
selamlarımı iletiyorum”
ifadelerini kullandı.
Ziyarette Dernek Başkanı İzzet
Çilingir, İlçe Jandarma
Komutanı Ütğm. Mert
Oğuztarhan'a günün anısına
hediye verdi. Ziyaret günün
anlam ve önemine binaen
çekilen hatıra fotoğrafı ile son
buldu.

akfıkebir MYO
yerleşkesinde
gerçekleştirilen
mezuniyet törene Vakfıkebir
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Kaymakam Adayı
Muhammet Furkan Bektaş,
Belediye Başkan vekili Havva
Kurt, Trabzon Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla
Çimer, MYO Müdürü Tolga
Ergün, Şalpazarı Meslek
Yüksekokulu Müdürü Sayın Dr.
Öğr. Üyesi Harun Kahveci, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın,
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet
Uzun, Halk Eğitim Müdür
Yardımcısı Mustafa Dal,
Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Müdürü Sinan Uzun,
akademisyenler, öğrenciler ve
aileleri katıldı. Vakfıkebir Meslek
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Tolga Ergün yaptığı
konuşmasında; Adını Yavuz
Sultan Selim'in annesi Gülbahar
Hatun'dan alan, Karadeniz'in
incisi Trabzon'un, güzide ilçesi
Vakfıkebir ilçemize ve
Yüksekokulumuzun 2021-2022
Eğitim Öğretim Yılı 16. Dönem
mezuniyet törenine hepiniz hoş
geldiniz. Değerli konuklar,
bugün burada çok özel ve
kıymetli bir günü yaşamaktayız.
Geleceğimizin teminatı olan
sevgili gençlerimizi Türkiye'nin
her bölgesinde çalışabilecek
birikime sahip, sağduyulu,
çağdaş bireyler olarak
yetiştirmenin ve yeni
yaşamlarına uğurlamanın
kıvancını, gururunu, mutluğunu
ve aynı zamanda hüznünü bir
arada yaşamaktayız.
Yüksekokulumuz, kurulduğu
günden bu yana nitelik ve nicelik
bakımından ilçemizin ve ilimizin
bilimsel, sosyal ve kültürel
gelişimine önemli katkılar
sağlayarak daima çalışmayı,
üretmeyi, vazife edinmiştir.
İhtiyaç hissettiğimiz her alanda
her türlü desteklerini bizlerden
esirgemeyen Rektörümüz Sayın
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'ya, İlçe
Kaymakamlığımıza, İlçe
Belediye Başkanlığımıza ve ilçe
kurum amirlerine teşekkür
ederim dedi.
“YÜKSEK OKULUMUZDAKİ
PROGRAM SAYISI ALTIYA
YÜKSELDİ”
Törene katılan Konuklara
seslenen Müdür Ergün,
gelecekle ilgili olarak
yüksekokulumuzun öncelikli

hedefleri arasında, öğrenci
sosyal alanlarının da yer aldığı,
idari binanın yeniden yüksek
okulumuzun ihtiyaçlarına cevap
verebilecek şekilde yapılması,
yeni bölümlerin açılması ve
öğrenci sayımızın artırılması yer
almaktadır. Rektörlüğümüzün
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
bünyesinde “Ulaştırma
Hizmetleri Bölümü Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri”
programı açılmasına ilişkin teklifi
Yükseköğretim Kurulu
tarafından incelenerek 2022
Nisan ayında uygun görüldü.
Böylece yüksek okulumuzdaki
program sayısı altıya yükselmiş
oldu. Yeni programımız, başta
yüksekokulumuz ve
üniversitemiz olmak üzere;
ilçemize, şehrimize ve ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum. Bu
durum Yüksekokulumuzun
gelişip büyümesi açısından
büyük önem arz etmektedir. Bu
hedefimizi gerçekleştirmemizde
katkısı olan tüm paydaşlarımıza
teşekkür ederim. Saygıdeğer
öğrenci velilerimiz, bugün çeşitli
özverilerle yetiştirdiğiniz ve şuan
burada bulunan yaklaşık 250
öğrencimizi, donanımlı bireyler
olarak çalışma hayatına
uğurlamanın sevincini birlikte
yaşıyoruz. Bu zorlu mücadelede
sabrınızın somut göstergesi
olan böylesi evlatlar
yetiştirdiğiniz için sizleri
içtenlikle kutluyorum. Değerli
akademik ve idari personelimiz,
sizler, bu gençleri özgüvenleri
yüksek, insan ilişkilerinde
başarılı, mesleki bilgileri sağlam,
sorumluluk sahibi, çağdaş
değerlere ve meslek ahlakına
sahip bireyler olarak
yetiştirdiniz. Katkılarınız ve
destekleriniz için sizlere,
öğrencilerimiz, velilerimiz ve
şahsım adına sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.
“KARŞINIZA ÇIKACAK
ENGELLERDEN YILMAYIN”
Müdür Ergün, mezunlara
seslendiği konuşmasında şu
ifadelere yer verdi, dürüst,
çalışkan ve üretken her insan
tüm insanlık için başlı başına bir
değerdir. Bu nedenle kendini
bilen, kendine inanan ve
güvenen meslek sahibi gençler
olarak sizin için, yakınlarınız
için, ülkemiz için yapılabilecek
çok şeyler olduğunu lütfen
unutmayın. Kendinize,
arkadaşlarınıza, ailenize inanın,

güvenin; gelecekten korkmayın;
zorluklarla mücadele etme
gücünü hiç kaybetmeyin.
Çevrenizde sizin gibi olmayan
insanlara karşı sakin, sabırlı,
anlayışlı ve hoşgörülü olun.
Doğru bildiklerinizi onlarla
paylaşmaktan çekinmeyin.
Karşınıza çıkacak engellerden
lütfen yılmayın. Sevgili
mezunlarımız, sizleri
üniversitemizden uğurlarken
Cumhuriyetimizin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün “Vatanını en çok
seven görevini en iyi yapandır.”
Sözünden hareketle, yaşamınız
boyunca milli ve manevi
değerlerimize içtenlikle sahip
çıkan, vatanına, milletine ve
devletine gönülden bağlı örnek
birer insan olmanız en önemli
dua, temenni ve beklentimizdir.
Unutmayınız ki “İnsanların en
hayırlısı, insanlığa en faydalı
olandır.” Bu duygu ve
düşüncelerle, sizleri ve
katılımlarıyla bizleri onurlandıran
değerli katılımcıları saygı ve
sevgi ile selamlıyorum.
Sözlerime son verirken,
Mezuniyetinizi bir kez daha
kutluyor, sağlıklı, başarılı ve
bereketli ömürler diliyorum.
Yolunuz ve bahtınız her zaman
açık, hayatınız daima başarılarla
dolu olsun. Allah yâr ve
yardımcınız olsun. Ayrıca,
mezuniyet törenimize teşrif
eden, ilçe kaymakamımız Sayın
Dr. Hacı Arslan Uzan'a, Belediye
Başkan Vekilimiz Sayın Havva
Kurt'a, Trabzon Üniversitesi
Rektör Vekilimiz Sayın Prof. Dr.
Atilla Çimer'e, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Ahmet
Altın'a, Şalpazarı Meslek
Yüksekokulu Müdürü Sayın Dr.
Öğr. Üyesi Harun Kahveci'ye,
İlçemizin siyasi parti
temsilcilerine, kıymetli basın
mensubu arkadaşlarımıza ve
Vakfıkebir halkına şükranlarımı
sunuyorum. Okul birincisi Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
öğrencisi Ceren Bayrak yaş
kütüğüne plaket çakıldı.
Mezuniyet Andı topluca okundu,
öğrencilere mezuniyet belgeleri
ve dereceye giren plaketleri
verildi. Folklor gösterisinin
ardından mezun olan
öğrencilerin büyük bir coşkuyla
keplerini fırlatmasıyla sona erdi.
Mahalli sanatçıların katıldığı
tören eğlence programıyla sona
erdi.

SEVİLEN KOMUTAN İLÇEYE VEDA EDİYOR
Vakfıkebir İlçe Merkez Jandarma Komutanlığında Karakol Komutanı olarak 7 yıldır başarılı bir
şekilde görev yapan Karakol Komutanı J.Asb.Kad.Kd.Üçvş. Serdar Arslan ilçeye veda ediyor.
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akfıkebir İlçe Merkez
Jandarma
Komutanlığında Karakol
Komutanı olarak 7 yıldır başarılı
bir şekilde görev yapan Karakol
Komutanı J.Asb.Kad.Kd.Üçvş.
Serdar Arslan ilçeye veda
ediyor. İlçeye geldiği günden

itibaren yaptığı başarılı
çalışmalar ve operasyonlarla
ilçe halkının günlünü kazanan
Arslan, İlçe halkı ile kurduğu
diyaloglar sayesinde
Jandarmayı ilçe halkına
sevdirdi. İlçede herkesin taktirini
toplayan ve gönüllere yerleşen
sevgisi ile Astsubay Serdar
Arslan, ilçede iz bırakan
komutanlar arasında yerini aldı.
Vakfıkebir Merkez Jandarma
Karakol Komutanı
J.Asb.Kad.Kd.Üçvş. Serdar
Arslan, Batman ili Kozluk
İlçesine ataması yapıldı. 29
Haziran'da Vakfıkebir'den ilişik
keserek ayrılacak olması ilçe
halkı arasında üzüntü ile
karşılandı.
“BENDEN YANA HAKKIM
HELAL OLSUN”
Vakfıkebir Merkez Jandarma
Karakol Komutanı

J.Asb.Kad.Kd.Üçvş. Serdar
Arslan ise yaptığı veda
açıklamasında; “Burada görev
yaptığım 7 yıllık süre içerisinde
bana, aileme ve kurumuma
karşı ilçe halkının verdiği
destek, ilgi, alaka ve yakınlıktan
dolayı çok teşekkür ediyorum.
Bu şehirde yaşamak ve sizleri
tanımak çok güzeldi. Vakfıkebir
ve bölge halkını tanımaktan ve
burada görev yapmaktan
mutluluk duydum. Vakfıkebir her
zaman kalbimizin bir köşesinde
yer alacaktır. Vakfıkebir halkına
ve görev yaptığım tüm mesai
arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunuyorum. Batman'da her
zaman bir kapınız, eviniz ve
kardeşiniz vardır. Hakkınızı
helal edin, bizim bir hakkımız
var ise helal olsun. Allaha
ısmarladık. Hoşça kalın diyerek
ilçeye veda etti.”

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com
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DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

ES

Anahtar tesl m betonarme nşaat yapım,
bakım-onarım şler .
Ahşap ve doğal taş konut yapımı şler .
Her türlü kazı, dolgu, hafr yat nakl ,
yen yol açma, yol bakım ve onarım şler .
Her türlü sanat yapıları (karg r taş
st nat duvarı, betonarme st nat
duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)
Konut bahçes çevre düzenleme,
bağ-bahçe düzenleme şler .
M mar , Stat k, Elektr k, tes sat proje şler .
Anahtar tesl m ruhsat ve yapı
kullanma danışmanlık h zmetler .

0 462 841 56 00
0 533 419 53 15

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

ADADÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

