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Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta; terör örgütünün 
kış yapılanmasını önlemek için 

yayla sezonunu tamamlayan 
vatandaşlardan terör örgütü 
mensuplarınca alınabilecek 

yaşam malzemelerini evlerinde 
bırakmamaları konusunda 

açıklamada bulundu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği, 7 Ekim'de Trabzon'da 

başlayıp 14 Ekim Pazartesi günü Ankara'da tamamlanan “Kuruluştan 

Kurtuluşa, Söğütten-Çanakkale'ye" adli proje kapsamında ziyaretin son 

durağı Başkentte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
Ankara'da Trabzon'lu gazetecileri 
ağırlayarak bir süre sohbet etti. 
Trabzonlu gazetecileri misafir 
etmekten onur duyduğunu söyleyen 
Bakan Soylu, gazeteciler olarak 
"Kuruluştan Kurtuluşa Söğütten 
Çanakkale'ye" adlı proje ile çok 
önemli yerleri ziyaret ederek önemli 
bir görev eda ettiniz” dedi. 
“TÜRKİYE'YE ÇAĞRIDA 
BULUNMAYA ÇALIŞIYORLAR”
Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili 
konuşarak, ““Milletimizin başına 
bela olan bir terör örgütünün, 
içerideki, dışarıdaki uzantıları ve 
destekleyenleri Türkiye terörle 
mücadele adına bitirmeye çalışıyor. 
Burada ki herkes 40 yıldır şahit.  
Türkiye'nin değişmesini, ekonomik 
olarak büyümesini engellemeye 
çalışan, bedeller ödetmeye çalışan 
bir terör sürecini yaşıyoruz.  

Maalesef bizim müttefiklerimiz 
dediklerimiz dışarıda terör örgütünü 
destekliyor. Bugün maalesef batıda 
ki ülkeler hatta bazı Arap ülkeleri 
terör örgütüne kabahat bulmuyorlar, 
terör örgütünün bu istikrarsızlaş-
tırmasını ortadan kaldırmaya 
çalışan Türkiye'ye çağrıda 
bulunmaya çalışıyorlar” dedi.
“İNSANLARIMIZ KAYBETTİK”
Soylu, “İyi niyetle bağdaştırmıyoruz, 
hem de terör örgütünü koruma ve 
kollama olarak nitelendiriyoruz. 
Esas itibari ile terör örgütüne 
yaptıkları desteğin açığa çıkma 
konusunda telaşları olarak 
nitelendiriyoruz. Yani onların 
meseleleri nasıl yansıttığı apaçık 
ortada. Sivil şehitlerimiz oldu, 
insanlarımız kaybettik. Ne 
uluslararası basında bir 
değerlendirme söz konusu oldu, ne 
de bir kınama söz konusu oldu. 
Tamamen bir terör örgütünün 

koruma kollama prensibi ile 
harekete eden bir dünya ile karşı 
karşıyayız” dedi.
“100 YILLIK BİR PLAN”
“İnanıyorum ki; bu konuda ki 
kararlılığımız ve teröre karşı 
mücadelede ki samimiyetimiz 
batıda bu işe karşı çıkan ülkeleri de 
aklını da başına getirecektir. 
Onlarında terör destekçisi 
olmalarını engelleyecektir. 40 yıldır 
bu meseleleri konuşan, bizden 

önce,  bundan 100 yıl önce 
Türkiye'nin sınırlarını oluşturmaya 
çalışan, bizi başka bir tarafa itmeye 
çalışırken buna müsaade etmeyen 
Cumhuriyeti kuran büyük milletin 
elde ettiği kazanımların, 100 yıllık 
bir plan perspektifinde almaya 
çalışanlara karşı ortaya 
koyduğumuz hakikaten.  Bilinmeli 
ki; bu başarıldığı an Türkiye verip 
verebileceği en büyük hediyeyi, 
huzuru verecektir” dedi.

“ÖNEMLİ BİR SÜREÇ”
Soylu ayrıca, “Çok önemli ve zor bir 
süreçten geçiyoruz. Bundan yüz yıl 
önce Türkiye'nin sınırlarını 
oluşturmaya çalışıp bizi başka bit 
tarafa itmeye çalışırken buna 
müsaade etmeyerek Cumhuriyeti 
kuran bu büyük milletin elde ettiği 
kazanımları yüz yıllık bir plan 
perspektifinde almaya çalışanlara 
karşı ortaya koyduğumuz insanı bir 
adımdır. Hem bir özgürlük ve 

bağımsızlık adımı, hem de 
çevremize ait insanı bir adımdır” 
diye konuştu. Bakan Soylu, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük'e düzenlenen projeden 
mutluluk duyduğunu belirterek bu 
tarz projelerin devam etmesi adına 
da söz verdi. Ziyaret onuruna 
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ersen Küçük Bakan 
Soylu'ya plaket takdim etti.

Y
ayımlanan genelgeye göre 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, Giresun, 
Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, 
Kahramanmaraş, Kars, Kilis, 
Malatya, Mardin, Muş, Ordu,  
Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van 
valiliklerine, İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu imzalı "Güvenlik 
Tedbirleri" konulu bir genelge 
gönderildiği bildirildi.
“GEREKLİ TEDBİRLER 
ALINACAK”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta konu ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada; “Türkiye 
Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, 
milli güvenliğini ve kamu düzenini 
tehdit eden, vatandaşlarımızın 
temel hak ve hürriyetlerini yok 
etmeye yönelik eylem ve 
saldırılarda bulunan terör 
örgütleriyle topyekûn mücadele 

kararlılıkla sürdürülmektedir. 
Güvenlik güçlerimizce yürütülen 
etkili operasyonlar sonucunda 
tedarik süreçleri kopan ve malzeme 
temin etmede ciddi sıkıntılar 
yaşayan, hayvanlar için bırakılan 
kuru ekmekleri bile toplamaya 
çalışan kış üslenmesi çabası 
içindeki terör örgütünün en önemli 
önceliğinin kış süresince yetecek 
miktarda erzak/yaşam malzemesi 
temin etmek ve belirleyeceği 
alanlara saklamak olduğu 
bilinmektedir. Yayla ve meralardan 
dönüş mevsiminin başlamasıyla 
birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını 
yaylalardaki evler başta olmak 
üzere yazlık ve/veya kışlık evler ile 
diğer barınma alanlarında bırakılan 
malzemelerden karşılayabileceği 
göz önünde bulundurularak, 
vatandaşlarımızın teröre karşı ülke 
genelinde yürütülen mücadeleye 
olan etkin desteğini artırmak 
amacıyla "yaylada yaşam 
malzemesi bırakma bilmeden teröre 
destek olma" sloganıyla 
Bakanlığımızca bir seferberlik 

başlatılmıştır" dedi.
GENELGEDE, ŞUNLAR 
KAYDEDİLDİ:

“Vatandaşlar, yayla dönüşlerinde 
artan yaşam malzemelerinin terör 
örgütü mensuplarınca alınabileceği 
düşünülerek yaylada bırakmamaları 
konusunda uyarılacak. Örgüt 
mensuplarının lojistik faaliyetlerine 
yardım eden ve erzak götüren iş 
birlikçilerinin genellikle yol 
kontrollerinde ana yollar yerine ara 
ve tali yolları kullanması nedeniyle 
bu yolların denetimine ağırlık 
verilecek. Kolluk kuvvetlerince, 
toptan satış yapan yerlerle büyük 
marketler ve bakkallardan alınan 
dikkat çekici un, şeker, konserve, 
helva, reçel ve benzeri gıda ve 
yaşam malzemelerin satışı takip 
edilecek ve istihbarata ağırlık 
verilecek. Yol kontrollerinde 
kamyonet, panelvan, minibüs gibi 
şüpheli araçlar detaylı aramalardan 
geçirilecek. Terör örgütü tarafından 
kullanılması muhtemel gıda ve 
yaşam malzemelerini aracında 
bulunduran şahısların yerleşim 
yeriyle yol güzergahı ve kaç kişilik 
malzeme götürdüğü hususları 
ayrıntılı sorgulanacağı belirtildi."

YAYLACILARA TERÖR UYARISI, “EVİNİZDE YAŞAM MALZEMESİ BIRAKMAYIN”

Ahmet KAMBUROĞLU

“PROJEYİ
TAMAMLADIK”

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ile İçişleri 

Bakanlığımızın ortak projesi olan 

“Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten 

Çanakkale'ye” adlı projeyi 

gerçekleştirdik…

7 Ekim Pazartesi günü 20.00'da 

Trabzon'dan hareket edildi ve 14 Ekim 

Pazartesi günü son buldu…

İlk durağımız Bilecik, Söğüt ve Bursa oldu, 

devamında Çanakkale, Edirne, İstanbul ve 

Ankara ile son buldu…

Çanakkale, anlatılmaz yaşanması gerekir 

diyorlar ya, gerçektende yaşanması ve 

oradaki havayı almak, içinize çekmek 

gerekenlerden bir yer…

İnsanoğlumuzun, bizleri kurtarmak 

bahasına neler çekmişler onları gördük…

Duygulandık…

Ağladık…

İnsanoğlumuzun neler yaptıklarını görme 

fırsatı bulduk…

Kimlerle savaştıklarını, kimlere kafa 

tuttuklarını, mevzileri, savaş kalıntılarını 

v.b. canlı canlı gördük…

Çocuklarımızın görmesi gereken bir yer…

Havası bile farklı, oraları biz yazmakla 

bitiremeyiz. İnsanoğlu'nun hayatında 

birkaç defa gidip görmesi gereken bir 

yer…

Bu gezinin sonunda Ankara'ya geldik. 

Ankara'da projeyi onaylayan İçişleri 

Bakanımızı Sayın Süleyman Soylu'yu 

ziyaret ettik…

Herkesin bildiği üzere Türkiye'nin gündemi 

yoğun…

O kadar işinin arasında bizlere vakit 

ayırdığından dolayı kendisine bir kez daha 

teşekkür etmek istiyorum…

Bakan Soylu bazı açıklamalarda bulundu, 

Barış Pınarı Harekatı devam ettiğini ve 

bunun yanında bir çok açıklama…

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Ersen Küçük, Başkan Yardımcısı ben 

Ahmet Kamburoğlu, Proje Koordinatörü 

Hakan Yoloğlu ve Mali Saymanımız Fatih 

Turan ve Trabzon'daki bu programa 

katılmak isteyen meslektaşlarımız ile bu 

yolculuğa çıktık…

Hayırlısı ile hiçbir kaza bela olmadan, geri 

döndük…

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

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sosyal 

Medyadan Sosyal Meydana' projesi 

kapsamında, Vakfıkebir Gençlik Merkezi 

liderleri eşliğinde, gençlerimizle beraber 

Vakfıkebir'de mıntıka temizliği yaptılar…

Herkese bu tür duyguları, düşünceleri 

aşılamak gerekmektedir…

Ne güzeldir bu duygu…

Bu projeye katılan gençlerimizi tebrik 

ediyorum…

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

Belediyemiz ışıl ışıl…

Tarihi dokusu değişmeden dış cephesi 

değiştirildi…

Tarihi dokusu değişmeden, dış aydınlatma 

yapıldı…

Tarihi dokusu değişmeden LED lambalar 

konularak, belediyemiz ışıl ışıl oldu…

Tarihi dokumuz Trabzonspor olduğundan, 

o LED lambalar bordo-mavi'de olabilirdi…

Vakfıkebir'de gözle görünün plaj yapıldı, 

ardından da belediye binamızın 

ışıklandırılması…

Vakfıkebir'deki farklılıklar gözle görülmeye 

başlandı…
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Vakfıkebir Merkez Yeni 
Camide düzenlenen icazet 

töreni Hafız Ömer Yılmaz'ın 
Kur'an-ı Kerim tilâveti ile 
başladı. Ardından kursun 
yöneticisi Halil Küçük, kursun 
tanıtımı ve kurstaki eğitim-
öğretimle ilgili bilgi verdi.
9 YILDA 61'İ HAFIZ, 232 
ÖĞRENCİ EĞİTİM ÖĞRETİM 
GÖRDÜ
2010 yılında 56 kişilik olarak 
hizmete açılan Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu'nda, 9 yılda 
61'i hafız olmak üzere 232 
öğrencinin, Kur'an-ı Kerim ve 
dini bilgiler alanlarında eğitim 
öğretimlerini tamamladığını 
belirten Halil Küçük konuşma-
sında; "Son yıllarda kapasitesi 
79 yatılı öğrenci barındıracak 
şekilde yeniden dizayn edilen 
kursumuzda; 45'i hafızlığa 
devam eden 86 öğrencimiz, 7 
hocamız ve 6 personelimizle 
eğitime devam edilmektedir. 
Ortalama olarak, 6. sınıfta 
hafızlığa başlayan öğrencile-
rimiz 7. sınıfta okula ara vere-
rek MEB ile yapılan protokol 
çerçevesinde 7. sınıf içerisinde 
hafızlıklarını bitirmekte, 7. 
sınıfın ikinci yarısından itibaren 
okul hazırlık kursları ile 8. 
sınıfın sonunda yapılacak olan 
sınava hazırlanmaktadırlar." 
dedi. Öğrencilerin sosyal ve 
kültürel açıdan gelişimlerine 
yardımcı olmak amacıyla kurs 
süresince belli aralıklarla, 
sosyal aktiviteler, il içi geziler ve 
piknikler düzenlendiğini ifade 
eden Küçük, "Yılda bir defa da 
il dışına, belirlediğimiz bir 
bölgeye, gezi ve ziyaretler 
yapıyoruz. Bu kapsamda 2017 
yılında İstanbul, Edirne, 
Çanakkale, Tekirdağ gezileri, 
2018 yılında Konya, Ankara, 
Sivas gezileri, 2019 yılında ise 
Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır 
ve Muş gezileri düzenlenmiş ve 
bu geziler öğrencilerimiz 
üzerinde kalıcı güzel etkiler 
bırakmıştır." sözlerine yer verdi. 
Hafızlıklarını bitirip icazet alan 
öğrencilerin hayırsever ilçe 
halkı ve Kaanlar ailesinin 
sponsorluğu ile umreye de 
gönderildiğini belirten Halil 
Küçük, kursta hıfzını ikmal 
eden öğrencilere, üniversite 
tahsillerine devam ettikleri süre 
içerisinde, Kaanlar vakfı tarafın-
dan burs verildiğini söyledi. 
Konuşmasının sonunda, kursun 
yapımında ve eğitim öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesinde 
emeği olan başta Kaanlar Vakfı 
ve Kaanlar ailesi ile ilçe müftü-
lüğüne, emeği katkısı bulunan 
herkese ve icazet merasimine 
iştirak edenlere teşekkürlerini 
ifade eden Halil Küçük, 
"Hedefimiz; öğrencilerimizin 
hem hafızlıklarını unutmadan, 
Kur'an-ın muhtevasına hakim 
birer hafız, hem de iyi 
üniversiteler kazanarak, 
ülkemiz ve milletimiz için kaliteli 

birer insan olarak yetişmelerini 
sağlamaktır. Bütün gayemiz, 
yetişmiş, kaliteli, ahlaki 
donanıma sahip gençlerimizin 
sayısını artırmaktır. Biliyoruz ki 
yol uzundur, çalışmak ve gayret 
bizden, dua sizden, zafer ise 
Allah'tandır Rabbim, onları da 
bizleri de Kur'an'ın yolundan 
ayırmasın." dua ve 
temennisinde bulundu.
DİN HİZMETLERİ, İHTİYAÇ 
OLAN HER ALANDA 
GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
ise yaptığı açılış konuşmasın-
da; "Bu gün çocuklarımızın 
sevincini paylaşacağımız özel 
bir programda bir aradayız; 
bizler ev sahibi, sizler de 
misafirmişsiniz, hepiniz hoş 
geldiniz. İlçe müftülüğümüz 93 
imam hatip ve müezzin kayyım, 
25 Kur'an kursu öğreticisi, 15 
idare ve yardımcı hizmetler 

olmak üzere 133 gönül erbabı 
ile din hizmetlerini yürütmekte-
dir. Cami içi ve cami dışı din 
hizmetleri ihtiyaç olan her 
alanda gerçekleştirilmekte, Aile 
ve Dini Rehberlik Büromuzun 
faaliyetleri kapsamında ve özel 
programlarla kadınlar, gençler 
ve çocuklara hizmetler veril-
mekte ve titizlikle takip edilmek-
tedir. Kadınlara yönelik din 
hizmetleri aynı zamanda eğitim 
hizmetlerini vermekle mükellef 
Kur'an kursu öğreticileri 
tarafından yürütülmekte ve bu 
manada ortaya çıkan nitelikli 
insan kaynağına ihtiyaç duyul-
duğu özellikle bilinmelidir. Okul-
lara yönelik faaliyetin, 'Gencim 
Maneviyatım Temel Dayana-
ğım' projesi ile lise seviyesin-
deki okullarda iki dönem içeri-
sinde de konferanslar verilmek-
te, ilkokul ve ortaokullarda ise 
'Çocuk Cami Buluşması' 
faaliyetleri kapsamında cuma 
namazı ve sabah namazı 
buluşmaları ile hafta sonları da 
'Kur'an Öğretimi' programları 
düzenlenmektedir. Eğitim hiz-
metlerinde ise 7 Kur'an kur-
sunda faaliyet sürdürülmekte, 
biri yatılı erkek hafızlık Kur'an 
kursu, diğerleri de gündüzlü 
Kur'an kurslarıdır. Geçtiğimiz 
günlerde açılışını yaptığımız 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursumuzla birlikte sekiz 
Kur'an kursu ile eğitim 

hizmetlerine katkı 
sağlanmaktadır. Merkez Kur'an 
Kursu'nda 50 kız öğrencimizle, 
42'si gündüzlü proje 
kapsamında hem hafızlık 
yapmakta hem de okula devam 
etmektedir. 84 öğrencisi 
bulunan Hafız Hasan Kaan 
Kur'an Kursumuzun 28 
öğrencisi proje kapsamında 
hem hafızlık yapmakta hem de 
örgün eğitime devam 
etmektedir. Kısa süre önce 
Diyanet İşleri Başkanımız ve 
devlet erkanının katılımıyla 
açılışını yaptığımız Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu 160 yataklı ve 
200 öğrenci kapasitesiyle 
bölgemizde yılların ihtiyacını 
gidereceğine inandığımız ve 
potansiyeli ile öne çıkan bir 
kurs olarak gözükmekte ve 
inşaallah bu hizmeti vereceğine 
dair kanaatimizle birlikte çalış-
malarımızı bu yönde sürdür-

mekteyiz. Ancak nitelikli Kur'an 
kursu ve Kur'an eğitiminde hem 
öğrenci hem de bu eğitimin sür-
dürülmesine dair boşlukları dol-
durmaya ihtiyacımız var. Bütün 
kurslarımızdan daha önemli 
saydığımız 'Okul Öncesi Din 
Eğitimi' olduğu için bu eğitimin 
kapsamında olan 4-6 yaş grubu 
öğrencilerimize pozitif 
ayrımcılık yapıyoruz ve onları 
daha öne çekiyoruz." dedi.
KATKI SAĞLAYAN HERKESE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Müftü Köksal konuşmasında 
ayrıca; "İlçemizde eğitim 
hizmetleri ve din hizmetlerinin 
sürdürülmesinde; din hizmetleri 
kadrosunda çalışan din gönül-
lüsü arkadaşlarımız ile bu hiz-
metlerin sürdürülmesine katkı 
sağlayan değerli gönüldaşla-
rımız, kıymetli Vakfıkebirli 
kardeşlerimiz ve uzaktan-
yakından katkı sağlayan herkes 
bu hizmetlerin sürdürülmesinde 
önemli olarak gördüğümüz 
değerlerimizdir. Bu vesile ile 
hizmetlerimize katkı sağlayan 
ve hafızlarımızın icazet 
merasimine iştirak eden her bir 
kardeşimize teşekkür ediyor, 
kalbi sükranlarımı sunuyorum." 
sözlerine yer verdi.
İSTANBUL'DA 200, İLİMİZDE 
80 YATILI KUR'AN 
KURSUMUZ VAR
Daha sonra konuşan Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın ise 

konuşmasında; "Kur'an 
kurslarımızın her biri, birbirini 
tamamlayan birbiriyle güç bulan 
ve herkese faydası olan 
mekanlardır. Gururla söyleye-
bilirim; İstanbul'da 200 yatılı 
Kur'an kursu varken bizim 
ilimizde 80 yatılı Kur'an kursu-
muz var. Modern imkanlarla 
donatılan bu kurslarımız, 
sizlerin desteğiyle inşaallah 
yavrularımızın daha iyi yetiş-
melerine vesile olacaktır. Emeği 
geçenlere ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Hafızlarımızı tebrik 
ediyorum. Yüce Rabbim zihin 
açıklığı ver-sin. Onları yetiştiren 
hocalarım-ızdan, anne-
babalarından ve destek veren 
sizlerden Cenab-ı Hakk razı 
olsun." dedi. Ankara Maltepe 
Camii Baş İmam Hatibi Kurra 
Hafız Mustafa Demir'in 
okuduğu aşrı şerifin ardından 
kursta okuyan bir grup öğrenci 

dinleyenleri duygulandıran ilah-
iler okudular. Hafız öğrenciler-
den Muhammet Saki Öztürk'ün 
günün anlam ve önemi ile ilgili 
okuduğu örnek hutbeden 
sonra, kursta hafızlığını 
tamamlayan 20 hafız öğrenci, 
cemaatin ayağa kalkarak hep 
birlikte söyledikleri tekbirlerle 
camideki yerlerini aldılar ve her 
bir hafız öğrenci Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde bulundu.
TRABZON KUR'AN'A BEŞİK, 
ALİMLERİYLE DE İLME IŞIK 
OLMUŞTUR
Daha sonra kürsüye davet 
edilen Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak, 'Barış 
Pınarı Harekatı'nı gerçekleş-
tiren kahraman ordumuzun ve 
Mehmetçiklerimizin zaferi için 
duada bulundu. Geçmişten 
bugüne hafızların yetişmesinde 
gayreti bulunanlara teşekkür 
eden Albayrak, "Trabzon ilimiz 
Kur'an'a beşik, yetiştirdiği 
alimlerle de ilme ışık olmuştur. 
Trabzon'da yılda ortalama 
500'e yakın hafız-ı kelam 
yetişmektedir." dedi. 
Trabzon'da yetişmiş ve Kur'an-
a hizmet etmiş bulunan 
alimlerden ve hocalardan da 
övgüyle bahseden Din 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak, "Kur'an'a 
hizmet, bugünden kıyamet 
günü sabahına kadar var 

olacak bir bayrak yarışıdır. 
Allah, bu yarışta görev alan 
herkesten ve tüm 
hocalarımızdan razı olsun. 
Anadolu toprakları üzerinde 
millet varlığımızı devam 
ettirmede Kur'an-ı Kerim bizim 
rehberimiz olmuştur." ifadelerini 
kullandı.
KUR'AN'A HİZMET ŞEREFTİR 
VE ŞEREFLERİN EN 
BÜYÜĞÜDÜR
Ayet-i kerime ve hadis-i 
şeriflere dayandırdığı 
konuşmasında; "Bu Kur'an 
kavimleri, milletleri, toplumları, 
cemiyetleri, Ümmeti 
Muhammedi hidayete, doğru 
yola sevk eden bir kitaptır. 
Mü'minler için bir müjdedir, 
hidayet ve şifa kaynağıdır. Bir 
vahdet pınarıdır." sözlerine yer 
veren Albayrak, "Biz 
Müslümanlar Allah katında 
izzeti aradığımız her dönemde, 

Allah'tan başkalarının 
huzurunda değil Allah'ın 
huzurunda, O'nun katında, 
O'na güvenerek, O'na 
sığınarak, O'na teslim 
olduğumuz her dönemde 
Kur'an bize hayat pınarı 
olmuştur. Allah'ın dinine, 
Kur'an'ına hizmet eden 
milletleri Cenab-ı Hakk hiçbir 
zaman yardımsız 
bırakmamıştır. Kur'an'a hizmet 
şereftir ve şereflerin en 
büyüğüdür. Kur'an'a bağlı 
olmak bizi güçlü kılar. Tarihe 
baktığımızda görürüz ki; 
maddiyatımızın düşük, sayıca 
az olduğumuz zamanlarda 
maneviyatımız devreye gitmiş, 
mana her dönemde maddeyi 
yenmiştir." sözlerine yer verdi.
HAFIZLARA UMRE SÖZÜ
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu ile Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu'nun 
yapılmasında öncü olan, 
kursun ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir 
zaman geri durmayan  Kaanlar 
Şirketler Grubu Kurucu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Hafız 
Osman Kaan, Vakıf Kültürü ve 
Kaanlar Vakfı'nın kuruluş 
felsefesi ve işleyişi ile ilgili 
bilgiler paylaştı. Hizmette 
emeği olanlara ve icazet 
merasimine iştirak edenlere 
teşekkürlerini ifade eden Hafız 
Osman Kaan programda, Hafız 

Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda 
hafızlığını tamamlayan 20 
erkek hafız öğrenci ile ilçe 
müftülüğüne bağlı merkez 
Kur'an kursunda hıfzını 
tamamlayan 12 kız öğrencinin, 
4 öğretici rehberliğinde ödül 
olarak umreye gönderilmesi için 
kampanya başlattı. Hayırsever 
vatandaşlar, birer-ikişer kişinin 
umre masraflarını karşılama 
sözü vererek isimlerini 
yazdırdılar ve hafızları 
hocalarıyla birlikte umre ile 
ödüllendirme sözü verdiler.
Hafızlara çeşitli hediyelerin 
verilmesinin ardından Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Eğitim Görevlisi Hafız Enver 
Osman Kaan'ın yaptığı duayı 
müteakip kılınan öğle namazı 
ve ardından programa 
katılanlara ikramda 
bulunulmasıyla program sona 
erdi. İcazet merasimine; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Bünyamin Albayrak, Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, Trabzon 
İl Müftüsü Osman Aydın, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Trabzon Dini 
Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü 
Şenol Tiryaki, İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal, Akçaabat İlçe 
Müftüsü Alaattin Kırbıyık, 
Şalpazarı İlçe Müftüsü Hüseyin 
Hacıfettahoğlu, Vakfıkebir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Samim 
Aksoy, Beşikdüzü İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mücahittin 
Kerim İkibaş, eski bakanlardan 
Faruk Nafiz Ozak, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Eğitim Görevlisi Hafız Enver 
Osman Kaan, Akçaabat İlçe 
Müftülüğü Şube Müdürü 
Bünyamin Kaya, Kaanlar 
Şirketler Grubu Kurucu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Hafız 
Osman Kaan, Kaanlar Vakfı 
Başkanı Muhammet Kaan, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
siyasi parti ve STK temsilcileri, 
bazı daire amirleri, okul 
müdürleri, hayırsever 
işadamları, din görevlileri, 
hafızların aileleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
İCAZET ALAN ÖĞRENCİLER:
Abdulkadir Beykoz
Abdullah Bekar
Bayram Sicim
Berat Bayraktar
Ebu Bekir Gümüş
Ebu Bekir Küçük
Enes Baki Karkaç
Eyüp Günaydın
Furkan Yılmaz
Hasan Celal Doksanbir
Hüseyin Bayraktar
Hüseyin Koçal
Huzeyfe Çolak
Muhammet Ali Şen
Muhammet Emin Keskin
Muhammet Saki Öztürk
Osman Kasımay
Ömer Faruk Koca
Şerefcan Altuntaş
Ümit Bayraktar

20 HAFIZ ÖĞRENCİ İÇİN İCAZET TÖRENİ DÜZENLENDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Kaan Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 20 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İl Müftüsü
Osman Aydın

Hafız 
Enver Osman Kaan

İlçe Müftüsü 
Hüseyin Köksal

Hafız Osman Kaan
DHGM 

Bünyamin Albayrak
Hafız 

Mustafa Demir
Hafız

Ömer Yılmaz
Kurs Yöneticisi 

Halil Küçük

Bünyamin Albayrak

HAFIZ HASAN KAAN KUR'AN KURSU'NDA 20 KUR'AN BÜLBÜLÜ DAHA YETİŞTİ

Hafızlarımız ve Hocaları
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Osman KOYUNCU

Bazı insanlar, dünya hayatından ahiret  hayatına doğru yapacağı yolculukta bir 

dayanak noktası ararlar.Bazılarıkalp 

ayağı ve hislerini yani tarikat mesleğini, 

bazıları da aklına güvenerek felsefe 

mesleğini, bazıları ise kalp, akıl ve 

hislerini birlikte kullanarak sahabe 

mesleğini(ilmi) tercih ederek kendine 

dayanak noktası yapıp hakikatlere 

ulaşmak isterler.

    İnsan yaratılış itibarı ile soyut ve  somutun maksimum noktasıdır. Cismi 

itibari ile yani somut olarak sanat 

noktasından, his, akıl ve hayal gibi 

duygular ile soyut noktadan bakıldığında 

insan zirvededir. Malum olduğu üzere, 

somut elle tutulan maddi varlıklar, soyut 

ise akıl ve hayal gibi maddi olmayan 

şeylerdir. Genelde çocuklar ve ilimsiz 

avam tabakası somut düşünür, soyutu zor 

algılar. Çocuk, iki kere iki dört eder 

şeklinde öğretilmez, çünkü rakamlarla 

ifade soyut bir kavramdır. Ama 

göstererek, iki kalem iki kalem daha kaç 

kalem dersen çocuk bunu anlar, dört 

kalem der, kafasında somut bir nesne 

oluşur.

   Müşrikler soyut meseleleri tam  kavrayamadığından, Peygamberimize, 

biz ilahlarımızı görüyoruz, elliyoruz, 

onlara yemek veriyoruz diyorlardı.  

Müşriklerde Allah'a inanıyorlardı fakat 

sonsuz bir nur olarak soyut bir Allah 

inancı değil de kendilerinden çok 

uzaklarda, somut bir Allah'a 

inanıyorlardı ve putları Allah'a ulaşmak 

için aracı yapıyorlardı.  İnsan, oruç tutsa, 

namaz kılsa bile, Allah'ı kendinden çok 

uzaklarda somut bir varlık olarak 

algılarsa imanı tam kâmil olmaz. Allah'ı 

sonsuz bir nur olarak anlamalı, her 

yaratılan şeylerde onun mührünü görüp, 

gösterip mekândan münezzeh olarak her 

an yanımızda, her şeyimizi bilen, bizleri 

gözetleyen olarak tanımalıyız. Eğer bir 

insanda soyut düşünce tam olmazsa(fen 

ilimleri yani akli ilimlerden çok uzak 

olursa) tam kâmil imana ulaşamaz. 

Bundan dolayı namaz kılan ve oruç tutan 

bazı Müslümanlar, ellerine fırsat geçince 

rüşvet ve zina gibi kötü yollara kolayca 

sürükleniyorlar. 

  İnsanı kâinatın numunesidir, insan ve  kâinatı kitabı birlikte okunmalıdır. Levh 

i Mahfuz'un insandaki numunesi, hafıza, 

misal âleminin numunesi hayal kuvveti, 

kâinattaki ruhani varlıkların vücuduna 

delili ise öfke, şehvet ve akıl gibi 

kuvvelerdir, kâinatta ne varsa tamamı 

küçük çapta insanda vardır. Demek ki 

insan, bu büyük kâinatın maddi ve 

manevi bütün özelliklerini içine alan, çok 

küçük bir numunesidir. Onun için 

Peygamberimiz kendini bilen Allah'ı bilir 

der. Kendini bilmek koca kâinatı bilmek 

demektir. Bir saat tefekkür bazen bir sene 

ibadetten daha hayırlı olmasının sırrı 

budur.  Tefekkür, Allah'ın isim, sıfat ve 

fiilleri ile kâinat kitabını okuyarak 

yapılır. Kâinat kitabı da ancak fen 

bilimleri ile bilinebilir. Fen bilimlerinin 

her biride Allah'ın isimleridir. Allah'ın 

isimleri bilinirse Allah kâmil manada 

tanınabilir. 

     Çoğu tarikatlar, kalp ayağı ve hislerle  hakikate ulaşmak istediğinden bu ilmi 

tefekkürü tam yapamıyor, ancak çok 

nakıs olarak kalbi çalıştırabiliyorlar. 

Sahabe mesleği ise hem aklı hem kalbi 

hem de hırsları tam ve mükemmel 

çalıştırabilir. Tarikatlarda, kâmil iman 

yakalanmadığı zaman, keşif ve 

kerametlere yönelirler. Doğru yolda olup 

olmadıklarını test etmek isterler. Onun 

için keşif ve kerametler zayıf olanları 

teşvik için verilir. Ama sahabe 

mesleğinde(ilim) akıl, hisler ve kalp 

tamamen doyduğu için, kişinin şüphesi 

kalmaz ve keşif ve keramet 

istemez.Tarikatlar, insanı Allah'ın ya bir 

veya birkaç ismine belki mazhar edebilir 

fakat sahabe(ilim) mesleği ise Allah'ın 

bütün isimlerine, insanın kapasitesi 

nispetinde mazhar eder. Yani 

aynanın(kabiliyetinin) büyüklüğü 

nispetinde o aynada güneş(marifeti 

ilahiyenin)  ışınları yansır. Tarikatlar 

eskiden İslam'a hizmet ettiler, şimdi 

tarikat zamanı değil çünkü dine yapılan 

itirazlar ilim ve fen den geliyor, bugün 

tarikatlar bu itirazlara cevap 

veremiyorlar. Bu zamanda ilmi olan 

sahabe mesleği, hem kalbi hastalıkları 

hem de tüm toplumun hastalıklarını 

tedavi edebilir, tarikatlar ise çok uzun bir 

yol ile belki yalnız kalbi hastalıkları 

tedavi edebilir. Allah'ın sonsuz isimlerinin 

cilveleri cisimleşerek bu koca kâinat 

olmuş, bu kâinat fen ve ilimsiz 

anlaşılamaz.  

TARİKAT İLE SAHABE MESLEĞİNİN FARKLARI
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İLAN
VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/377 Esas      KARAR NO : 2019/439
Davacılar AYŞE DEMİR, OĞUZHAN DEMİR'in davalı VAKFIKEBİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 
aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması 
sonunda;
HÜKÜM : DAVANIN KABULÜ İLE; Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi İshaklı mahallesi cilt no; 17, hane no; 
19, BSN 128'de nüfusa kayıtlı 26243530128 T.C. kimlik numaralı, Oğuzhan ve Ayşe kızı 09/04/2019 
Vakfıkebir doğumlu Gizemsu DEMİR'in isminin ''MİNA SU DEMİR'' olarak TASHİHİNE ve nüfusa 
TESCİLİNE karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1067587

T.C.
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2018/285 TLMT.   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 137 Ada, 4 Parsel, KEMALİYE Mahalle/Köy, OKULYANI 
Mevkii, 10.NCU KAT 39 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda mesken olarak 
kayıtlıdır. Bilirkişi raporuna göre 149m²'dir. 3 oda, 1 salon,1wc ve 1 banyo bulunmaktadır. Binanın her 
katında 4 daire vardır. Dış cephe yalıtımı yapılmıştır. (Mantolama) mutfak kısmında mutfak dolası ve 
mermer tezgah mevcuttur. Pencereler PVC profilden imal edilmiş ısıcamlıdır. Kalorifer ile 
ısınmaktadır. Asansörü vardır. 4-5 yıllık binadır. Giresun-Trabzon karayoluna 250mt, Vakfıkebir 
Kaymakamlığına belediyeye ortalama 1 km mesafededir.
Adresi  : Kemaliye Mah. Kemaliye Caddesi Mavişehir Evleri Kat:10  Vakfıkebir
Yüzölçümü : 149 m2  
Arsa Payı : 10/538
İmar Durumu : Var   
Kıymeti  : 290.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/285 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

2008 yılında Kastamonuda aldığım 1. Kademe badminton antrenörlük belgemi 
kaybettim. Öznur AKÇA  27/03/1990 KASTAMONU BABA ADI: MUSTAFA  
ADRES: KEMALİYE MAH. GÜLBAHAR HATUN CAD. 159 NO:D:1 VAKFIKEBİR 
GENÇLİK MERKEZİ

ZAYİ İLANI

V
akfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafından yaz 
dönemi kurslarından olan 

Uygulamalı Tiyatro Kursu öğrencileri 
ilk gösterilerini 04 Ekim Hayvanları 
koruma gününde “Fedakar Bobi “ adlı 
oyunu Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü toplantı salonunda 
sahnelendi.  Vakfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi  Müdürü Cemile Kahyaoğlu 

yaptığı açıklamada; “Büyükliman 
İlkokulu ve Kemaliye İlkokulu 
öğrencilerinin katılımıyla birlikte bu 
okul öğrencilerine hayvanlarla ilgili 
bilinç oluşturmaya çalışıldı. Oyun 
öncesinde İlçemiz Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak öğrencilerin hayvan 
hakları, bakımı ve korunması ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı. Veteriner Hekim 

Rasim Erkan tarafından 04 Ekim 
hayvanları koruma gününe ait slayt 
gösterisi ile birlikte hayvanların yaşam 
hakları, insanlara faydaları, 
hayvanlara karşı yapılan 
olumsuzluklar karşısında yapılması 
gerekenler anlatıldı dedi.” Fedakar 
Bobi adlı oyunda nasıl insan canlısı 

olduğu ve hayat kurtarma mücadelesi 
dile getirildi.
İlçemizin çeşitli okullarından oluşan 
Tiyatro ekibinde 
Ayşenaz ÇALIŞKAN ( Nermin ) 
Ecrin Elisa BODUR ( Öğretmen )
Abdulkadir BODUR (Bobi )
Didem Ezgi MURADOĞLU  ( Zeynep )
Elif ŞİRİN  ( Leyla )
Ecrin GARİP ( Öğrenci )
Ceylin ŞAR ( Öğrenci )
Metin Görkem YAZICI ( Mehmet )
Elif USTA ( Öğrenci )
Emine Ecrin USTA (ÖĞRENCİ ) 
karakterlini canlandırdılar.

FEDAKAR BOBi SAHNELENDi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yaz döneminde açılan ve 
yaz kurslarından olan Uygulamalı 
Tiyatro Kursu öğrencileri.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..8 8w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

HABER

GENÇLER SOSYAL MEDYADAN
SOSYAL MEYDANA iNDi

Zaman zaman duygulu 
anlarında yaşandığı 

ziyarette Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürü Fahrettin 
Sadullahoğlu emekli bekçi 
Vedat Bahadır'a geçmiş 
olsun dileklerini ileterek, 
Yüce Allah'tan şifalar diledi. 
Çarşı Mahallesi Muhtarı 
Gökhan Bahadır ve Çamlık 
Mahallesi Muhtarı İlyas 
Bahadır ise; “Vefalı olmak 
hepimizin insanlık olarak en 
büyük görevidir. Bugün 
yapılan ziyarette vefanın en 
güzel örneklerinden biridir. 
Bu anlamlı ziyaret 
dolayısıyla Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürümüz 
Fahrettin Sadullahoğlu'na ve tüm personeline 
teşekkür ediyoruz. Şuan Suriye'de Barış 
Pınarı Harekatını gerçekleştiren Ordumuzun 

ve tüm emniyet güçlerimizin Yüce Allah 
yardımcısı olsun. Şehitlerimizin mekanları 
cennet olsun” dediler.   

G
ençlik ve Spor 
Bakanlığı'nın Sosyal 
Medyadan Sosyal 

Meydana Kapsamında büyük 
bir farkındalığa imza atan 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Gençlik Liderleri ve üyeleri cad-
de ve sokaklarda çöp topladı. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 
81 ilde uygulamaya koyduğu 

proje kapsamında Sosyal 
Medya'dan Sosyal Meydana 
inen gençler çöp toplayarak, 
çevre temizliğine dikkat çekti.
“GENÇLER SOSYAL 
MEDYADAN SOSYAL 
MEYDANA İNDİ”
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün "Sosyal 
Medyadan Sosyal Meydana" 
Projesi'nin 81 ilde uygulanan 
bir proje haline geldiğini 
belirterek, Vakfıkebir'de de bu 
proje kapsamında önemli bir 
farkındalığa imza attıklarını 
söyledi. Müdür Civil, gençleri 
sosyal medyadan uzaklaştırıp 
çevre duyarlılığını artırmak için 
uygulanan bu projenin yerinde 
ve doğru bir uygulama 
olduğunu belirtti. Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'nun 

2019 yılını ''Gönüllülük Yılı'' ilan 
etmesinden bu yana Gençlik 
Merkezleri olarak 2019 itibariyle 
yaptığımız bütün faaliyetleri 
gönüllülük esasına dayalı 
olarak gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Bu bağlamda 
gençlerimizin sosyal 
mecralardan bir nebze olsun 
uzaklaşmasına vesile olan 

''Sosyal Medyadan Sosyal 
Meydana''  sloganımızdan 
hareketle tüm ülkede eş 
zamanlı olarak başta gönüllü 
gençlik liderlerimiz olmak üzere 
tüm gönüllülerimiz ve diğer 
gençlik merkezi üyelerimiz ile 
birlikte 6 Ekim Pazar günü 
çevre temizliği etkinliği gerçe-
kleştirdik. Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi olarak gerçekleştirmiş 

olduğumuz bu etkinliğin diğer 
bütün vatandaşlarımız açısın-
dan da önemli bir farkındalık 
yarattığını düşünmekteyiz. 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Gençlik Liderleri, Üyeleri ve 
Gönüllü gençlerin Gençlik 
Merkezi önünden başlayarak 
ilçe meydanına kadar olan 
güzergâhta çöp topladığını 

ifade eden Civil, "Gençlerimiz 
çevre duyarlılığı noktasında 
takdir edilecek bir çalışma 
içindeler. Bugün de sosyal 
medyadan sosyal meydana 
inerek, örnek bir harekette 
bulundular. Çöp toplayarak 
çevre temizliğine hem dikkat 
çektiler. Hem de çevre bilincini 
bir kez daha tecrübe 
edindiler” dedi.

A
ntalya İli Kemer ilçesinde 
4-6 Ekim 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen 

Türkiye Masa Tenisi 3. lig 1. 
Etap maçlarını 8 de 8 yaparak 
nağmalup olarak tamamlayan 
Vakfıkebir 14 Şubat SK masa 
tenisi takımı 3. Lige damgasını 
vurdu. Sina Keyhan, Tuncay 
Çalışkan, Miraç Çabuk'dan 
oluşan masa tenisi takımımız 

Vakfıkebir ilçesinin ve 
Trabzon'un gururu oldular. 3. 
Ligde Vakfıkebir 14 Şubat SK 
fırtına gibi esmeye devam 
ediyor. 
3. LİGDE VAKFIKEBİR 14 
ŞUBAT SK FIRTINA GİBİ ESTİ
Vakfıkebir 14 Şubat SK Kulüp 
Başkanı Yavuz Çalış yaptığı 
açıklamada,  “Bu güzel ilçemizi 
ulusal liglerde temsil etmenin 

onurunu yaşıyoruz.  Elde 
ettiğimiz büyük başarı bizlere 
gelecek için büyük umut verdi. 
Uzun vadede hedefimiz ilçemizi 
“ETTU VIP” da Avrupa da 
temsil etmek. Bunu da ilçemiz 
ile bütünleşerek 
başaracağımıza inancım 
tamdır. Şunu özellikle belirtmek 
isterim ki, her başarının 
arkasında birileri vardır. 
Özellikle bu konuda maddi 
manevi desteğini bizlerden 
hiçbir zaman esirgemeyen 
ilçemiz için elinden gelenin 
fazlasını yapmaya çalışan 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta Beye, 
ilçe Kaymakamımız Mesut 
Yakuta Beye, ilçe kurum 
amirlerimize ve desteğini her 
zaman hissettiğimiz değerli ilçe 
esnaflarımıza özellikle çok 
teşekkür ediyorum. İnanmak 
Başarmanın yarısıdır. Biz 
inandık ve bunu hep birlikte 
başardık dedi. 

EFSANE BEKÇi'YE VEFA
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, beraberinde yeni 
nesil bekçiler, Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır ve Çamlık Mahallesi 
Muhtarı İlyas Bahadır ile birlikte Vakfıkebir'de uzun yıllar bekçilik yaparak 
emekli olan daha sonra da yakalandığı hastalık nedeniyle 20 yıldır yatağa 
bağlı olarak yaşamını sürdüren Vedat Bahadır'ı evinde ziyaret ettiler. 

BARIŞ PINARI HAREKATINI 
DESTEKLiYORUZ
Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü 
terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri 
büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin 
yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslarası 
destekçilerine karşı da verdiği büyük müca-
dele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırları-
mız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı 
milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer 

ayağını da Barış Pınarı Harekâtı 
oluşturmaktadır.
“DAEŞ, PKK, PYD, YPG AYNIDIR”
Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç 
savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık 
dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta 
milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. 
Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç 
savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda 
terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur.
Suriye topraklarının önemli bir bölümü 
DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline 
geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması 
olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir 
alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan 
üzerinden ülkemize saldırılar 
düzenlenmektedir.  Terör örgütüne sağlanan 
binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir 
terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu 
terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla 

birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan 
faydalanarak kontrol ve otorite imkânı 
bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı 
öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden 
ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı 
sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri 
isimlendirilme, görünüş ve üniformaları 
açılarından farklılaşsalar da özlerinde 

aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik 
temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi 
ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim 
örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak 
için uluslararası antlaşmalardan aldığımız 
yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış 
Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operas-
yonun amacı bölgemizi teröristlerden temiz-
lemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri 
ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin 
istikrar, barış ve refahına karşı en büyük 
tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör 
örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandır-
mak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve 
katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin va-
tanlarına dönüşlerini sağlamak için düzen-
lenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye 
Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza mu-
vaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, 
kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.

3.LiG'E VAKFIKEBiR DAMGASI

Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve üyeleri cadde ve 
sokaklarda mıntıka temizliği yaparak çöp topladı.

Proje 81 ilde uygulanan
bir proje haline geldi.

B
üyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti eski Başkanı 
Mehmet Bülent Alp'in 

kızı olan Didem'in Vakfıkebir 
Altınköşk Düğün Salonu'ndan 
düzenlenen düğün merasimine 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
siyaset ve iş dünyasından çok 
sayıda seçkin davetli katıldı. 
Birbirilerine oldukça yakıştıkları 
görülen ve mutlulukları 
gözlerinden okunan Didem ile 
Mustafa çiftini kutluyor, ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz. 

DİDEM İLE MUSTAFA'NIN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir'in sevilen ailelerinden Asiye ve Mehmet Bülent Alp çiftinin kızı 
Didem Alp hayatını, Artvin'in Arhavi İlçesinden Nermin ve merhum 
Burhanettin Yüzüncü çiftinin oğlu Mustafa Yüzüncü ile birleştirdi.
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ŞALPAZARI'NDAN
MEHMETÇiKLERiMiZE DESTEK

Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, “Ordumuz, 
Suriye'deki terör bataklığını 

kurutmak, güvenlik koridoru 
oluşturarak ülkemize sığınan 
Suriyelileri oralara yerleştir-
mek, için Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimatıyla Fırat'ın 
Doğusundaki terör yuvalarına 
operasyon düzenliyor.  
Ordumuzun bu harekatını 
rabbim muzaffer eylesin. 
Erinden en rütbelisine kadar 
ayaklarına taş değmesin. 
Şalpazarı Belediyesi olarak 
kahraman ordumuza bağışlan-
mak üzere kurban keserek, 
dualarla onlara destek olmak 
istedik. Keseceğimiz kurbanı, 
yaptığımız duaları Rabbim 
kabul eylesin. Kırk yıldır terörle 
verilen mücadelede yüzlerce 
şehit verdik. Yüzlerce 
askerimiz gazi oldu.  50 milyar 
doların üzerinde harcama 
yaptık. Artık Barış Pınarı barış 
suyunu Ortadoğu'ya akıtmaya 
başladı. Kahraman ordumuz 
1071'de Anadolu'ya girdiği 
günden itibaren bu coğrafyanın 
her karışı şehitlerimizin 
kanlarıyla sulanmıştır. Dost 
bildiğimiz Arap ülkeleri de dahil 

birileri çıkıp diyor ki; bu ope-
rasyonu hemen durdurun. 
Atatürk 'ün dediği gibi muhtaç 
olduğumuz kudret damarları-
mızda akan asil kanda mevcut-
tur. Kahraman ordumuzu 
Rabbim muzaffer eylesin. Ne 
mutlu Türk'üm diyene” dedi. 
Şalpazarı Kaymakam Vekili 
Şakir Öner Öztürk ise, “Ordu-
muzun hiçbir neferinin ayağına 
taş değdirmesin.Onları kaza-
dan beladan uzak tutsun. Ho-
calarımızın okuduğu bizimde 
eşlik ettiğimiz duaları Şalpaza-
rı'ndan onlara gönderiyoruz. 
Başkomutanımız ve hazırda 
bulunan ordumuz terör 
örgütüne hak ettiği dersi 

vermek için barış harekatı 
düzenledi.Tarihte hiçbir zaman 
Türk Milleti savaş istememiştir. 
Ebetteki bizde savaş 
istemiyoruz ama sınırın diğer 
yanında otorite boşluğundan 
yararlanarak benim yurduma 
zarar verirsen bedelini misliyle 
ödersin. Türkiye'ye yapma 
diyenlerin hepsi terör örgütünü 
beşleyen ülkelerdir. Karşımızda 
bize zarar vermek isteyenler-
den oluşan bir örgüt var. Ben 
Kürtleri tanıdım. Onlar vatanına 
milletine bağlı insanlardır.Bu 
sözde örgüt benim oradaki 
kardeşlerimi temsil eden bir 
örgüt değildir. Ve Şalpazarı 
halkı buradan haykırıyor;Bu 
milletin birliğini ve bütünlüğünü 
bozamayacaklar. Başta 
Başkomutanımız olmak üzere 
tüm güvenlik güçlerimize ve 
Milli Suriye ordusuna hürmetle-
rimi ve dualarımı iletiyorum. 
Allah yar ve yardımcıları 
olsun.” dedi. Programda 
Şalpazarı İlçe Müftüsü Hüseyin 
Hacıfettahoğlu tarafından 
dualar edildi. Kurban 
kesildi.Kesilen Kurbanın kanı 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız tarafından 
askerlerin alınlarına sürüldü.

TURUTOĞLU VE ALP
AİLELERİNİN ACI GÜNÜŞalpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla Barış Pınarı 

Harekatında görev alan Mehmetçiklerimize destek verildi. Hürriyet Meydanı'nda 
düzenlenen programda Kurna-ı Kerim Okundu, dualar edildi, kurban kesildi. 

TEŞEKKÜR

ALP VE YÜZÜNCÜ AİLELERİ

Biricik Kızımız Didem ile Damadımız Mustafa'nın 
düğün merasimine katılarak  bizleri yalnız 

bırakmayan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili Sayın  Muhammet Balta'ya, 

Vakfıkebir ilçe Kaymakamı Sayın Mesut Yakuta'ya, 
Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Balta'ya, 
Tonya Belediye Başkanı Sayın Osman Beşel'e, 
Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Sayın 

Kamuran Kahyaoğlu'na ayrıca çiçek göndererek, 
telefon ederek, telgraf çekerek, bizzat katılarak 

bizleri onurlandıran mutluluğunuzu paylaşan dost 
ve akrabalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi eski esnaflarından Şuayip Turutoğlu (87) 
ve Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden merhum 
Ali Alp'in eşi Zehra Alp (82) yaşamlarını kaybettiler. 

TURUTOĞLU AİLESİ
Vakfıkebir İlçesi Bozalan 
Mahallesi'nden ilçenin eski 
esnaflardan Hacı Sait 
Turutoğlu'nun oğlu Şuayip 
Turutoğlu (87) yaşamını 
kaybetti. Cenazesi 17 Ekim 
2019 Perşembe günü öğle 
namazına müteakiben Merkez 

Eski Camiinde kılınarak evinin 
yanındaki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Çocukları: 

Mehmet, İbrahim, Süleyman 
Turutoğlu, Zehra, Hacer, 
Aysel, Derya, Yeğeni: 
Bozalan Mahalle Muhtarı 
Mustafa Turutoğlu. Merhum 
Amcamıza Yüce Allah'tan 
rahmet ailesine ve yakınları-
na başsağlığı diliyoruz.
ALP AİLESİ
Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet 
Mahallesi'nden merhum Ali 
Alp'in eşi Zehra Alp (82), 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşamını kaybetti. Cenazesi 
17 Ekim 2019 Perşembe 
günü öğle namazına 
müteakiben Merkez Eski 
Camiinde kılınarak Körez 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa 
verildi. Çocukları: Vakfıkebir 
Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürü Özcan Alp, Gülşen 
Alp, Ergül Kulein ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü Personeli 
Aslıhan Alp, Eniştesi: Zeki 
Kuleyin. Merhume 
Teyzemize Yüce Allah'tan 

rahmet ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.

SÜTPINAR'DA 5 HAFIZ İÇİN 
İCAZET TÖRENİ YAPILDI
Şalpazarı İlçesine bağlı Sütpınar Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla 
tamamlayan 5 hafız için hafta sonu Sütpınar Camiinde icazet töreni yapıldı.

Şalpazarı İlçesine bağlı 
Sütpınar Kur'an Kursu'nda 
hafızlık eğitimini başarıyla 
tamamlayan 5 hafız için 

hafta sonu  Sütpınar Camii'nde 
icazet töreni düzenlendi. Törene 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız, Trabzon İl 
Müftüsü Osman Aydın, Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, 
Şalpazarı İlçe Müftüsü Hüseyin 
Hacıfettahoğlu, AK Parti İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk ile çok 
sayıda din görevlisi ve vatandaş 
katıldı.Yrd. Doç. Dr. Hayrettin 
Öztürk, Sütpınar Kur'an 
Kursu'nun yeniden 
canlandırılmasında emeği 
geçen başta Üsküdar Belediye 
Başkanı Av. Hilmi Türkmen'e, 

Tuzla Belediyesi eski Bşk. Yrd. 
Ahmet Çabuk'a ve şimdi 
Eynesil Müftüsü olan Şalpazarı 
eski Müftüsü Yılmaz Çelik'e de 
bir kez daha teşekkür etti.Ali 
Diner (Güdün), Mustafa 
Bayraktar (Simenli), Arif Sami 
Yazıcı (Sugören), Sefa Muhcu 
(Kuzuluk) ve Hacı Muhammet 
Muhcu (Dereköy) için 
düzenlenen ve Mavi 
Karadeniz'den canlı yayınlanan 
İcazet törenin son bölümünde 
Kur'an Kursu için 
vatandaşlardan bağış toplandı. 
Öğle namazından sonra da 

cami altındaki yemekhanede 
vatandaşlara etki pilav, tatlı ve 
ayran ikramında bulunuldu. 28 
Şubat sürecinde hezimete 
uğrayan Sütpınar Kur'an Kursu  
yeniden inşa edilerek 26 ekim 
2014 tarihinde yeniden eğitime 
başladı. Şalpazarı İlçemize 
bağlı Sütpınar Kur'an Kursu 
1985 yılında Eğitim Öğretime 
başlamış olup, 1074 Öğrenci 
Eğitim görmüş, mezun 
olanlardan 216 Hafızlık Belgesi 
alarak değişik yerlerde göreve 
başlamıştır.

Sütpınar Camiinde icazet töreni yapıldı.



Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi toplantı salonunda 

gerçekleştirilen aile birliği toplantısı 
saygı duruşu ve İstiklal marşının 
okunması ile başladı. Divan kurulunun 
oluşturulmasının artından açılış 
konuşmasını Okul Aile Birliği Başkanı 
Sadık Aydın yaptı. 
PAROLAMIZ : “İYİ İNSAN, İYİ 
VATANDAŞ YETİŞTİRMEKTİR”
Başkan Aydın, “Okulumuz 395 
öğrenci, 26 öğretmen mevcudu ile 
eğitim- öğretime devam etmektedir. 
Eğitim-öğretim hizmetlerini, 
öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları 

ve okul-aile işbirliği çerçevesinde 
sağlıklı bir şekilde sürdürülmektedir. 
Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın her şeyden önce 
vatanını, bayrağını, milletini seven, 
çalışkan, üretken, müteşebbis olan, 
yenilikleri fırsata dönüştürebilen, 
yapıcı eleştirilere açık, öz güveni 
bulunan, bilgi ile aklı buluşturma 
sanatını gösteren, sorumluluk bilinci 
ile hareket eden, bunlardan da öte 
herkesin güvenini kazanabilecek 

ahlakî donanıma sahip bir kimse 
olmaları için elimizden gelen gayret ve 
fedakarlığı göstermekteyiz. Siz değerli 
velilerimizin de bu noktada gayretlerini 
sergilediğini düşünmekteyiz. Her nimet 
mutlaka bir külfeti gerektirir. Öğrenci-
lerimizin başarılı olmasını istiyoruz. 
İhtiyaçlarımızın karşılanmasının 
mutlaka bir bedeli var. Ayrıca, Yönetim 
Kurulumuza Ayni ve Nakdi bağışlar 
konusunda yetkilendirmenizi istiyorum. 
İnancımız şudur ki; çocuklarımız her 
şeyin en güzeline layıktır. bu duygu ve 
düşüncelerle sözlerime son verirken, 
eğitim ve öğretime hizmeti, kutsal bilen 

okul aile birliği yönetim kuruluna, siz 
saygıdeğer veli ve öğretmen 
arkadaşlarıma, bu hizmette emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, 
başarılı olmamızı Cenab-ı Haktan 
temenni ediyorum. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının, bizler ve ülkemiz için 
hayırlı ve başarılı geçmesini diler 
tekrar sevgi ve saygılarımı sunarım 
dedi.” Okul Müdürü Kadri Alay genel 
kurulda yaptığı konuşmada şunları 
söyledi.                                                       

 “EN BÜYÜK SERMAYEMİZ; İNSAN 
KAYNAĞIMIZ ve BEŞERİ 
GÜCÜMÜZDÜR”
Müdür Kadri Alay, “Öğrencilerimiz, 
uzun yaz tatilinin ardından büyük bir 
heyecan ve sevinçle yeni eğitim 
dönemine başladılar.  Nüfusumuzun 
neredeyse dörtte birine tekabül eden 
genç kuşağımız, istikbale güvenle 
bakmamız için büyük önem arz 
etmekle birlikte, omuzlarımıza da ciddi 
bir sorumluluk yüklemektedirler. Her 
fırsatta ifade ettiğimiz üzere, millet 
olarak en büyük sermayemiz, insan 
kaynağımız, beşeri gücümüzdür. O 

sebeple bu beşeri cevheri, bir 
kuyumcu titizliği ile işlemeli, mutlaka 
gelecek vitrininin parlayan 
mücevherine dönüştürmeliyiz. Hiç 
kuşkusuz bu insan kaynağını 
işlemenin yolu eğitimden geçiyor.”
"GENÇLERİMİZİ, GELECEĞE EN İYİ 
ŞEKİLDE HAZIRLAMALIYIZ”
“Gençlerimizi ve çocuklarımızı çağın 
gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle 
donatırken, onları milletimizin kültür ve 
medeniyet kodlarına vakıf bireyler 

olarak hayata ve geleceğe hazırlıyo-
ruz. Bunu yaparken de Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ülkemize ve milleti-
mize gösterdiği muasır medeniyet se-
viyesinin üzerine çıkma ideali doğrul-
tusunda, azim ve kararlılıkla çalışmalı; 
kendimizi sürekli olarak yenilemeliyiz. 
Gençlerimizin ve çocuklarımızın sos-
yal, kültürel ve sportif yönlerinin geliş-
tirilmesini sağlamalıyız. Disipliniyle, e-
ğitim kadrosuyla ve öğrencileriyle ör-
nek okul olmaya devam ettiklerini söy-
leyen Okul Müdürü Kadri Alay,  Kıyafet 
konusunda kimseye müsamaha gös-
termeyeceklerinin altını çizdi. Okul Aile 

Birliğimizin aldığı kararlara herkes say-
gı duymalıdır. Öğrencilerin sadece 
okul formasıyla okula gelmeleri gerek-
tiğini söyledi. Hafta sonu kurslarına da 
değinen Alay, öğrenci-lerin daha iyi ha-
zırlanabilmeleri için hafta sonu hazırlık 
kurslarına öğrenci-lerin mutlaka katılım 
sağlamaları ve disiplinli şekilde 
çalışmaları gerektiğini söyledi.”
“OKULUMUZDA ÖĞRENCİ 
KOÇLUĞU DEVREDE”
Okul Müdürü Kadri Alay:" Öğrenci 
Koçluğu, Öğrencilerin akademik ya-

şamda başarı becerilerini arttırma 
amacıyla öğrenci ile koç arasında 
kurulan işbirliğidir. Amacı; öğrenciyi 
hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, 
motive etmek ve onun bu süreç içinde 
yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağ-
lamaktır. Öğrenci Koçu, öğrencinin he-
deflere ulaşmasını destekler, öğrenme 
motivasyonunu arttırır, öğrencinin aka-
demik çabalarını sonuca ulaştırmasını 
sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri 
geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye 
odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte 
öğrencinin başarma isteğini arttırıcı 
çalışmalar yapar. Çalışma programını 

oluşturur, çalışma ortamını düzenler, 
sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu 
ile iletişim halinde ders başarısını takip 
eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte 
yaşamı paylaşırlar." dedi. Denetleme 
kurulu faaliyet raporunun okunup ibra 
edilmesinin ardından yapılan aile 
birliği seçimlerinde mevcut yönetime 
verilen destek ile devam kararı alındı. 
Yeni Yönetim Kurulu Sadık Aydın, 
Fevzi Çalışkan, Resul Özoğlu,
 Zekai Kamiloğlu ve Emre 
Karahan'dan oluştu. 

Büyükliman
Postası 7 18.10.2019 HABER

Amatör spor haftası etkinliği 
kapsamında Vakfıkebir 

ilçesindeki özel sporcularla 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
Ayrıca Uzman Eğitmenlerle 
birlikte ilçe genelinde 
Basketboldan Bilek güreşine 

çeşitli sportif faaliyetler 
gerçekleştirilerek Amatör Spor 
Haftası ile ilgili farkındalık 
oluşturuldu. 
ÇOK ÖZEL VE ÇOK 
GÜZELSİNİZ
Vakfıkebir İlçesinde Amatör 

Spor Haftası Etkinlikleri 
kapsamında yapılan faaliyetler 
ile ilgili açıklamada bulunan 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil şunları söyledi. 
Vakfıkebir İlçesi Kapalı Spor 
Salonunda düzenlenen spor 

şenliği etkinliğine özel eğitim 
çocukları katıldı.  Eğitmenler 
nezaretinde sporculara önce 
kültürfizik hareketleri yaptırıldı. 
Daha sonra çeşitli spor 
aktivasyonları 
gerçekleştirildiğini 
belirten Müdür Civil, Çok 
Özel ve Çok Güzelsiniz 
diyerek katılan tüm özel 
sporcuları kutladı. 
Farkındalık oluşturmak 
adına çok güzel ve özel 
bir gün geçirdik dedi.  
Ayrıca Amatör Spor 
Haftası etkinliklerinin 
amacı hakkında da bilgi 
veren Müdür Yunus Ali 
Civil, “Amatör Spor 
Haftası kapsamında 
yapılan faaliyetler ile farkındalık 
oluşturularak vatandaşların 
düzenli fiziksel aktivite 
alışkanlığına özendirilmesi, İlçe 
spor merkezlerine kayıt yaparak 
spora başlayan çocukların 

müsabaka tecrübesi kazanması 
ve buna yönelik müsabaka 
düzenlenmesi, sezon öncesi 
takımların hazırlık performans-
larını görmeleri, yetenek tara-

ması yapılarak spora yönlendi-
rilmiş çocuk ve gençlerimizin 
bağlı oldukları kulüplerinin ve 
başarılı sporcularımızın 
halkımıza tanıtılması, yeni 
bireylerin spora kazandırılması, 

amatör branşlara gerekli 
desteğin verilmesine ilişkin 
sosyal sorumluluk duygusunun 
oluşturulması yoluyla kişi ve 
kurumların sponsorluk yapmaya 

teşvik edilerek spora katılımın 
üst seviyede sağlanması 
amacıyla ilçemizde olduğu gibi 
tüm yurt genelinde Amatör Spor 
Haftası etkinlikleri düzenlen-
mektedir” dedi.

PAROLAMIZ : “iYi iNSAN, 
iYi VATANDAŞ YETiŞTiRMEKTiR”Sadık Aydın

Başkan
Kadri Alay 

Okul Müdürü

Ergin Şeref 
Edebiyat Öğretmeni

Divan Kurulu

Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 
Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

VAKFIKEBİR'DE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİĞİ

Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliği 



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

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

G

SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI

BOYA VE MANTOLAMA  FABRiKA ANA BAYii

BÜYÜKLİMAN 
MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.
BÜYÜKLİMAN 

MÜHENDİSLİK HİZ. İNŞ. A.Ş.

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi No: 216/A
Tel: 0 462 888 33 88                    Vakfýkebir / TRABZON

İşinde uzman olan ekiplerimizle birlikte hizme�nizdeyiz.

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

İnşaat ve Taahhüt İşleri - Yapım Onarım ve Tadilat İşleri - Şan�ye Şefliği
Dış Cephe Mantolama - İç ve Dış Cephe Boyaları ve Uygulaması

İç ve Dış Cephe Kaba ve İnce Sıva Uygulaması
İç Cephe Alçı Uygulaması - Şap Uygulaması

1 BİDON DYO BOYA (KUM BEJİ RENGİ)  

1 BİDON CASATI TAVAN BOYASI 
1 ADET RULO 

299 TL

ŞOK KAMPANYA

FEDAKAR BOBi SAHNELENDi

> Ahmet KAMBUROĞLU 7'de

> Sadık AYDIN 5'de

VAKFIKEBİR'DE AMATÖR SPOR
HAFTASI ETKİNLİĞİ

GENÇLER SOSYAL MEDYADAN
SOSYAL MEYDANA iNDi

3.LiG'E VAKFIKEBiR DAMGASI

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

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

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

BARIŞ PINARI HAREKATINI DESTEKLiYORUZ PAROLAMIZ : “iYi iNSAN,
 iYi VATANDAŞ YETiŞTiRMEKTiR”

> Abdulkadir AYNACİ 5'de

> Sadık AYDIN 4'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Çorb
a

Haþlam
a

Tost Hambur
ger

Yeme
k Tav

uk

Dö
ner Pilav Cips

Abdulkadir ŞAFAK

Şafak LOKANTASI
> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de

> Sadık AYDIN 7'de

Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına 
kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini 
ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı 
katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sosyal Medyadan 
Sosyal Meydana' projesi kapsamında Vakfıkebir 
Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve üyeleri cadde 
ve sokaklarda mıntıka temizliği yaparak çöp topladı.

Antalya da 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Masa 
Tenisi 3. Lig 1. Etap maçlarında Vakfıkebir 14 Şubat SK fırtına gibi esti.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yaz döneminde açılan ve yaz kurslarından 
olan Uygulamalı Tiyatro Kursu öğrencileri ilk 
gösterilerini “Fedakar Bobi “ adlı oyunla sergilediler.

Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında ilçedeki özel sporcular 
ve diğer öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 


