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RENKLER CUMHURiYETi SAHNELENDi

> Sadık AYDIN 3'de

REViZYON UYGULAMA 
iMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI 

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

VAKFIKEBİR MYO'YA YOĞUN İLGİ 

> Vedat FURUNCU 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir'de 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar 
planı Vakfıkebir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü Hizmet binasında askıya çıktı.

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Uygulamalı 
Tiyatro kursu öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri kapsamında Renkler Cumhuriyeti adlı oyun sahnelendi.

Türkiye genelinde “Daha Yeşil Bir Türkiye” 
sloganı ile dikimi yapılacak 11 milyon 
fidandan 8000'i Vakfıkebir'de dikilecek. 

Gazetemizi ziyaret eden Vakfıkebir MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Soner 
Demirtaş ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Karış, Trabzon 
Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulunun en çok tercih edilen 
meslek yüksekokullarından birisi haline geldiğini belirttiler.  

“TÜM PROGRAMLARDA YÜZDE 
90'ı GEÇEN BİR KAPASİTEDEYİZ”

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek 
Yüksekokulu en çok tercih edilen 

meslek yüksekokullarından birisi haline 
geldi. Gazetemizi ziyaret ederek Yazı İşleri 

Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile bir süre 
sohbet eden Vakfıkebir MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Soner Demirtaş ve Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Karış 

okulun faaliyetleri konusunda bilgilendir-
mede bulundular. Vakfıkebir MYO Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Soner Demirtaş yaptığı 
bilgilendirmede şunları söyledi. 
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“TEMiZ FUTBOL
iSTiYORUZ”

Hakem hataları ile Trabzonspor ne olacak?

Var'ımız var, Var'ımız yok…

Bu “VAR” ne anlama geliyor?

Bu “VAR”, nerede kullanılacak?

Bu statlara “VAR” neden kuruldu?

Eğer bu VAR, fuzuli ise neden bu kadar 

masraf yapıldı. Hakemler yine kafalarına 

göre karar veremeye devam ediyorlar…

Bu hafta herkes Trabzonspor- Göztepe 

maçını konuştu. Bütün spor yorumcuları 

Trabzonspor'a yapılan haksızlığı eleştirdi…

Trabzonspor'umuzun arkasında kimse yok 

mu? Sürekli yapılan haksızlıklar 

Trabzonspor'umuzu etkiliyor…

Artık birileri bu hakem hatalarına dur desin.

Yeter artık, çekin şu Trabzonspor'un 

üzerindeki siyah elleri, biz siyah 

istemiyoruz, temiz futbol istiyoruz…

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

Hekimoğlu Trabzon FK, iki haftada bir 

Vakfıkebir İlçesinde maç oynamaya 

devam ediyor…

Vakfıkebir'liler ve diğer ilçeden gelen 

misafirler, bu maçları izleme fırsatını da 

Vakfıkebir'de buluyorlar…

Vakfıkebir'de bu maçların oynanması, 

hem Vakfıkebir için iyi hemde insanların 

Vakfıkebir'de böyle bir stadın olduğu 

görülüyor…

Hekimoğlu Trabzon FK' ya b aşarılar 

diliyoruz…

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

İlçe Jandarma Ekipleri tarafından okul 

servislerinin denetimleri yapılıyor…

Okul servisleri denetlenmeli ki, 

çocuklarımız rahatlıkla okullarına gidip 

gelebilsin…

Aracın lastikleri gibi önemli ekipmanları, kış 

ayına girdiğimiz bu günlerde araçlardaki kar 

lastikleri de denetlenmeli…

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir…

Sabah okullarına gelen çocuklarımızın 

araçlarında, öğrenciden başka birilerinin 

olmaması da önemli faktörlerden biri…

Denetimler ne kadar sık yapılırsa 

o kadar iyi…

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

Vakfıkebir Yalıköy'de yapılması planlanan 

Millet Bahçesinin ihalesi yapılmıştı. 

Ekmek Temalı Millet Bahçesi olacak…

Burada çalışmalar başlamış…

Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü binasının 

inşaatı devam ediyor.

Fen lisesi için yapılmış olan yurdun inşaatı 

bitti, halen daha hazırlıkları sürüyor. 

İnşaattan kalan eksikler tamamlanıyor…

Vakfıkebir OSB yolu ihalesi yapılmıştı, 

herhangi bir çalışma başlamış değil…

Vakfıkebir Belediye Plajı yapıldı ve faal 

durumda…

Caferli - Sekmenli - Fethiye – Rıdvanlı grup 

yolundaki kavşak çalışması sürüyor. 

Yol kullanıma açılmış değil…

Vakfıkebir'de bazı okul yollarından dolayı 

şikayetler gelmeye devam ediyor. 

En önemlilerinden biri ise 

Atatürk İlköğretimin yolu…

Bu yolda öğrenciler için bir kaldırım yok…

Öğrenciler okullarına, araçların ulaşım 

sağladığı yoldan gidip geliyorlar…

Kaldırım olmaması tehlike arz ediyor…

Bu yolun, okula yakın yerinde ise yol 

üzerinde çalışma yapılmasından dolayı 

öğrenciler, yağışlı havalarda zorluk 

çekiyor…

Bu yolun asfaltlanıp, kenar kaldırımları 

yapılması lazım ki, okula yürüme gidip 

gelen öğrenciler, rahata kavuşsunlar…

G
eleceğe nefes ol 
kampanyası Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından 

vatandaşların yoğun talebi üzerine 
başlattığı bir projedir. Bu proje ile 
Türkiye'de ve tüm dünyada çıkan 
orman yangınlarının yok ettiği ağaç 
ve canlıların yeniden yeşerebilmesi 
amaçlanmaktadır. “Daha Yeşil Bir 
Türkiye İçin” sloganıyla 81 ilde eş 
zamanlı olarak saat 11'de 11 milyon 
fidan dikim etkinliği gerçekleşecek. 
Vakfıkebir İlçesinde Rıdvanlı Mah. 
Rıdvanlı Bal Ormanında (15 
Temmuz Şehitler Ormanı) dikim 
gerçekleştirilecek.  Vakfıkebir 

Orman İşletme Şefi Ahmet Yıldız 
tarafından konu ile ilgili olarak 
yapılan açıklamada; “Geleceğe 
nefes kampanyası, ülkemizde 
vatandaşlara ağaç ve orman 
sevgisini geliştirmek ve çevre 
duyarlılığına katkı sağlamak 
amacıyla özellikle de son 
zamanlarda neredeyse tüm 
dünyada ortaya çıkan orman 
yangınları ile zarar gören doğa için 
yeniden ağaçlandırma konusunda 
yapılan bir projedir. Bakanlık,  
Kasım ayı içerisinde dikilecek olan 
11 milyon fidan ile rekor kırmayı da 
amaçlıyor.” 
VAKFIKEBİR'DE 8 BİN AĞAÇ 
DİKİLECEK
Şef Ahmet Yıldız; “Ülkemizde ağaç 
ve orman sevgisini geliştirmek, 
toplumun bütün kesimlerinin 
çevreye olan duyarlılıklarına katkı 
sağlamak, özellikle son aylarda 
çıkan orman yangınları neticesinde 
zarar gören alanların yeniden 
ağaçlandırma konusunda 
vatandaşlarımızın yoğun taleplerine 
karşılık vermek ve toplumda çevre 
konusunda farkındalığı artırmak 
maksadıyla; Öğrencilerden askeri 
birliklere, sivil toplum örgütlerinden 

kamu kurum ve kuruluşlarına, 
esnafından işçisine kısaca 7 den 
77'ye toplumun bütün kesimlerinden 
katılacak vatandaşlarımızın 
katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü 
saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 
3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 
ülke genelinde 11 milyon adet fidanı 

toprakla buluşturacağız. Bu 
anlamda Vakfıkebir ilçemizin 
Rıdvanlı Mahallesinde 
oluşturduğumuz Rıdvanlı Bal 
Ormanında (15 Temmuz Şehitler 
Ormanı) 8 bin fidan dikimi 
gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı 
etkinliğimize davet ediyorum dedi.”

REViZYON UYGULAMA iMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI 

T
ürk Kızılayının kuruluş 
yıl dönümü 
münasebetiyle İMKB 

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 
Gönüllü Kızılay Ekibi'nin 
hazırlamış olduğu bir etkinlikte 
farkındalık yaratmak amacıyla 
Vakfıkebir Yeni Camii önünde 
ilçe halkına hoşaf ikram edip, 
broşür dağıtıldılar. 
KIZILAY HAFTASI 
SEBEBİYLE ÖRNEK BİR 
DAVRANIŞA İMZA ATTILAR
Okul idaresi tarafından 
yapılan açıklamada; “Bütün 
ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olan, savaş ve doğal afetlerde 
açılan yaraları saran, sadece 
Türkiye de değil dünyanın her 
yerinde hizmet veren 
Kızılay'ımızın kuruluş yıl 
dönümünü kutluyoruz. 
Gençlerimizin bu konuda 
duyarlılık gösterip 
yardımseverlik, merhamet, 
şevkat ve dayanışmanın 
olduğunu topluma farkındalık 
yaratmak için girişimde 
bulunmaları ve Kızılay'a 

destek veren davranışları 
sergilemeleri nedeniyle 

öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz dediler.

K
onu ile ilgili olarak 
Vakfıkebir 
Belediyesi'nde 

yapılan açıklamada şöyle; 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 
20.10.2017 tarih ve 1999 
sayılı meclisi kararıyla 
onaylanarak yürürlüğe giren 
1/5000 ölçekli Revizyon 
Nazım İmar Planı, Trabzon 
İdare Mahkemesi tarafından 
2019/126 sayılı karar 
numarası ile iptal edilmiştir. 
Bahse konu planın iptal 
olması daha önce Belediye 
Meclisimize sunularak 
onaylanan ve askıya 
çıkarılan, askı sürecinde 
itirazları alınan 1/1000 
ölçekli Revizyon Uygulama 

İmar Planının dayanaksız kalma-
sına neden olmuş ve yeniden hazır-
lanmasını gerekli kılmıştır. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
iptal gerekçeleri dikkate alınarak 
yeniden hazırlanan, 12.07.2019 
tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla 
onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 
ölçekli Revizyon İmar Planına 
uygun şekilde hazırlanan 1/1000 
ölçekli Revizyon Uygulama İmar 
Planı; Vakfıkebir Belediye 
Meclisi'nin 02/10/2019 tarihli 37 
sayılı meclis kararı ve Trabzon 
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 
11/10/2019 tarihli 448 sayılı meclis 
kararıyla onaylanmış olup, 
Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Hizmet Binası ilan 
panosunda 29/11/2019 tarihine 
kadar askıda kalacaktır” denildi.  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü Hizmet Binası ilan 

panosunda 29/11/2019 tarihine
kadar askıda kalacaktır”

VAKFIKEBİR DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN HAZIR

GÖNÜLLÜ KIZILAY EKİBİ ÖRNEK OLDU



Büyükliman
Postası 3 08.11.2019GÜNDEM

TÜM PROGRAMLARDA 
YÜZDE 90'I GEÇEN BİR 

KAPASİTEDEYİZ
Vakfıkebir MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Soner Demirtaş, 
“Ekmeğin diyarı ve Karadeniz'in 
doğal incisi Vakfıkebir ilçesinde 
yer alan; Trabzon Üniversitesi 
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 
(MYO) akademik ve idari 
personeliyle, tam donanımlı bir 
şekilde 2019-2020 Eğitim-
Öğretim dönemine başladı.  
Yüksekokul bünyesinde yer 
alan; Bankacılık ve Sigortacılık, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, Maliye ve 
İşletme Yönetimi Programlarına 
ülkemizin güzide şehirlerinden 
öğrenciler kayıtlarını yaptırdı. 
Özellikle lokomotif 
programlarımızdan; Bankacılık 
ve Sigortacılık, Maliye ile Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Programları 
yüzde yüz doluluk oranıyla 
zirveyi göğüslerken, genel 
anlamda ise tüm programlarda 
yüzde 90'ı geçen bir kapasite 
oranıyla yeni eğitim öğretim 
dönemine geçildi. 

YEMEK HİZMETİ 
VERİLEMEYE 
BAŞLANILDI 
Yüksekokul bünyesinde 
daha önce olmayan ve bu 
dönem ilk defa Trabzon 
Üniversitesi; Sağlık, Spor ve 
Kültür Daire Başkanlığınca 
verilen Yemek hizmeti, bu yıl 
Vakfıkebir MYO'da 
öğrencilerimize verilmeye 

başlandı. Her gün “taze ve 
doğru beslenmeyi” ilke edinme 
perspektifiyle hazırlanan aylık 
yemek listeleri web sayfamızda 
ilan edilmektedir. Yoğun talebin 
olduğu ve özellikle şehir 
dışında yaşayan 
öğrencilerimizden olumlu geri 
dönüşler aldığımız bu hizmeti, 
her yıl sürdürmeyi 
planlamaktayız. 

KONFERANSLAR 
DEVAM EDECEK 
Okulumuz da 2018-2019 
eğitim-öğretim döneminde 
gerçekleştirdiğimiz ve yoğun 
katılımların sağlandığı 
“Hayatının Lideri Ol: Yurt 
Sevgisi, Girişimcilik, İş Kalitesi 
ve Dürüstlük”, “Vergi Suç ve 
Kabahatleri”, “Katılım 
Bankacılığı ve Türkiye 
Ekonomisine Katkıları” adlı 
konferansların önümüzdeki 
dönemlerde de yenileyeceğiz. 
Bunların yanı sıra öğrenci ve 
şehrimize katkı sağlayacak yeni 
etkinliklerde düzenleyeceğiz. 
KURS VE TURNUVA FAALİ-
YETLERİ PLANLANIYOR  
Okulumuzun bu yıl üzerinde 
durduğu en önemli başlık; 
“Eğitim Kalitesi ve Sektör 
Deneyimleri”  temasıyla hem 
öğrencilerimiz hem de 
şehrimize katkı sağlayacak 
eğitim programlarının 
hazırlanmasıdır. Bu bağlamda, 
Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
iş birliği çerçevesinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı; İş 
Sağlığı ve Güvenliği, 

Bilgisayarlı Muhasebe, 
Bilgisayar İşletmenliği Sertifika 
Programları düzenlenmesi 
planlanmaktadır. Bu eğitimlerle 
birlikte yürüteceğimiz sektör 
buluşmalarıyla öğrencilerimize 
sektördeki mevcut durum, iş ve 
staj olanakları, yeni trendler ve 
güncel bilgilere yönelik 
etkinlikler koordine edilecektir. 
Böylece gerek okulumuz 
gerekse ilçe olarak hem eğitim 
kalitemizi yükseltip hem de 
sektördeki deneyimlerden 
yararlanarak daha kaliteli bir 
eğitim-öğretim dönemi 
geçirmeyi amaçlamaktayız. 
Son olarak, öğrencilerin okul 
içinde sosyal aktivitelere 
katılımın yanı sıra, Türkiye 
Satranç Federasyonu Trabzon 
il temsilciliği ile birlikte, 
Karadeniz Bölgesi'nde ses 
getirecek bir satranç turnuvası 
yapılması planladık. Bu 
turnuvayı da hayata geçirdik. 
Eğitim ve etkinliklerin ötesinde 
ayrıca; öğrencilerin Dikey Geçiş 
Sınavına (DGS) hazırlanması 
adına bir kurs faaliyeti 
düşünülmektedir” dedi. 

VAKFIKEBİR MYO'YA YOĞUN İLGİ 

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 96.yıl 

dönümüne atfen 30 Ekim 

Çarşamba günü iki seans 
olmak üzere sahnelenen 
Oyunu Cumhuriyet İlkokulu ve 

Yalıköy İlkokulundan toplam 
300 öğrenci izledi. Cumhuriyete 
geçişin eğlenceli bir şekilde 

anlatıldığı oyuna 
izleyiciler 
kayıtsız kalmadı. 
Oyunda seçme 
ve  seçilme  
hakkı, Atatürk 
ilke ve inkılapları 
ve temel 
değerler  ortaya 
koyularak bugünlere nasıl 
gelindiğiyle ilgili farkındalık 
oluşturulmuştur. Oyunda 
ilçemiz öğrencilerinden Didem 
Ezgi Muradoğlu, Ecrin Elisa 
Badur, Ayşenaz Çalışkan, Elif 
Usta, Ecrin Garip oyuncu 
olarak rol aldılar. Oyunun 
yönetmenliğini Lale 
İskenderoğlu yaptı.
“AMATÖR RUHLA 
PROFESYONEL OYUNLAR 
SERGİLEMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”

Oyunun yönetmeni Sayın Lale 
İskenderoğlu, “Eğitim öğretim 
yılı başından bu yana ve yaz 
dönemi de dahil olmak üzere 
hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız 
derslerinin ve kurslarının 
yoğunluğuna rağmen büyük bir 
özveri göstererek çalışmalara 
katıldılar. Bu gün itibari ile ikinci 
gösterimini yaptığımız bu 
oyunumuzun seyircilerimizden 
büyük alkış alması bizim tüm 
yorgunluğumuzu unutturdu. Her 
geçen yıl daha da geliştirerek 
seyircilerimize daha güzel 

oyunlar sunmaya çalışıyoruz. 
Amatör ruhla profesyonel 
oyunlar sergilemeye 
çalışıyoruz. Bu başarıda 
arkadaşlarımın payı büyüktür. 
Bizlerden her zaman desteğini 
esirgemeyen Vakfıkebir 
Kaymakamlığına, Belediye 
Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne, Gençlik Merkezi 
Müdürlüğüne, Kurumuma, 
öğrenci velilerimize, 
öğrencilerimize ve her zaman 
bizlerin yanında olan herkese 
çok teşekkür ederim” dedi.

SAHNELENDi
RENKLER CUMHURiYETi

Vakfıkebir İlçesinde 2019-
2020 Eğitim-Öğretim 

döneminde taşımalı eğitime 
öğrenci taşıyan servis şoförleri 
ve rehber personele yönelik 
eğitim semineri Fen Lisesi 
Konferans Salonunda verildi. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Enver Kabataş 
başkanlığında, taşımalı eğitim 
"Servis Şoförleri" ve Rehber 
Personel" Eğitimi kapsamında 
düzenlenen seminer'in ilk 
günkü eğitimi Atatürk Ortaokulu 

Rehber Öğretmeni Osman 
Yılmaz tarafından verildi. Neza-
ket kuralları hoşgörü, hitap 
sanatı, kılık kıyafet, kurallara 
uyma, ses sistemlerinin kullanı-
mı, cep telefonu kullanımı gibi 
ana başlıklar altında konuşlar 
aktarıldı. Öğretmenevi Müdürü 
Ahmet Altın tarafından verilen 
seminerde; Zamanlama, 
Araç/Şoför değişimi, araçlarda 
olmaması gereken sivil yolcu, 
taciz, hız güzergah değişimi, 
evrensel değerlerimiz 

(sorumluluk, yardımlaşma, 
empati, v.b) konular hakkında 
bilgi verildi.
“ÇOCUKLAR HEPİMİZİN 
GÖZBEBEĞİTİR”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Enver Kabataş; 
"Sürücülerimiz ve rehber 
personelimiz müdürlüğümüz ve 
ilgili trafik kontrol birimleri 
tarafından belirlenen kriterlere 
uymaları konusunda 
bilgilendirmek için bir seminer 
düzenledik. Gerçekleştirmekte 

olduğumuz bu seminerle de 
servis şoförlerimize ve rehber 
personelimize bu süreçte 
uymaları gereken kuralları 
hatırlatarak 2019-2020 öğretim 
yılı başlamasıyla birlikte 
değişen kurallar hakkında 
yeniden bilgilendirmek için 
toplantı yaptık. Yeni öğretim 

yılımız hepimize hayırlı olsun 
derken eğitim sezonu içerisinde 
ailelerimizin gözlerinden dahi 
sakındığı çocuklarına taşımada 
gerekli hassasiyeti 
göstereceklerine inanıyorum. 
Aileler çocuklarını sizlere 
güvenerek emanet ediyorlar. 
Öğrencilerin yanında kesinlikle 

sigara içmeyiniz, trafik kuralla-
rına uyunuz, kılık kıyafetinize 
özen gösteriniz" dedi. Müdür 
Kabataş; Eğitimi veren arka-
daşlarıma teşekkür ederken,  
katılım gösteren tüm şoför ve 
rehber personele bu hassas 
görevlerinde dikkatli ve başarılı 
olmalarını diliyoruz dedi.”

Taşımalı eğitime öğrenci
taşıyan servis şoförleri 
ve rehber personele yönelik 
eğitim semineri verildi.

SERVİS ŞOFÖRLERİ VE 

REHBER PERSONELLERE SEMiNER VERiLDi
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Osman KOYUNCU

Modern dünyada, hukuk adına bir 

kural veya kanun yazılmadan önce, 

büyük hukuk felsefeciler yazılacak 

kuralların perde arkasını araştırırlar. 

Kimisi bu hukuk kuralının dini boyutunu, 

kimisi tarihi, kültürel, siyasal, ekonomik, 

sosyolojik, psikolojik ve adalet boyutları 

gibi çeşitli yönlerden araştırılır, bu 

konularda bilimsel yazılar yazılır. Bu kural 

adaleti nasıl sağlayabilir bu kuralın 

kapsama alanının genişliği ve istisnaları, 

enine boyuna düşünülerek hukukçular 

asrında tartışılır ve sonra mecliste 

tartışılarak kanunlaşır. Geri kalmış 

ülkelerde ise gücü elinde bulunduran lider 

bir söz söyler, meclis buna bir kılıf 

uydurulur buna kanun denir. İslam 

ülkeleri ve geriş kalmış ülkelerdemaalesef 

kanunlar bu şekilde yapılıyor. Sayın Özal 

zamanında gazetelerde de çıkmıştı. Sayın 

Özel, bir kanun hükmünde kararname 

çıkartmak istemiş ve bakanlara kâğıtları 

uzatarak bunların altını imzalayın ben 

köşkte doldururum demiş. 

 Şimdi İstanbul'da boğazlardaki imar 

izni,(İBB)İstanbul büyük şehir belediyesi 

aittir aitti. Şimdi hükümetin işine 

gelmedi,şehircilik bakanı, bu yetkinin 

Cumhurbaşkanlığına ait olduğunu 

açıkladı, sonra tepki alınca, yetkinin 

şehircilik bakanlığında olduğunu 

söylediler. Kanunlarla bu kadar oynanır 

mi? Belediye bendense başka kanun, 

sendense bir başka kanun.  Bunun içindir 

ki adil hukuk sistemi olmayan ülkeler 

maalesef geri kalmış ülkelerdir, hukuk 

sistemleri adil ve oturmuş ülkeler ise 

kalkınmış,ilmen gelişmiştir.

İşte demokrasi ile idare edilen ülkelerde, 

kalkınma ve yükselmenin sırrı budur. 

Adalet ve hürriyetlerin olmadığı yerlerde 

gerçek bir din ve ahlakta olmaz, teknolojik 

ve ekonomik kalkınmada olmaz. İnsanı 

insan yapan en büyük özellik onun hür ve 

adil olmasıdır. İlmi gelişme, düşüncenin 

serbest olduğu yerlerde olur. İslam ülkeleri 

ve geri kalmış diğer ülkelere bir bakın. 

Hangisinde gelişme ve ilerleme vardır ve 

bir ilmi gelişmeye öncülük yapmış bir geri 

kalmış ülke gösterebilir misin? 

Demokrasi, devlet gücüne ve gücü elinde 

bulunduranlara karşı, bireyin hukukunu 

korumak olarak bilinir. Kişileri birey 

saymak, demokratik hukuk devletlerinde 

olur. Demokratik hukuk devletlerinde,  

şahıslar merkezde, kanun devletlerinde ise 

devlet merkezdedir.  

 Şeyh Edibali, Osmanlının kurucusu 

Osman Gazi'ye “ ey oğul insanı yaşat ki 

devlet yaşasın ” der. Merkeze insanı 

koymasını öğütler.  O zihniyet üzerine 

kurulan Osmanlı, bir cihan devleti oldu, 

adaletle ayakta durdu ne zaman ki 

adaletten ayrıldı,hürriyetleri kıstı 

yıkılmaya mahkûm oldu.  90 yıldır, kutsal 

devler zihniyeti üzerine kurduğumuz 

cumhuriyet, ancak üçüncü dünya 

devletleri seviyesinde kaldı. Mükemmel, 

eğitimli, hür ve kutsal insanlardan oluşan 

devlet büyük olur. Saddam Hüseyin, Irak'ı 

eğitimli kutsal insanlar ile 

yönetmediğinden o insanlar, ABD 

askerleri ile Saddam'ı devirmekle kalmadı 

ABD,askerlerine uyarak onu katlettiler. 

ADALET, HUKUK VE DEMOKRASİ

V
akfıkebir İlçesi Deregözü İlkokulu 4/A 
sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgiler 
Dersinde Milli Kültür Öğeleri konusunda 

kültürümüze özgü eşyaları sınıfa getirdiler.  
Okulun Müdür Yardımcısı Selçuk Çalık konu 
ile ilgili olarak yaptığı açıklamada;  “4/A sınıf 
öğrencilerimiz bu hafta Sosyal Bilgiler 

dersinde “Milli Kültür Öğeleri” konusu 
kapsamında geçmişe yolculuk yaptılar. 
Gelenek, görenek ve adetlerimizin 
kültürümüzü oluşturduğunu öğrenen 
öğrencilerimiz aileleriyle hem sözlü tarih 
görüşmesi yaptılar hem de milli kültür 
öğelerimizi öğrendiler. Her ailenin geçmişe ait, 
atalarından kalma milli kültür öğesi unsuru 
taşıyabilecek eşyası vardır. Öğrencilerimiz 

evlerindeki bu eşyaları sınıfa getirdiler ve 
arkadaşlarına eşyanın hikayesiyle birlikte 
tanıttılar. Hem tarihin kokusunu içimize çeken 
öğrencilerimiz hem de sözel dil becerilerinin 
gelişmesine katkıda bulundular. Ayrıca 
Babaanneden, anneanneden kalan ailemize 
ait eşyaları sınıfa getirerek milli kültür öğelerini 
tanımanın yanı sıra Milletin birlik ve beraber-
liğini sağlamada milli kültürün belirleyici etkisi 
olduğu bilinci daha iyi kavrandı dedi.”

ÖĞRENCİLER
GEÇMİŞİ GÜNÜMÜZE TAŞIDILAR

FEN LİSESİNDE EN ANLAMLI DERS GÜNÜ
2

-8 Kasım Lösemili 
Çocuklar Haftası 
nedeniyle, 'Lösemili 

çocuklara destek' sloganıyla 
etkinlik gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda okuldaki idareciler, 
öğrenciler ve hizmetliler gün 
boyunca maske taktı. Lösemili 
öğrencilerin ve hastaların 
yaşadığı zorlukları anlamak için 
gerçekleştirilen etkinlik 
kapsamında okulda tüm eğitim 
günü maskeler çıkarılmadı. Fen 
Lisesi öğretmen ve 
öğrencilerinin düzenlediği 
etkinliği anlamlı bulduğunu ve 
etkinlikle lösemili çocukların 
anlaşılmaya çalışıldığını 
söyleyen okul idaresi, 
Öğrencileri ve öğretmenleri 
örnek davranışlarından dolayı 
kutladılar. Yapılan açıklamada; 
"Öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz, lösemi ve 
lösemi hastalarının sorunlarına 
dikkat çekmek amacıyla bugün 
maskeyle derse girdiler. 
Öğrencilerimizi ve 

öğretmenlerimizi bu 
duyarlılıklarından dolayı 
kutluyoruz. Lösemi bulaşıcı bir 
hastalık değildir. Tedavinin yanı 

sıra moral ve motivasyonun 
önemli olduğunun farkındayız. 
Dolayısıyla öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin empati 
duygularını ve sosyal sorumluk 
bilincini artırmak amacıyla 
maskelerimizi taktık. Lösemili 

çocuklarımıza ve ailelerine, 
onları anladığımızı, 
desteklediğimizi duyurmak 
istedik. Bu hastalık herkesin 

başına gelebilir, herkes lösemi 
hastası olabilir. Bunun için 
herkesi ilik nakline davet 
ediyoruz. Ayrıca ülkemizde 
bulunan bütün lösemi 
hastalarına da acil şifalar 
diliyoruz" dediler. 

BÖLGE ŞAMPİYONUNDAN ASKER SELAMI

Vakfıkebir ilçesi Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi 

öğrencisi olan Ertan Baran 
Hindistan bundan önce katıldığı 

turnuvalarda; Artvin Cumhuriyet 
Kupası 3.lük, Ordu Kumru 3.lük, 
Ordu Merkez 3'lük, Rize İller 
arası turnuvasında 1.lik, Artvin 
Arhavi 15 Temmuz Şehitleri 
turnuvasında 2.lik, Trabzon 15 
Temmuz Şehitleri Turnuvasında 
1.lik, Anadolu Yıldızları Ardahan 
Bölgede 1.lik, Anadolu Yıldızları 
Çorum bölge birinciliği, Trabzon 
Okullar arası il birinciliği, Sivas 
5.Cumhuriyet kupası 2.lik ve 
Bayburt Cumhuriyet kupası il 
birinciliğini elde etti. Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi 
öğrenci Ertan Baran Hindistan, 
14-17 Kasım tarihleri arasında 
yapılacak Türkiye Karate 
Kumite Şampiyonası için 
Diyarbakır'a gidecek. 
Öğrencimizi kutluyor, kendisine 
başarılar diliyoruz.

Projesi Kapsamında 
Vakfıkebir Mesleki ve 

Teknik Eğitim Merkezi Ustalık 
ve Kalfalık Sınıfındaki 
öğrencilerle birlikte Öğretmen 
Tülay Ayvaz Topçu tarafından 
Deregözü İlk ve Ortaokulu 
öğrencilerinin saçlarının kesimi 
ve bakımı yapıldı.  Deregözü İlk 
ve Ortaokul İdaresi yaptığı 
açıklamada; “Dezavantajlı 
bölgelerde oturan çocuklarımız 
için Vakfıkebir Mesleki ve Teknik 
Eğitim Merkezinin (METEM) 
yapmış olduğu güzel bir etkinlik. 
Kendilerini tebrik ediyorum. 
Çocuklarımızın heyecanı da 
belli zaten hepsi sırasını 
bekliyor. Emeği geçen 

arkadaşlara teşekkür ediyorum” 
dediler. Öğretmen Tülay Ayvaz 

Topçu ise yaptığı açıklamada, 
“Öğrencilerimizin talepleri ve 
istekleri doğrultusunda onlara 
saç bakım ve kesim hizmeti 
verdik. Gerçekten güzel bir 
hizmet, aynı zamanda 
köylerimizi de bu vesileyle 
görmüş oluyoruz, yerinde 
incelemiş oluyoruz. İnşallah 
dezavantajlı bölgelerde çeşitli 
etkinliklerle hep beraber 
ziyaretlerimizi gerçekleş-
tireceğiz. Öğrencilerimizin 
etkinliği bittikten sonra birlikte 
Voleybol oynandık. Bizleri 
evimizde hissettiren okul idare 
ve öğretmenlerimize Teşekkür 
Ediyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN SAÇ BAKIMI ve KESİMİ YAPILDI
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ÖĞRENCİ SERVİSLERİ 
DENETLENDi

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
'Mevlîd-i Nebî Haftası' dolayısıyla 

ilçede düzenlenecek olan programlarla 
ilgili bilgi verdi.
PEYGAMBERİMİZ (S.A.S)'İ ANMAK, 
ANLAMAK VE ANLATMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ
2019 Yılı Mevlîd-i Nebî Haftası kutlama 
etkinliklerinin etkin ve verimli geçmesi için 
müftülük olarak gerekli çalışma ve 
planlamayı yaptıklarını ifade eden İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, "Vatandaşlarımızın 
her yıl sabırsızlıkla beklediği 'Mevlîd-i Nebî 
Haftası'nı en güzel ve faydalı bir şekilde 
geçirmek, Peygamberimiz (s.a.s)'i anmak, 

anlamak ve anlatmak için üzerimize düşen 
görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.
"PEYGAMBERİMİZ VE AİLE" TEMASI 
İŞLENECEK
Bu yıl 8-15 Kasım tarihleri arasında 
düzenlenecek etkinliklerde "Peygamberimiz 
ve Aile" temasının işleneceğini belirten İlçe 
Müftüsü Köksal, programlardan 
vatandaşların azami derecede 
faydalanabilmelerini ve bu haftayı dolu dolu 
geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. 'Mevlîd-i 
Nebî Haftası' etkinliklerine kurum 
ziyaretleriyle başladıklarını söyleyen İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, hafta içerisinde 
kadınlara yönelik program, tüm halka yönelik 
Kur'an ziyafeti ve Mevlid-i şerif programı, aile 
bireyleriyle camide buluşma ve hatim okuma, 
sabah namazı buluşmaları, seminer, hasta 
ziyareti, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ve 
çocuk cami buluşması gibi etkinlik ve 
programların düzenleneceğini belirtti.
MEVLÎD-İ NEBÎ HAFTASI'NIN ÜLKEMİZE 
VE TÜM İSLAM ALEMİNE HAYIRLAR 
GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM
Programlara katılımın yüksek olması için 
gayret gösterdiklerini ifade eden Müftü 
Köksal, "Bu amaçla gerek camilerde ve 
gerekse cami dışında icra edeceğimiz 
etkinliklere, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm 
vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu vesile ile 
idrak edeceğimiz Mevlid Kandili'nin ve bu 
geceyi de içine alan Mevlîd-i Nebî Haftası'nın 
ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum." dedi.

V
akfıkebir İlçesinde 
taşımalı eğitime öğrenci 
taşıyan servis araçlarına 

yönelik denetlemeler devam 
ediyor. Milli Eğitim Şube 
Müdürü Enver Kabataş 
koordinatörlüğünde Taşıma 
Bürosu Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni Altan Altay 
Alay, Jandarma Asb.Kd.Bçvş. 
Aydın Bıçak, Uzm.J.8.Kad.Çvş. 
Cengiz Durgunöz, Polis 
Memuru Sadullah Demirci, 
Polis Memuru Zafer Karaal, 
Polis Memuru Mustafa Can 

Yılmaz, Polis Memuru Tolga 
Göktepe'nin katılımı ile yapılan 

denetimlerde eksikler 
belirlenerek uyarılar yapıldı. 
Araçların 1 Aralık 2019 tarihi 
itibariyle eksiklerini 
tamamlamaları söylendi. Son 
olarak öğrencilerin emniyet 
kemeri takma zorunluluğuna 
vurgu yapılarak denetim sona 
erdi. Emeği geçen herkese ve 
çocuklarımızın canını emanet 

ettiğimiz Şoför esnafımıza çok 
teşekkür ediyoruz.

MEVLÎD-İ NEBÎ HAFTASI
“PEYGAMBERiMiZ VE AiLE”
TEMASIYLA BAŞLADI

GÖRELE'DE BİR İLK
Kumyalı Mahallesinde hizmete açılan 

“Görele Belediyesi Kadın Dinlenme 
Evi”nin içerisinde dinlenme salonu, bakım ve 
emzirme odası, mescit ve mutfak bölümü 
bulunuyor. Kadınlar ve eşi Fatma Gül Erener 
ile beraber Görele Belediyesi Kadın 
Dinlenme Evinin açılışını yapan Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele için 
büyük eksiklik olan bir projeyi daha hayata 
geçirmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. Görele'de 
artık kadınların rahatça hare-
ket edebileceği, oturabileceği, 
dinlenebileceği, ibadet edebi-
leceği, çocuklarını emzire-
bileceği ve uyutabileceği bir 
yerinin bulunduğunu ifade 
eden Erener, şunları kaydetti: 
“Şimdi kadınlarımız yalnız 
değil. Artık dışarıda da bir 
evleri var. Artık kadınlarımız 
bu dinlenme evini haftanın her 
günü ücretsiz olarak kullana-
bileceklerdir. Tüm giderleri 
belediyemiz tarafından 
karşılanacak olan bu evimizde 

kadınlarımız için her şey düşünülmüştür. Ben 
bu hizmetin oluşumunda başta Beykoz 
Belediyesine, Belediyemiz meclis üyelerimize 
ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim 
üzerimizde büyük emekleri bulunan kadınla-
rımızın haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. 
Bundan sonra belediye olarak yapacağımız 
sosyal projelerimizde kadınlarımıza daha 
güzel hizmetleri sunmayı arzu ediyoruz” dedi. 

Uzak Köylerdeki Çocuklar 
Spor Tesisleriyle Buluşuyor' 

adı altında, Trabzon'un 
merkeze uzak ilçelerinde 
yaşayan çocuklara ulaşan 
dernek yöneticileri, ilk etapta 
Tonya'dan kent merkezine 
getirdikleri 25 çocuğa, çeşitli 
spor tesislerini ziyaret ve 
inceleme yanında, Vali İsmail 
Ustaoğlu ile bir araya gelme 
fırsatı da sundu. Akçaabat'ta bir 
restoranda Tonya Hoşarlı 
İlkokulu öğrencileri ile öğle 
yemeği yiyen Vali Ustaoğlu, tek 
tek ilgilendiği miniklerle sohbet 
ederek, derslerinde başarı 
diledi ve proje hakkındaki 
görüşlerini dinledi. TSYD 
Trabzon Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Kılıç ve 
projeyi destekleyen Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Ersen Küçük ile dernek 
yöneticilerine, bu anlamlı proje 
için takdirlerini bildiren Vali 
Ustaoğlu, sosyal sorumluluk 
bilinci taşımalarından dolayı da 
teşekkür etti. Projedeki 
öncelikli hedef grubun; başarılı, 

yetim/öksüz ya da ailelerinin 
maddi durumu iyi olmayan 
öğrenciler olduğunu belirten 
TSYD Trabzon Şube Başkanı 
Kılıç ise, büyük önem verdikleri 
projenin çocukları olduğu kadar 
kendilerini de heyecanlan-
dırdığını, benzer etkinliklerin 
ilerleyen dönemlerde de 
düzenleneceğini söyledi. TSYD 
Trabzon Şubesi yöneticileri İpek 
Cansel Şahin, Gökmen Şahin 
ve Yunus Emre Sel'in yanı sıra, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü personeli ve 
öğretmenlerin de katıldığı 
yemek programı sonunda, Vali 

Ustaoğlu ve katılımcılar tara-
fından çocuklara çeşitli hedi-
yeler verildi. Projenin ilk eta-
bında Trabzon şehir merkezine 
getirilen Tonyalı çocuklar, sabah 
saatlerinde bir alışveriş merke-
zinde buz pateni yaptıktan 
sonra eğlence merkezinde 
doyasıya eğlendi. Şenol Güneş 
Spor kompleksini ziyaretlerinin 
ardından Beşirli Spor komplek-
sinde tenis oynayan ve tesisleri 
gezen çocuklar, günün sonunda 
ise Trabzonspor Mehmet Ali 
Yılmaz Tesislerinde antrenman 
öncesinde teknik heyet ve 
futbolcularla bir araya geldi.

Vakfıkebir'de, ilçe müftülüğünün düzenlediği 2019 Yılı Mevlîd-i Nebî Haftası 
kutlama etkinlikleri "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla başladı.

Görele Belediyesi bir ilke imza atarak, Belediye tarafından kadın dinlenme evi açıldı. 

Vakfıkebir İlçesinde Taşımalı 
İlköğretim, Ortaöğretim ve 
Özel Eğitim öğrencilerine 

yönelik olarak yapılan 
taşımalı araçlar ile ilgili 

gerekli denetimler yapıldı. 

UZAK KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİ 

SPOR TESiSLERiYLE BULUŞTURUYOR
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığımız himayesinde, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.
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HEKİMOĞLU TRABZON,
URFASPOR'U 5-0 MAĞLUP ETTİ

KARDEŞLİK KAZANDI
Şanlıurfaspor yaşadığı mali 
zorluklar nedeniyle maç önce-
sinde Trabzon'a gelemeyeceği 
yönünde bir açıklama yapmış 
Celil Hekimoğlu Başkan'da 
bütün masrafları üstlenerek 

Şanlıurfaspor'u Trabzon'a 
davet etmişti. Daha sonra 
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı 
kendi imkanları ile takımını 
Trabzon'a gönderdi.  Ancak 
Celil Başkan'ın bu anlamlı 
davranışı maçtan önce 
görüştüğüm Şanlıurfalılar 
tarafından çok büyük bir 
memnuniyetle karşılandı. Bu 
jest iki kardeş şehri birbirine 

daha da yakınlaştırdı.  Bu tür 
maçlar yaşanabilecek olan 
konsantrasyon sorunları nede-
niyle her zaman zor geçmeye 
adaydır. Nasılsa yeneriz 
diyerek maça başlamak ve gol 
bulmak için aceleci davranarak 

normal oyun düzeninin dışına 
çıkmak sürpriz bir sonucun 
çıkmasına neden olabilirdi. 
Ancak Hekimoğlu Trabzonlu 
oyuncular golün geç gelmesine 
rağmen hiçbir zaman panik 
düğmesine basmadılar.  
Pozisyonlara girdiler kaçırdılar 
ama asla oyun düzeninin 
dışına çıkmadan yeni 
pozisyonlar ürettiler. Neticede 

penaltından gelen golden 
sonra takım daha da rahatladı 
ve farklı bir galibiyet ile 
sahadan ayrıldılar.  İki takım 
arasındaki büyük kalite 
farkından dolayı bu maçta çok 
detaylı bir değerlendirme yap-

manın gerçekçi olmayacağını 
düşünüyorum. Baştan sona 
büyük bir ciddiyetle oynayan 
Hekimoğlu Trabzonlu ve güç-
leri oranında sahada centil-
mence mücadele eden Urfa-
sporlu futbolcuları kutluyorum. 
Umuyorum kardeş şehrimizin 
Urfaspor biran önce bulunduğu 
bu zor durumdan kurtularak 
hak ettiği yerlere gelir. 

GAZETECi MUHAMMET TAŞ'I KAYBETTiK
Beşikdüzü İlçesi Duygulu 

Mahallesi'nden olan 
Muhammet Taş uzun yıllar 
Büyükliman Yöresi'nde gazete-
cilik yapmış, kendi çıkardığı 
gazetelerin yanı sıra, bölge 
gazetelerinde ve ajanslara 
haber göndermişti. Orhan 
Bıçakçıoğlu'nun Beşikdüzü 
Belediye Başkanı seçilmesinin 
ardından ise Beşikdüzü 
Belediyesi'nde basın danışmanı 
olarak çalışmaya başlamıştı. 
Gazeteci Muhammet Taş (44) 
yaşamını kaybettik.
Yaklaşık olarak iki yıl önce 
beyin tümörü teşhisi ile tedavi 
görmeye başlayan Muhammet 
Taş, tümörün motor bölümünde 
olması dolayısıyla ameliyat 

edilememişti. 3 ay önce 
hastalığının ilerlemesi 
sonucunda Trabzon İmperial 
Hastanesi Yoğun Bakım 

Ünitesine kaldırılarak burada 
tedavi altına alınan Muhammet 
Taş hastalığının ilerlemesi 
sonucunda 7 Kasım 2019 
Perşembe günü dün sabaha 
karşı aynı hastanede yaşamını 
kaybetti. Evli ve iki çocuk 
babası olan Gazeteci 
Muhammet Taş 7 Kasım 2019 
Perşembe günü ikindi 
namazına müteakiben 
Beşikdüzü Merkez Eski 
Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Duygulu 
Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Meslektaşımız merhum 
Muhammet Taş'a Allah'tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Onur Bingöl, Vural Gül, 
Cengizhan Öztürk
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir**, Miraç**, 
Oğuzhan Erdoğan** (Ali Aydemir dk. 68*), 
Samet Yalçın**, Dede Çelik**, Hakan Yavuz 
**(Murat Cem Akpınar dk. 60*), Talha Yazgan**, 
Mertcan Çam**, Musa Caner Aktaş** (M.Haşim 
dk. 68* ), Bahadır Erol**, Taha Balcı**

Şanlıurfaspor : Yasin*, Yusuf*(M.Iğnak dk.67*), 
Seyfettin*, Eyüp*(A.Çalışkan dk.87*), Ali Eren*, 
Mehmet Fatih*,Onur*, Muhammet Talha*, 
Mehmet Sinan*( İ. Çifter dk.66*), İbrahim*, 
Serhat*

Goller: Taha Balcı (dk.37 P, dk.63),Hakan 
Yavuz (dk.40), Samet Yalçın (dk. 54), Bahadır 
Erol (dk 69)

KAYA MECLiS'TEN SESLENDi,
TRABZONSPORLULAR OLARAK TEMiZ FUTBOL iSTiYORUZ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Vakfıkebir ilçe 
stadı'nda Şanlıurfaspor'u ağırladı. Maçı Hekimoğlu Trabzon FK 5-0 kazandı.

Beşikdüzü İlçesi Duygulu Mahallesi'nden Beşikdüzü Belediyesi Basın 
Danışmanı Muhammet Taş (44), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

CHP Trabzon 
Milletvekili 

Ahmet Kaya şöyle 
devam etti; Süper 
Lig'te cumartesi 
akşamı oynanan 
Trabzonspor-
Göztepe maçı tam 
bir hakem 
rezaletine sahne 
olmuştur. Maçın 
hakemi Trabzon-
spor'umuzu 
resmen katletmiş, 
göz göre göre 
emeğimizi ve 
3 puanımızı çal-
mıştır. yuncumuz 
Sörloth'a yapılan 
net penaltıyı vermemiş, kaptan 
Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık 
hareketi görmezden gelmiştir. 
Sörloth'un pozisyonunda VAR 
hakemine ısrarla "Orta hakemi 
çağıralım." dendiği, VAR 
hakeminin de bu çağrıya 

"Sorumluluk bende, kes sesini!" 
şeklinde cevap verdiği için de 
hakemler arasında tartışma 
çıktığı konuşulmaktadır. VAR 
odasında konuşulanların 
açıklanmasını istiyoruz. 
Trabzonspor taraftarları olarak, 
adalet ve şeffaflık istiyoruz. 

Terimizin 
çalınmasından ve 
haksızlıklardan 
bıktık, usandık. Bu 
Merkez Hakem 
Kurulu ve hakem-
lerle ligimizin 
sağlıklı yönetil-
mesinin mümkün 
olmadığını 
düşünüyoruz. Türk 
futbolunda 
Anadolu devrimini 
yapmış 
Trabzonsporlular 
olarak temiz futbol 
istiyoruz, 
futbolumuzun 
içine yuvalanmış 

kirli yapılara ve bozuk düzene 
engel olunmasını istiyor, 
Türkiye Futbol Federasyonunu 
göreve çağırıyoruz.
YouTube video bağlantısı: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Z4gYNgNtLRI

Trabzonspor'a yapılan haksızlığı Meclis gündemine taşıyarak Türk 
futbolunun içine yuvalanmış kirli yapılara ve bozuk düzene engel 
olunmasını için Türkiye Futbol Federasyonunu göreve çağırıyorum.

COŞKUN BAŞKAN'IN ACI GÜNÜ
arşıbaşı eski Belediye ÇBaşkanı Coşkun Yılmaz'ın 

kayınvalidesi Ayşe Köse vefat 
etti.  Uzun bir süredir hastalığı 
nedeniyle tedavi gören Ayşe 

Köse Çarşıbaşı ilçesi Merkez 
Mahallesi'nde toprağa verildi. 
Çarşıbaşı eski Belediye Başkanı 
Coşkun Yılmaz ve Köse Ailesine 
başsağlığı diliyoruz. 

Milletvekili Örs, imar barışı 
uygulaması kapsamında 

mera ve yaylalarda 
vatandaşlara verilen “Yapı Kayıt 
Belgeleri”nin ne olacağını 
sordu. Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs, verdiği soru 
önergesinde, “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının oluru ile 
imar barışı kapsamında 
belirtilen esaslara göre 
başvurusunu yapıp harcını 
yatıran vatandaşlarımızın daha 
sonra Tarım ve Orman 
Bakanlığımın valilik ve 
kaymakamlıklara gönderdiği 21 
Ocak 2019 tarihli yazıda “Yapı 
kayıt belgesi verilmesinin mera 
alanlarına müdahaleleri 
çoğaltacağı, yapı kayıt belgesi 
düzenlense dahi mülkiyete hak 
teşkil etmeyeceğini” belirtmiştir. 
Harcını yatırıp ruhsatını alan 
vatandaşlarımız durumdan 
şikâyetçidir, mağdurdur. Bu 
kapsamda ödeme yapan 
vatandaşlarımızın bir kısmının 
kredi çekerek bu ödemeyi 

yaptıkları hesaba katılırsa 
mağduriyetin büyüklüğü 
görülmektedir.” dedi. Hüseyin 
Örs, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum'a şu soruları 
sordu: 1-Yayla ve mezra 
alanlarında imar barışı 
kapsamında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının oluru ile yapılan 
başvuruların daha sonra Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından 
gönderilen yazı ile yok sayıldığı 
doğru mudur?
2-İmar barışı uygulamasının 
yürütücüsü olarak Tarım ve 
Orman Bakanlığı ve diğer ilgili 
kuruluşlarla birlikte ortaya çıkan 
sorunların çözümü konusunda 
yapılan bir çalışma var mıdır? 
Yoksa bir çalışma yapılması 
düşünülmekte midir?
3-İmar barışı ile başvurusunu 
yapan, harcını ödeyen ve de-
kontu elinde olan ancak her iki 
bakanlık arasındaki anlaşmazlık 
sonucu mağdur olan vatandaş-
larımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi için herhangi bir 
çalışma var mıdır?
4-İmar barışı kapsamında 
harcını yatıran 
vatandaşlarımızın yapmış 
oldukları harç ödemeleri iade 
edilecek midir?
5-Yayla arazilerinin yabancı 
yatırımcılara satılacağı ya da 
kiralanacağı haberleri doğru 
mudur?

ÖRS İMAR BARIŞINI SORDU
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TBMM Başkanlığına 
verdiği soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.
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VAKFIKEBİR ANADOLU İMAM- HATİP LİSESİ'NDE
BAŞKANLIĞA YILDIZ GETİRİLDİ

Okulun çok amaçlı salonunda 
yapılan okul- aile birliği 

toplantısının açılış konuşmasını yapan 
Okul Müdürü Hayrettin Deniz, 
geleceğimiz olan gençlerimiz, 
evlatlarımız ve çocuklarımız için bir 
araya geldiklerine dikkat çekti.
“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ 
ŞEKİLLENDİREN İNSANLARIZ”
Deniz konuşmasında özetle şu 
konulara yer verdi: “Sizlerle birlikte 
öğrencilerimizi İnşallah en iyi şekilde 
yetiştirmek için ekibimizle birlikte 
elimizden gelen gayreti göstermeye 
çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim 
geleceğimiz. Bu geleceği bizler, bu 
günden okul olarak, öğretmenler 
olarak, veliler olarak şekillendiren 
insanlarız. Çocuklarımızı yetiştirirken 
iki ana hedefimiz var: Burası Anadolu 
İmam- Hatip Lisesi. Anadolu İmam- 
Hatip Lisesi öğrencilerinin her birinin, 
gerçekten vatanını, milletini seven; 
inançlı, ahlaklı, düzgün, dürüst 

öğrenciler olmasını istiyoruz. Çünkü 
biz ancak öğrencilerimizi bu şekilde 
yetiştirebilirsek kendimiz için, çocukla-
rımız için, ülkemiz için, geleceğimiz 
için bir şeyler yapmış oluruz” dedi.
SADECE DİPLOMA ALMAK TEK 
BAŞINA İŞE YARAMIYOR”
Sadece diploma almanın, okul 
bitirmenin tek başına işe 
yaramadığına vurgu yapan Deniz, 
“Ülkemizin başına bela olan terör 
örgütü mensuplarının birçoğu 
maalesef diplomalı insanlar. Ama 
ülkelerini sevmedikten, ülkelerine 
ihanet ettikten sonra diplomanın hiçbir 
faydası yok ki. Sevgili Peygamberimiz 
(sav) bir hadis-i şerifinde, 'Hiçbir anne 
ve baba evladına güzel ahlak ve 
terbiyeden daha büyük bir miras 
bırakmamıştır' diye buyuruyor. 
Öyleyse evlatlarımıza bırakacağımız 
en büyük miras ne evdir, ne arabadır, 
ne evdir, ne ticari bir mekândır; güzel 
ahlak ve terbiyedir. Bizim birinci 

hedefimiz bu. Biz, bunu 
gerçekleştirmek için çaba sarf etmek 
durumundayız” şeklinde konuştu.
“KENDİSİNİ ISLAH ETMEYEN 
BAŞKASINI ISLAH EDEMEZ”
Gerek öğretmenlerin, gerekse velilerin 
çocuklara iyi örnek olmaları 
gerektiğinin önemine atıfta bulunan 
Deniz, “Çünkü kendisini ıslah 
etmeyen, başkasını ıslah edemez, 
düzeltemez. Örnek olarak; eğer bir 
baba sigara kullanıyorsa, çocuğuna 
sigara içme demesi pek etkili 
olmayacaktır. Bir öğretmen eğer 
çocuğun göreceği bir yerde sigara 
içiyorsa, bu zararlıdır demesi etkili 
olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ 
ŞEKİLLENDİRSİNLER”
İkinci bir hedeflerinin daha olduğuna 
dikkat çeken deniz, “Öğrencilerimizin 
akademik başarısına katkı sağlamak 
istiyoruz. Dersleri başarılı olsun, dört 
yıllık fakülteleri kazansınlar ve 
ülkemizin geleceğine katkı sağlasınlar. 

Biz istiyoruz ki; Vakfıkebir Anadolu 
İmam- Hatip Lisesi öğrencilerinin 
büyük bir çoğunluğu fakültelere gitsin, 
ülkemizin geleceğini onlar 
şekillendirsin. Geçtiğimiz yıl 5 tane 
öğrencimiz sınav kazanarak 4 yıllık 
fakültelere girdiler. 3 öğrencimiz sportif 
faaliyetlerde gösterdikleri başarıdan 
dolayı 4 yıllık spor okullarına girdiler. 
1 öğrencimiz askeri okula gitti; 
11 öğrencimiz de 2 yıllık meslek 
yüksekokullarına yerleşti. Ancak bu 
sayıları asla yeterli bulmuyoruz. Bu 
sayılar çok daha fazla olmalı” dedi.
 “İMAM- HATİP KİMLİĞİNE UYGUN 
BİR UYGULAMA BAŞLATTIK”
Başarıyı artırmak için bazı 
uygulamalar yaptıklarını da söyleyen 
Hayrettin Deniz “Serbest kıyafet 
giyilmesi yerine İmam- Hatip Lisesi 
kimliğine uygun bir kıyafet uygulaması 
başlattık ve toplumun beklentilerine 
cevap verecek bir kıyafet 
uygulamasına geçtik. İkinci olarak, 
öğrencilerimizi çok meşgul eden cep 

telefonlarını sabahleyin özel kilitli 
dolaplarına koyuyor, akşamleyin 
giderken alıyorlar. Güvenlik görevlimiz, 
çocuklar her hangi bir olumsuzlukla 
karşılaşmasınlar diye sadece 
velilerinden yazılı izni olan öğrencileri 
teneffüs aralarında dışarıya çıkarıyor” 
açıklamalarında bulundu.
“HİÇ BİR BAŞARI TESADÜFÎ 
DEĞİLDİR”
Başarının efendisi olabilmek için 
çalışmanın kölesi olmak gerektiğini de 
hatırlatan Deniz, “Ne kadar çok 
çalışırsak o kadar başarılı olacağız. 
Çünkü hiçbir başarı tesadüfî değildir. 
Ayrıca siz veliler ve biz öğretmenler 
ortak bir yanımız var: Dünyada iki grup 
insan kıskanmazmış. Bir tanesi anne 
ve baba evladını kıskanmazmış; 
ikincisi de öğretmenler, öğrencilerinin 
başarısını asla kıskanmazmış. Kardeş 
kardeşi kıskanabilir, akraba akrabayı 
kıskanabilir; anne, baba ve öğretmen 
evladını ve öğrencisini asla kıskan-
maz” dedi.Konuşmaların ardından 
faaliyet raporu okundu ve okul- aile 
birliği seçimlerine geçildi. Seçim so-
nunda oy birliği ile Vakfıkebir esnafla-
rından Yasin Yıldız okul- aile birliği 
başkanlığına getirilirken, yönetim 
kurulu üyeliklerine ise Erdal Karaca, 
Yılmaz Atik, Yusuf Akagündüz ve 
İsmail Çolakoğlu seçildiler.

Vakfıkebir Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde Okul- Aile Birliği Başkanlığına Vakfıkebir esnaflarından Yasin Yıldız getirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun 
yanı sıra, İçişleri Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı 
Volkan Barış Göçmez, Daire Başkanı 
Mehmet Fazıl Karabaş, ilçe 
kaymakamları, İçişleri Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı uzmanlarının 
katıldığı programda, Adana, Muğla, 
Mardin, Balıkesir, Denizli ve Aydın'dan 
katılım sağlayan YİKOB personeli de 
bir araya geldi.
“Merkezî idare yatırımlarının yeni 
adresi YİKOB'tur”
Seminer ve çalıştaylar öncesi 
düzenlenen açılış programında 
konuşan Vali Ustaoğlu, İçişleri 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 
olarak görev yaptığı dönemde 
YİKOB'ların kuruluş sürecinde, kurum 
mevzuatının ve uygulama yönetmen-
liğinin hazırlanması aşamalarında 
görev aldığını söyledi. YİKOB'ların 
kuruluşundan günümüze kadar olan 
geçen beş yıllık sürecin önemine 
değinen Vali Ustaoğlu, “YİKOB'lar, her 
ne kadar büyükşehirlerimizdeki il özel 
idaresi müdürlüklerimizin yerine 
kurulmuş gibi gözükse de malî idare 

birimleri değildir. Merkezî idare 
tarafından, özel idarelere yatırımların 
yürütülmesi anlamında yüklenen bir 
takım fonksiyonlar vardı. Özel idareler 
kapanınca, özellikle taşrada merkezî 
idare tarafından yapılan yatırımların 
nasıl yürütüleceği konusunda yeni 
adres YİKOB olmuştur. Türkiye'nin 
kendi içerisindeki konjonktürel ve 
stratejik durumu, YİKOB'ları olmazsa 
olmaz hale getirdi. Akabinde de 
güçlendirilmesi gündeme geldi ve tüzel 
kişilik kazandırılması sağlandı” dedi. 
YİKOB'ların kapasitesinin 
güçlendirilmesi projesini çok önemli 
bulduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, 
“YİKOB personelimizin karşılaştıkları 
bir takım problemleri, düzenlenen 
seminer ve çalıştaylardaki atölye ve 
masabaşı çalışmalarıyla dile getirme 
fırsatı bulmaları son derece önemlidir. 
Bu çalıştaydan elde edilecek çıktılar, 
önümüzdeki süreçte YİKOB'ların 
revizyonları açısından da önemli 
olacaktır. YİKOB'lar, teknik ve idarî 
kapasiteleriyle, önümüzdeki süreçte 
daha fonksiyonel hale gelecektir. Bu 
anlamda paylaşılacak hususların çok 
önemli olduğunu bir kez daha 
vurgulamak isterim.” diye konuştu. 
Trabzon'un da YİKOB faaliyetlerinin 
yoğun olarak devam ettiği bir il 
olduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu 
sözlerini şu şekilde tamamladı: 
“Projede paydaş illerden biri olmamız 
bizleri son derece memnun etmiştir. 

Beş yıllık uygulama sürecini 
tamamladığımız YİKOB'lar, ciddî bir 
boşluğu dolduran yapı haline gelmiştir. 
Merkezî idare, birçok yatırımını bu 
birim üzerinden yürütmektedir. Bu 
kapsamda beş gün sürecek olan 
çalıştayda güzel çalışmalara imza 
atılacağına can-ı gönülden 
inanıyorum.” İçişleri Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı daire 
başkanlarından Volkan Barış ise, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
geçilmesinin ardından kamuda 
yaşanan dönüşümün yansımalarından 
biri olan projenin 6 aydır devam ettiğini 
açıkladı. İçişleri Bakanlığı eliyle 
yürütülen hizmetlerin, standart 
doğrultusunda daha yalın hale 
getirildiğini kaydeden Barış, 
YİKOB'larda da bu anlamda kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç duyulması üzerine 
projenin hayata geçirildiğini aktardı. 
Vali İsmail Ustaoğlu'nun eski görevleri 
itibarıyla, YİKOB'ların kuruluş ve 
gelişim aşamaları hakkında kapsamlı 
bilgiye sahip olduğuna da değinen 
Barış, kendisinin tecrübelerinden 
ilerleyen dönemde de 
faydalanacaklarını sözlerine ekledi.
YİKOB Kapasite Güçlendirme 
Projesi Hakkında Bilgi Verildi
Açış konuşmalarının ardından, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı Proje Ekibi 
personeli tarafından gerçekleştirilen 
sunumlarda; YİKOB'ların kuruluş, 
işleyiş ve personel durumu ile ilgili 
mevzuat, pilot illerde yapılacak 
çalışmalar, tüm YİKOB'lar için ortak iş 
süreçlerinin belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen diğer proje faaliyetleri 
katılımcılarla paylaşıldı. Proje Ekibi, 
Trabzon YİKOB yönetici ve çalışanları 
ile yerel yatırımcı kamu kurum 
temsilcilerinin katılımlarıyla 5 gün 
sürecek çalıştaylarda, YİKOB'ların iş 
modeli, personel ve eğitim ihtiyaç 
analizleri, YİKOB'ların iş süreçleri 
hakkında bilgi paylaşımında da 
bulunulacağı bildirildi.

YiKOB'LAR, DAHA FONKSiYONEL HALE GETiRiLECEK
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen teknik 
yardım projesi kapsamında düzenlenen 3. seminer ve çalıştay programı, pilot il olarak belirlenen Trabzon'da gerçekleştirildi.

A
ynı zamanda Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği 
Başkanı olan Zorluoğlu, 

Birlik Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk'ten kurum çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi aldı. Doğu 
Karadeniz Belediyeler Birliği'nin 

önemine değinen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu “Bölgemizde 
bulunan belediyelere en iyi 
hizmeti sunmak amacıyla 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Bu doğrultuda hem Trabzon 
hem de bölgemizin kalkınması 
için Belediyeler Birliği'nin ku-
rum kapasitesinin artırılması 
birinci önceliğimiz olacak. Ay-
rıca belediyelere fayda sağla-

yacak eğitimlere de ağırlık 
vermeliyiz” ifadelerini kullandı. 
Birlik Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Başkan 
Zorluoğlu'na teşekkür etti.

ZORLUOĞLU, DOĞU KARADENİZ
BELEDİYELER BİRLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti.



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

SERVİS ŞOFÖRLERİ VE 
REHBER PERSONELLERE
SEMiNER VERiLDi

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

ÖĞRENCİLERİN SAÇ BAKIMI ve KESİMİ YAPILDI

GÖNÜLLÜ KIZILAY EKİBİ ÖRNEK OLDU ÖĞRENCİLER GEÇMİŞİ
GÜNÜMÜZE TAŞIDILAR

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

> Sadık AYDIN 4'de

> Abdulkadir AYNACİ 2'de

FEN LİSESİNDE EN ANLAMLI DERS GÜNÜ

Vakfıkebir ilçesi 
Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ertan 

Baran Hindistan, 
Karate Kumite 
Ümit Erkekler 
+70 Kg Bölge 
Birincisi oldu.

BÖLGE ŞAMPİYONUNDAN 
ASKER SELAMI

Vakfıkebir İlçesinde Lösemi hastalığına dikkat 
çekmek isteyen Vakfıkebir Fen Lisesi öğretmen 
ve öğrencileri, derslere maske takarak girdiler.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) 
gönüllü Kızılay ekibi öğrencileri halka hoşaf ikram 
ederek Kızılay ile ilgili broşür dağıttılar. 

Vakfıkebir İlçesi Deregözü İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, 
geçmiş de evlerimizde kullanılan ev eşyalarını okula 
getirerek farkındalık köşesi oluşturdular. 

> Sadık AYDIN 4'de

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) 
bünyesinde Ustalık ve kalfalık eğitimi alan öğrenciler usta 
öğreticileri ile birlikte Deregözü İlk ve Ortaokulundaki 
öğrencilerin saç kesimi ve bakımını yaptılar. 

Vakfıkebir İlçesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde 
taşımalı eğitime öğrenci taşıyan servis şoförleri ve rehber 
personele yönelik eğitim semineri verildi.

> Sadık AYDIN 3'de

Kemaliye Mah. PTT Karþýsý VAKFIKEBÝR

0 462 841 43 83              0 544 634 52 87

Şafak LOKANTASI
Abdulkadir ŞAFAK


