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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

ÞOFÖRLÜK; BÝR SANAT, BÝR ÝHTÝYAÇ,
BÝR FEDAKARLIK VE ÖZVERÝDÝR
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, “Şoförlerimiz, kendilerini çevreleyen
olumsuzluklara rağmen şikayet etmeden, işlerini en iyi şekilde yapıp, çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar” dedi.

BAÞKAN MUHAMMET KILIÇ,
ÜYELÝKLERÝNÝZÝ GÜNCELLEYÝN
Vakfıkebir Ziraat Odası yönetim kurulu, kongre öncesi delege seçimleri için
ilçedeki mahalle muhtarlarıyla düzenlenen programda bir araya geldiler. 

KARADAÐ YAYLASI
TÝCARET MERKEZÝ OLACAK

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

ÝLÇE BAÞKANI SADETTÝN ÇÝÇEK'TEN,
GALÝP AYKAÇ'A TEPKÝ

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, zincir marketler ile ilgili açıklama yaptı.

Vakfıkebir Karadağ Turizm Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu, Karadağ
Yayla yolunda başlatılan alt yapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 

> Abdulkadir AYNACI 2'de > Sadık AYDIN 3'de

akfıkebir Karadağ Turizm 

VKoruma ve Güzelleştirme 
Derneği Başkanı Abdulkadir 

(Cemil) Haliloğlu, Karadağ Yayla 

yolunda başlatılan alt yapı 
çalışmalarının devam ettiğini 
söyleyerek emeği geçenlere teşekkür 
etti. Devam eden çalışmalar 

hakkında bilgi veren Başkan 
Haliloğlu, yol çalışmaları 
tamamlandığında Karadağ Yaylamız 
ticaret ve cazibe merkezi olacak dedi.

Gazetemizin Avukatı
Av. Gürbüz Kamburoğlu

bu haftadan itibaren
köşe yazılarıyla

siz değerli
okurlarımızla

birlikte
olacak.

Abdulkadir (Cemil) HALİLOĞLU
Karadağ Dernek Başkanı
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BAŞKAN MUHAMMET KILIÇ, ÜYELİKLERİNİZİ GÜNCELLEYİN
Vakfıkebir Ziraat Odası yönetim kurulu, kongre öncesi delege seçimleri için ilçedeki mahalle muhtarlarıyla düzenlenen programda bir araya geldiler. 

Z
iraat Odası Başkan 
Muhammet Kılıç 
beraberinde yönetim 

kurulu üyeleri, İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkan 
Vekili Havva Kurt, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlan, Esnaf 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, İlçe 
Gıda Tarım Ve Ormancılık 
Müdür Vekili Osman Sağlam 
ile birlikte mahalle 
muhtarlarıyla Çınar Altı 
Restourat'ta düzenlenen 
programda bir araya geldiler.
“BAŞKAN KILIÇ, 
ÜYELİKLERİNİZİ 
GÜNCELLEYİN!”
Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç muhtarlara 
karşı yaptığı konuşmasında;  
Davetimize hoş geldiniz, 
muhtarlarımız ile çiftçi kayıt 
sistemi başvuruları ve 
odamızın yaklaşan mahalle 
delege seçimleri ile ilgili bir 
araya gelmek istedik. 
Amacımız ilçemizin birlik ve 
beraberliğidir. Aralık ayında 

muhtarlarımızın yapacağı 
delege seçimi evraklarını 
vereceğiz. Şubat ayında da 
oda seçimimiz olacaktır. 
Ziraat odaları kamu 
niteliğinde sivil toplum 
kuruluşudur. Sizlerin yani 
çiftçilerimizin kurumudur. 
Bizler sizlerin temsilcileriyiz 
dedi. Çiftçi kayıt sisteminde 
değişiklikler olduğunun altını 
çizen Başkan Kılıç;  
çiftçilerimiz yeni başvuru 
sisteminde mağduriyet 
yaşamaması için bu konu 
hakkında gerek ilçe tarım 
personeli gerekse biz ziraat 
odaları gerekli paylaşım ve 
bilgilendirmeleri 
yapmaktayız. Siz muhtar 
kardeşlerimizde 
çiftçilerimizin tüm 
sorunlarıyla yakinen ilgilenen 
kişilersiniz. Çiftçilerimizin 
desteklerden sorun 
yaşamaması için hep 
beraber çalışmalıyız. 
Çiftçilerimizin iş yükünü 
azaltmak için yeni sisteme 
göre başvurular E-devlet 
üzerinden veya ilçe tarım 
müdürlüğüne başvuru 
yapılabilmektedir. Ziraat 
odasına da başvurularda 

kayıtlı üye beyanı 
istenmektedir. Ziraat 
odalarında yıllık üretim 
dönemi beyanı ile aktif üye 
olunmaktadır. Üyeliklerini 
güncellemeyen çiftçilerimizi 
sistem pasif üye durumuna 
alacaktır. Desteklerden 
mağduriyet yaşamamaları 
için 2023 yılı için çiftçilerimiz 
odamıza uğrayarak 
üyeliklerini güncelleyerek 
aktif olmaları gerekmektedir. 
Katılımınız için teşekkür 
ediyorum. Başkan Kılıç oda 
çalışmalarından, çiftçimize 
daha iyi hizmet 
sunulabileceği mekânın 
ihtiyacından ve ilçemize 
kazandırılması konusunda 
İlçe Kaymakamı Hacı Arslan 
Uzan, Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta, siyasiler 
ve muhtarlardan destek 
istedi. 
“1500 ÇİFTÇİMİZ HENÜZ 
MÜRACAAT ETMEMİŞ”
Vakfıkebir İlçesi'nde 5100 
çıvarında kayıtlı çiftçi 
olduğunu belirten İlçe Tarım 
ve Orman Müdür Vekili 
Osman Sağlam; 2850 tanesi 
yeni sistem E Devlet 
üzerinden başvurusunu 
gerçekleştirdiler. Sistem 
yürürlüğe girdi ve bir şekilde 
aksak ta olsa yürüyor. 750 
kişi de ziki olarak yani eski 
sistem dosyasını alarak 
bizlere müracaat ederek 
bizlere dosyalarını teslim 
etmişler.  Yaklaşık 1500 
çiftçimiz ziki olarak bizler 
müracaat etmemiş ve 

müracaatları yapılmamış 
olanların listelerini 
muhtarlarımıza göndererek 
müracaatlarını 
gerçekleştirmiş olcağız. 
Bakanlığımız yeni bir model 
oluşturdu. Burada birinci 
öncelik çiftçinin yani 
vatandaşın işini daha kolay 
yapabilmesi. Bizler artı 
yükler almış olsak bile amaç 
hedef kitle çiftçimizdir. Bu 
sistem de muhtarların 
yükünü kaldırmak için 
muhtar ve aza imzasını 
kaldırdı. Çiftçilik Türkiye'nin 
birçok yerinde ticari olarak ta 
düzeyde getirisi olan bir iş 
koludur. Ayrıca tarımsal 
alanda bir bilgilendirmeye 
ihtiyaç duyulursa bizler her 
zaman hazırız dedi. 
“HER TÜRLÜ 
KOŞUŞTURMAYA VE 
YARDIMA HAZIR”
Yer tahsisi konusunda 
açıklamalarda bulunan 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
yaptığı selamlama 
konuşmasında; yasal 
mevzuat gereği hiçbir 
odamıza hazine arazisi 

tahsisi yapamıyoruz. Ziraat 
Odalarımız kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşumuzdur. Ancak 
belediyeler ve ilçe milli 
eğitimlerine okul yeri için 
tahsis yapabiliriz fakat 
hazine arazilerini kamu 
hizmeti yapan odalarımıza 
yasal mevzuatlar gereği 
yapamıyoruz. Ancak satın 
alma yoluyla çözülebilecek 
bir durum. Siz değerli 
muhtarlarımızın da katkısıyla 
bu coğrafyada yer 
bulunabilirse eminim 
belediye başkanımız 
imaryönüyle her türlü katkıyı 
sunacağını düşünüyorum. 
Yer satın alma konusunda 
da bir hazırlıkları var 
anladığım kadarıyla sizlerin 
de çevrenizde uygun 
göreceğiniz bir yer neden 
olmasın. Her türlü 
koşuşturmaya ve yardıma 
hazır olduğumuzu bilmenizi 
isterim. Bir sorun varsa hep 
beraber çözmeliyiz, bir 
başarısızlık varsa da 
hepimizindir. Biz bir aileyiz. 
Vakfıkebir ailesiyiz.  

İLÇE BAŞKANI SADETTİN ÇİÇEK'TEN,
GALİP AYKAÇ'A TEPKİ

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Sadettin Çiçek, zincir marketler ile ilgili açıklama yaptı.

Ahmet KAMBUROĞLU

“GEÇMÝÞ OLSUN SAYIN VEKÝLÝM”
Trabzon İYİ Parti Milletvekilimiz Hüseyin 
Örs, hocamıza geçmiş olsun diyerekten 
başlamak istiyorum. Bizler Milletvekillerini 
seçip TBMM gönderiyoruz, sonrasında 
bakıyoruz ki birbirleri ile kavga ediyorlar. 
Acaba ne paylaşılmıyor…
Televizyonun, internetin karşısında 
çocuklarımız var.
Onlar soruyorlar neden kavga ediyorlar?
Bizler ne cevap vermeliyiz?
Düşünüyoruz…
TBMM'de kavga çıkıyor adam birde 
yumruk yiyor, sonrada hastanelik oluyor.
Hüseyin Örs ağabeyim aile dostumuz, ona 
karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum ve 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…
*******************
Geçen hafta bende ufak bir operasyon 
geçirdim…
Durumum gayet iyi, birkaç gün evimde 
dinlendikten sonra tekrar işimizin 
başındayız…
Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta 
eşim, annem ve aileme teşekkür 
ediyorum…
Evimizde bizleri ziyaret eden, telefon ile 
arayan, sosyal hesaplardan ve telefondan 
mesaj gönderen bütün herkese çok 
teşekkür ediyorum…
Böyle bir zamanda yalnız bırakılmamak 
mutluluk verici…
İyi ki varsınız…
*******************
Nedir şu marketlerden çektiğimiz…
Yıllardır ilçe esnafı zor durumda diyerek 
sürekli kaleme aldığımız bir durum…
İlçe esnafı mağdur diyorduk…
İlçede düğün veya cenaze olduğunda kim 
katılıyor…
İlçede canın sıkılınca kimin yanına gidip 
çay/kahve içiyorsun…
Bunları düşünmedikten sonra bizim çok 
daha işimiz var…
Bu durum siyasilerin aklına yeni geldi ve 
ortalık karıştı.
Şimdiye kadar neredeydiniz?
İlçe esnafı o zamanda zor durumdaydı, 
şimdi de zor durumda herhangi bir şey 
değişmedi…
Türkiye'de o marketlerde denetimler 
başladı acaba bizim ilçemizde bu tür 
denetimler olacak mı? 
*******************
Pazartesi günleri Vakfıkebir'in haftası…
Pazar kurulur ve insanlar Pazar 
alışverişlerini yapar sonra da evlerine 
dönerler…
Ama birkaç haftadır, ilçe pazarında 
kimsecikler yok…
Pazarcılar ve esnaf zorda…
Pazartesi günleri, Vakfıkebir'de iş olmasa 
bile kalabalık vardı, şimdi artık yok…
Nasıl olacak, ne olacağız bilinmiyor… 
*******************
Ne oldu bizim KYK öğrenci yurdunun 
yolu…
Vakfıkebir'de üniversitede okumaya 
gençler, karanlıkta yurtlarına gidiyor…
Yollar delik deşik…
Bu durum Vakfıkebir'e yakışmıyor…
Küçük bir dokunuşlarla mutluluk 
verilebilir…
*******************
Vakfıkebir sahilinde plaj ve yürüyüş yolu 
yapıldı…
Çokta güzel oldu…
Yürüyüş yolunu diğer ilçelerden de 
kullananlar var.
Ama led lambaların bazıları kesik, bazıları 
yanıp sönüyor. Hiçbir denetim veya kontrol 
bu tür yapılan yerlerde bir eksiklik var mı 
diye incelemiyor mu?   
Anlaşılan incelenmiyor ki, orası bu 
durumda…
Yapılana saygı diyoruz ama bakımlarının 
da yapılması gerektiğini düşünüyorum… 

Yeniden Refah Partisi 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Sadettin Çiçek, BİM Ceo'su 

Galip Aykaç'a yaptığı 
açıklamalardan dolayı tepki 
gösterdi. Çiçek şöyle devam etti; 
Ülke ekonomik olarak zor bir 
dönemde alım gücü düştü gıda 
yatlarında aşırı artışlar oldu bu 
dönemde fedakarlık etmesi 
gerekenler çıkıp siyaseti gazeteciyi 
ve bir takım çevreleri suçlayarak 
kendilerinin bu durumda suçları 

yokmuş gibi topluma lanse etmek 
doğru bir hareket olmamıştır. Zincir 
marketler, hem yerel esnafın 
kazancını hem de piyasa yatlarını 
alt üst etmektedir. Özellikle gıda ve 
sektörlerde yüksek yatlarla karşı 
karşıya kaldığımız bir dönemde 
küçük ve orta ölçekli esnafın 
ayakta kalabilmesi için zincir 
marketlerin şube sayısının 
sınırlandırılması ve gıda harici 
ürünlerin satışını yasaklanması için 
meclisten perakende yasasının 
çıkarılması gerekmektedir. Yerel 
Belediyelere de bu zincir 
marketlerinin sayısının 
sınırlandırılması için daha fazla 
yetki verilmesi gerekir. Biz Yeniden 
Refah Partisi Vakfıkebir ilçe 
teşkilatı olarak zincir marketlerden 
değil yerel esnafımızdan alışveriş 
yapacağımızı ve halkımızı da bu 
konuda duyarlı olmaya davet 
ediyoruz.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
ETKİNLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENDİLER
Özel gereksinimli çocuklar Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen palyaço gösterisi organizasyonunda doyasıya eğlendiler.

akfıkebir'li servis şirketi 

Vsahipleri Serdar Uçar ve 
Yusuf Sağlam'ın 

sponsorluğunda organize edilen 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 
düzenlenen etkinlikte özel 
gereksinimli çocuklar doyasıya 
eğlendiler. Trabzon Karnaval 
Palyaço gurubu eşliğinde doyasıya 
eğlenen çocuklar, eğlence programı 
öncesi Beşikdüzü'nde bir restoranda 
yemek ikramında bulunuldu. 
Programın sponsorları Serdar Uçar 
ve Yusuf Sağlam yaptıkları 
açıklamada, engelli 
vatandaşlarımızın hayatın her 
alanında yanlarında olmaya 
çalışıyoruz diyerek sözlerine 
başladılar. Uçar ve Sağlam; “Bugün 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 
Sadece bugün değil her zaman 
onların yanında olmaya gayret 
ediyoruz. Bu şehrin özel 

gereksinimli bireylerine, ailelerine 
nasıl yardımcı olabiliriz, bunu 
düşünerek bu organizasyona destek 
olduk. Bu özel günde onlara ve 
ailelerine moral olması açısından 
böyle bir organizasyon yaparak bir 
nebze olsun moral motivasyon 
artıracak bir imkan sunmak istedik. 
“ONLARIN BİR GÜLÜCÜĞÜ 
DÜNYALARA BEDEL”
”Etkinlik çok güzel, çocukların 
eğlenmesi çok güzel. Onların bir 
gülücüğü dünyalara bedel. 
Farkındalık olması çok güzel. Çünkü 
herkes gördükçe, yaşadıkça bazı 
şeyleri fark edebiliyor. Normal 
insanlara anlatmak zor geliyor 
anlamıyorlar çünkü. Bizler bu 
süreçte bizleri yalnız bırakmayan 
herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Böyle bir organizasyonun içerisinde 
olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye 
konuştu.

NESİBE İLE ERDAL BİR ÖMÜR
BERABERLİĞE EVET DEDİLER

Vakfıkebir Hacıköy Mahallesi 
sakinlerinden Ayşe ve Ali 
Kesim'in hemşire kızları 

Nesibe ile Körez Mahallesi 
sakinlerinden Merhumlar Fatma ve 
Sebahattin Ömür'ün oğulları 
Vakfıkebir ilçesinin sevilen önemli 
değerlerinden şoför esnafı Erdal bir 

ömür beraberliğe evet dediler. 
Vakfıkebir Altın Köşk Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine öncesinde Nesibe 
Kesim ve Erdal Ömür hayatlarını 
birleştirme kararı aldılar. 
Davetiyelerine de “Sevdik güvendik 
birbirimize. Bu mutlu günümüzü 
müjdeleriz size, bekleriz hepinizi 
düğünümüze” diyerek tüm eş, dost, 
arkadaş ve akrabalarını 
mutluluklarına tanık olmaya davet 
ettiler. Çiftlerin muhteşem düğün 
törenine katılan davetliler Nesibe 
ile Ömür'ün mutluluklarına şahit 
oldular. Bizlerde Nesibe ile Ömür'e 
evlilikle tamamladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 



KİŞİSEL VERİ 
Yaş sınırı olmaksızın herkesin 
yasa gereğince sahip olduğu 
hakların bilincinde olması 
gerekir.Keza facebook isimli 
sosyal paylaşım 
sitesinin,siteye üye kişilerin 
kişisel verilerini(bilgilerini) 
izinsiz olarak paylaşılması 
olayında olduğu gibi yaşanan 
her kişisel veri (bilgi) paylaşımı 
skandalından sonra 
televizyonlardaki tartışma 
programlarında pek çok 
vatandaşın maalesef anlam 
veremediği hukuki 
kavramlardan bahsedilerek bu 
konu tartışılmaktadır. Bende bu 
yazımda çok önemli olan bu 
konuyu anlaşılabilir 
kavramlarla açıklamak istedim.
KİŞİSEL VERİ NEDİR?
Kişisel veri, kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgiyi ifade 
eder. Kişilerin siyasi düşüncesi, 
felsefi inancı, dini, mezhebi 
veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti gibi başkaları 
tarafından öğrenildiğinde 
mağduriyete sebebiyet 
verebilecek veriler ile 
biyometrik ve genetik veriler 

ise özel nitelikli (hassas) veri 
olarak tanımlanmıştır. Bu 
veriler gerek özel sektör 
gerekse kamu sektörü 
tarafından çeşitli amaçlarla 
sıkça toplanmakta, işlenmekte, 
paylaşılmakta veya 
saklanmaktadır. Kişisel veriler 
bazen vatandaşın verisi, bazen 
müşterinin verisi, bazen de 
çalışanının verisi olarak 
kaydedilmektedir. Kişisel 
veriler, asıl sahibi olan kişiler 
tarafından özel yada kamu 
kurum ve kuruluşlara emanet 
edilen; bizi biz yapan bilgilerdir. 
Bu verileri toplayan, işleyen, 
paylaşan ve saklayan özel 
yada kamu kurum ve 
kuruluşların verinin asıl 
sahiplerine, emanet aldıkları 
verilerle ilgili “hesap verebilir” 
olması gerekmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİMİZ 
GÜVENDE Mİ?
Vatandaşlar kendilerine ait 
verilerinin (bilgilerin) işlenip 
işlenmediğini öğrenme, 
verileriyle ilgili bilgi talep etme, 
verilerin amaca uygun şekilde 
işlenip işlenmediğini öğrenme, 
verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişileri bilme, verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, verinin izinsiz 
işlenmesi nedeniyle zarara 
uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme hakları 
bulunmaktadır. 
KİŞİSEL VERİLER 
İŞLENMESİ İÇİN AÇIK RIZA 
(ONAY) ŞARTTIR!.. 
İŞLEMİN NEDEN YAPILDIĞI 
AÇIKLANMALIDIR!..

Kişisel verilerin tamamen veya 
kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan 
yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi 
gibi veriler (bilgiler) üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi 
ifade etmektedir. Örneğin, 
kişisel verilerin sadece bir 
diskte, CD'de, sunucuda 
depolanması, anılan verilerle 
başkaca hiçbir işlem yapılmasa 

da bir veri işleme faaliyetidir. 
Yani kişisel veriyi depolamak 
da kişisel verilerin işlenmesi 
anlamına gelmektedir.
Kişisel veri işleme faaliyeti 
saklama, değiştirme, aktarma 
işlemlerinden oluşabilmektedir. 
Kural olarak kişisel verilerin 
ilgili kişinin açık rızası 
olmaksızın işlenmesi 

yasaklanmıştır. Mesela, hazır 
giyim mağazasında kişisel 
bilgilerin (cep telefon 
numarası, cinsiyet vb. bilgiler) 
kaydedilebilmesi için 
kaydedilmesi istenen verilerin 
neler olduğu ve kaydetme 
amacı belirtilerek açık rıza 
alınması zorunludur. Aksi 
takdirde bilgilerinizin 
kaydedilmesi yasaya aykırı bir 
işlem olacak hukuki ve cezai 
yaptırımları olabilecektir. 
Ancak yasada sayılan istisnai 
hallerde rıza şartı yoktur. 
Örneğin, bir şirketin çalışanına 
maaş ödeyebilmesi için banka 
hesap numarası, evli olup 
olmadığı, bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler, eşinin çalışıp 
çalışmadığı, sosyal sigorta 
numarası gibi verileri işlemesi 
bu kapsamda 
değerlendirilecektir.
VERİ İŞLEYENLER OLARAK 
KVKK KANUNUNA NASIL 
UYUM SAĞLARIM?
KVKK (Kişisel Verilen 
Korunması Kanunu) ile kişisel 
veri içeren tüm bilgi teknolojisi 
sistemlerinin internet üzerinden 
gelebilecek her türlü izinsiz 
erişim tehdidine karşı 

korunması zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu verileri korumak 
için alınacak tedbirler arasında 
en önemli nokta bir güvenlik 
duvarı (firewall) kullanılmasıdır. 
Verilerin sayısı ve özelliğine 
göre yapılacak işlemlerde daha 
nitelikli, profesyonel destek 
alınması doğru olacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN 
HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERE 
KONU OLMASI HALİNDE 
NELER YAPILABİLİR? 
BAŞVURU YOLLARI 
NELERDİR?
Kanun kapsamında kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak 
elde edilmesi, kaydedilmesi 
veya ifşa edilmesi fiilleri suç 
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 
bu ihlallerin sonlandırılması 
için idari başvuru yolu 
öngörüldüğü gibi uğranılan 
zarar nedeniyle tazminat 
isteme hakkıda düzenlenmiştir. 
Bu konuyla ilgili tüm 
sorumluluklarınızı eksiksiz 
yerine getirmek ve süreçle ilgili 
herhangi bir sıkıntı 
yaşamamak için şirketinizdeki 
ya da danışmanlık aldığınız 
hukukçulardan destek almanız 
büyük bir önem arz etmektedir.

Büyükliman
Postası 3 HABER

KARADAĞ YAYLASI TİCARET MERKEZİ OLACAK
Vakfıkebir Karadağ Turizm Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu, Karadağ Yayla yolunda başlatılan alt yapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 

V
akfıkebir Karadağ Turizm 
Koruma ve 
Güzelleştirme Derneği 

Başkanı Abdulkadir (Cemil) 
Haliloğlu, Karadağ Yayla 
yolunda başlatılan alt yapı 
çalışmalarının devam ettiğini 
söyleyerek emeği geçenlere 
teşekkür etti. Devam eden 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Başkan Haliloğlu, yol 
çalışmaları tamamlandığında 
Karadağ Yaylamız ticaret ve 
cazibe merkezi olacak dedi.
“BETONLAMA MAYIS 
AYINDA YAPILIR!”
Vakfıkebir Karadağ Turizm 
Koruma ve Güzelleştirme 

Derneği Başkanı Abdulkadir 
(Cemil) Haliloğlu gazetemize 
yaptığı açıklamada; “Yıllardır 
yılan hikayesine dönen 
Karadağ Yayla yolumuz ile ilgili 
alt yapı çalışmaları başlatıldı. 
Karadağ yayla yolumuzun alt 
yapı çalışmaları ile ilgili olarak 
Trabzon Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından ihale 
yapılmıştı. Çalışmalar 
geçtiğimiz ay başlatıldı. 
Çalışmaları yerinde incelemek 
üzere geçtiğimiz günlerde 
Vakfıkebir Kaymakamımız Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
AK Parti ilçe Başkanımız Ahmet 

Uzun,  Trabzon Orman İşletme 
Müdürü Uğur Er, Vakfıkebir 
Orman İşletme Şefi İlhan 
Kutanis, Fen İşleri Müdürü 
Mustafa Kemal Bulut ve 
Deregözü Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Hacıfettahoğlu'ndan 
oluşan heyet asfalta hazırlık 
çalışmaları gerçekleştirilen 
Deregözü Mahallesi – Karadağ 
Yaylası bağlantı yolunda 
incelemelerde bulundular. Ben 
işlerim dolayısı ile il dışında 
olduğum için bu incelemeye 
katılamadım.  Buradaki 
çalışmaları gözden geçirdiler. 
Çalışmalar devam ediyor ve bu 
sene alt yapı çalışmaları sona 

erecek. Betonlama çalışmaları 
ise önümüzdeki yayla 
sezonundan önce yapılacak. 
İhalenin geç yapılmasından 
kaynaklanan sebeplerden 
dolayı alt yapı çalışmaları 
ancak yetişiyor. İhale erken 
yapılıp alt yapı çalışmaları 
tamamlansaydı yolun 
betonlanması da bu yıl 
tamamlanacaktı. O nedenle 
geç kalındı ve Betonlama da bu 
sebeple geç kalmış oldu. 
Muhtemelen Mayıs ayına kadar 
betonlama bitip sezona 
yetişecek dedi.”
“EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞKKÜR EDİYORUZ”
Başkan Haliloğlu, Karadağ 
Yayla Yolumuzun alt yapı ve 
betonlama çalışmaları için 
bizlere destek olan başta Sayın 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanımız ve Milletvekilimiz 
Muhammet Bata'ya, İlçe 
Kaymakamımız Sayın Dr. Hacı 
Arslan Uzan'a, özellikle her 
çalışmamızda bizlere büyük 
destek veren Sayın Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya, Trabzon Orman 
İşletme Müdürü Sayın Uğur 
Er'e, Vakfıkebir Orman İşletme 
Şefi Sayın İlhan Kutanis'e ve 
emeği geçen bütün herkese 
Karadağ derneği, yayla 

sakinleri ve bölge insanları 
adına teşekkür ediyorum.  
İnşallah sezon başında gerekli 
çalışmaları tamamlayıp yıllardır 
beklenen ve ilçenin kanayan 
yarası haline gelen yayla 
yolunun dökümünü sağlamış 
olacağız. Bölgenin en güzel 
yaylalarından biri olan ve 
Vakfıkebir ilçesinin tek yaylası 
durumundaki Karadağ 
Yaylasının yol sorunu ortadan 
kalmış olacak. Herkese 
teşekkür ediyoruz dedi.”
“KARADAĞ YAYLASI 
TİCARET MERKEZİ 
OLACAK!”
Başkan Haliloğlu, Karadağ 
yaylası bizim doğup 
büyüdüğümüz ve çok 
sevdiğimiz yaylamızdır. Bizler 
yani yayla sakinleri tarafından 
Karadağ Turizm Koruma ve 
Güzelleştirme Derneğini 
kurduk. Karadağ Yaylası 
Vakfıkebir'in en büyük yaylası 
olması vesilesi ile bölgenin 
merkezi yaylası konumundadır. 
Karadağ Yaylasına Türkiye'nin 
çeşitli il ve ilçelerinden her 
zaman insanlar geliyor. Çünkü 
Karadağ'da bizim bildiğimiz 
dedelerimizden daha eski 
yaklaşık 200 yıldan fazladır bir 
pazar kuruluyor. Buraya çeşitli 
yaylalardan insanlar 

ihtiyaçlarını görmek için geliyor. 
Karadağ Yaylasının yolları 
tamamlandığında yaylamız 
ticaret merkezi olacak olacaktır. 
İnsanların çok rahatlıkla Pazar 
kurarak, tüm yöre insanını 
buraya çekebileceğini biliyoruz. 
Zaten geçmiş yıllardan bilindiği 
üzere Cuma günleri Karadağ 
Yayla pazarı kurulurdu. Bütün 
ilçelerden gelen vatandaşlar 
burada alış veriş yapma imkanı 
buluyorlardı. Ayrıca Yayla 
Turizmi açısından da çok 
önemli bir cazibe merkezi 
olacak konumda olan Karadağ 
Yaylasında yamaç paraşütünün 
yanı sıra kış turizmi içinde 
önemli kayak merkezi 
yapılabilir. Bunun için buraya 
ilgililerin daha çok destek 
vermesini önemli.  Yolumuz 
tamamlandığında yaylamızda 
görmek istediğimiz bütün 
yatırımlar olacaktır. Ayrıca 
yayla yolumuz tamamlandı-
ğında tün vatandaşlarımız günü 
birlik yaylaya çıkma imkanına 
sahip olacaklar ve gelen 
misafirlerini kısa bir süre 
içerisinde Karadağ Yaylasında 
çıkarıp ağırlayarak tekrar geriye 
dönebileceklerdir.  Tekrardan 
yolun yapımı için emek 
harcayan herkese teşekkür 
ediyorum dedi.
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30 Kasım Dünya Şoförler Günü 
dolayısı ile açıklama yapan 
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
meslektaşlarının gününü 
kutlayarak şoförlüğün, bir sanat, 
bir ihtiyaç, bir fedakârlık 
olduğunu ve özveri istediğini 
ifade etti. Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu ilçedeki 
durakları ziyaret ederek şoför 
esnafının gününü kutlayarak 
pasta ikramında bulundu. Şoför 
Esnaflarını ziyarete Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Ziraat Odası Başkanı 
Muhammet Kılıç ve Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtarı Abdul Vahit 
Aksoy eşlik ettiler ve şoför 
esnafının günlerini kutladılar.  
“KAZASIZ, BELASIZ, HAYIRLI 
İŞLER BOL KAZANÇLAR 
DİLERİZ”
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu 30 
Kasım Dünya Şoförler Günü 
dolayısı ile açıklama yaptı. 
Başkan Çobanoğlu 

açıklamasında “Şoför 
arkadaşlarımız yazın sıcakta 
kışın da soğuk ta her zaman 
insanların ulaşımının yapılması 
konusunda elinden gelen gayreti 
göstererek ekmeğini adeta 
taştan çıkarmaktadırlar. Özellikle 
yaşadığımız pandemi sürecinde 
büyük sıkıntılar yaşayan şoför 
esnafı bu zorluklara rağmen 
canla başla mücadele etti, 
etmeye de devam ediyor. 4 
teker üzerinde rızıklarının 
peşinde olan,  ailesi,  çocukları 

ve yuvası kullandığı araçlar 
olan, gecesi gündüzü her türlü 
tehlikeyi göze alarak yollarda 
geçen,  kazandığı her kuruşu 
anasının ak sütü gibi helal olan, 
çilekeş, vefakâr, cefakâr tüm 
Tırcı, kamyoncu, otobüsçü, 
servisçi, minibüsçü ve taksici 
şoför esnafımızın, 30 Kasım 
Dünya Şoförler Günü'nü şahsım, 
yönetimim ve esnafım adına 
kutlar, kazasız, belasız, hayırlı 
işler bol kazançlar dileriz.” 
İfadelerini kullandı.

ŞOFÖRLÜK; BİR SANAT, BİR İHTİYAÇ,
BİR FEDAKARLIK VE ÖZVERİDİR
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, “Şoförlerimiz, kendilerini çevreleyen
olumsuzluklara rağmen şikayet etmeden, işlerini en iyi şekilde yapıp, çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar” dedi.

HATİM DUÂSI VE
SOHBET PROGRAMI 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne bağlı Rıdvanlı Mahallesi Yeni
Camii'nde "Hatim Duâsı ve Sohbet Programı" düzenlendi.

ıdvanlı Mahallesi Yeni 

RCamii İmam Hatibi 
Ahmet Sağlam'ın 

girişimleri ile mahallede ikamet 
eden Kur'an sevdalıları 
tarafından 1 ay içerisinde 28 
tane hatmi şerif okundu. 
Okunan hatimlerin duâsını 
yapılması için Rıdvanlı 
Mahallesi Yeni Camii'nde 
"Hatim Duâsı ve Sohbet" 
konulu bir program düzenlendi.
Programa İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, bazı din görevlileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
Kılınan akşam namazının 
ardından Yâsin Sûresinin 
okunması ile başlayan 
program İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ün sohbeti  ile devam 
etti. Program öncesi alınan 
soruları cevaplandıran Müftü 
Küçük'ü vatandaşlar ilgi ile 

dinledi. Emekli İmam Hatip 
Yusuf Özkul'un yaptığı hatim 
duâsı ve yatsı namazının 
kılınmasından sonra İmam 
Hatip Ahmet Sağlam programa 
katılanlara caminin çay 
ocağında yemek ve çay 
ikramında bulundu. İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
programı organize eden İmam 
Hatip Ahmet Sağlam başta 
olmak üzere katılım sağlayan 
din görevlilerine ve mahalle 
halkına teşekkür etti. Cemaatin 
organizasyondan son derece 
memnun olduğunu belirten 
İmam Hatip Ahmet Sağlam da, 
bu tür faaliyetlerin bundan 
sonra da devam edeceğini 
ifade ederek, başta İlçe 
Müftüsü Küçük'e, 
meslektaşlarına ve mahalle 
halkına teşekkür etti.



V
akfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 

Çobanoğlu yaptığı açıklamada, 
"Ulaştırma ve Alt Yapı 
Bakanlığı'nın Kış Lastiği 
Kullanma Zorunluluğu ile ilgili 
Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliği ile ülkemizde tescil 
edilmiş olsun veya olmasın, 
şehirlerarası karayollarında 
yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 
Aralık ile takip eden yılın 1 
Nisan tarihleri arasında kış 
lastiği kullanılması zorunluluğu 
getirilmiş olup, Trabzon 
Valiliğimizin de ilan ettiği üzere, 
İlimiz sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren yolcu ve eşya 
taşınmasında kullanılan ticari 
araçlarda da 1 Aralık 2022- 1 
Mart 2023 tarihleri arasında kış 
lastiği uygulaması yapılacaktır. 
Sürücülerin can ve mal 
güvenliği açısından kış lastiği 
kullanmaya hassasiyet 
göstermeleri çok önemlidir. 
Ayrıca yapılacak denetimlerde 
ticari araçlarına kış lastiği 
taktırmayanlara para cezası 
kesileceğini de hatırlatmak 
isterim" dedi. Çobanoğlu, "Yük 
ve Yolcu taşımacılığı yapanlar 
dışındaki hususi araçlar için 
uygulama zorunlu değil ancak 
can ve mal güvenliği açısından 
güvenli seyahat için kış 
şartlarında tüm araçlarda kış 
lastiği kullanılması gerekir. Kış 
şartlarına uygun önlemini 
almayan, kış lastiği olmayan 
araçlar yolu kapatmak, kazalara 
sebebiyet vermek gibi 
olumsuzluklara sebebiyet 
vermektedir. Kış Lastikleri 7 
derecenin altındaki 
sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve 

çamurlu zeminlerde yaz 
lastiklerine oranla çok daha iyi 
yol tutuşu ve yol güvenliği 
sağlar" şeklinde konuştu. 
"ARAÇLARIN KIŞ BAKIMLARI 
DA ÖNEMLİDİR" 
Sürücülere yaklaşan kış öncesi 
kış öncesi araç bakımlarını 
yaptırmaları gerektiği 
konusunda da hatırlatmalarda 
bulunan Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, şunları 
söyledi: Antifrizi mutlaka 
ölçtürün. Radyatör sistemindeki 
suyun donmaması için antifiriz 
kullanılmalıdır. Soğutma 
sistemini korozyona karşı 
korumak için yaz-kış 
kullanılması gereken antifriz, 
kışın soğutma sisteminin 
donmasını önler. Hava filtresine 
bakın. Kış mevsimi önceden 
hava filtresini kontrol etmek, 
temizlemek veya 
kullanılmayacak durumdaysa 
değiştirmek gerekir. Silecekleri 
kontrol edin. Ön cam 
sileceklerinin kış ayarlarının 
zorlu koşullarında iyi 
performans göstermesi için 
aşınmışsa değiştirilmesi gerekir. 
Yazın bunaltıcı sıcaklarında 
silecekler çabuk aşınmış 
olabilir. Silecekleriniz 
aşınmışsa, kendinizden kolayca 
değiştirebilirsiniz. Böylece 
yağmurlu ve karlı havalarda 
görüşünüz önemli ölçüde artar. 
Silecek suyunu ihmal etmeyin. 
Alkol içermeyen uygun bir cam 
silecek sıvısı, cam yıkama 
sistemini sıfır dereceye kadar, 
donmaktan koruyabilir. Buzlu 
havalarda camınızı temizlemek 
istiyorsanız dikkat. Lastiklerin 
dış deliklerini kontrol edin. 
Otomobilin yola tutunmasını 

sağlayan lastiklerin ideal diş 
derinliğinin 3 mm olması 
gerekir. Eğer kışın karlı yollarda 
kaymak istemiyorsanız, mutlaka 
lastiklerinizi kontrol ettirin. 
Elektrik sistemini gözden 
geçirin. Kışın havadaki nem 
ortamının artmasıyla, buji 
kabloları ve distribütör 
kapağındaki çatlaktan nem girip 
otomobil çalışmayabilir. Onun 
için elektrik sistemini kontrol 
edin. Periyodik bakıma rağmen 
yağa sık sık bakın. Periyodik 
bakımların dışında kışa 
girmeden önce motor yağının 
mutlaka kontrol edilmesi 
gerekir. Uzun süre kullanılan 
yağ, motoru koruma özelliğini 
kaybeder. Kışın rezistansa 
ihtiyacınız daha fazla. Arka 
camdaki buharlaşmayı önleyen 
rezistansın kontrol edilmesi, 
eğer herhangi bir problem varsa 
onarılması veya değiştirilmesi 
gerekir. Üşümemek için 
kalorifere baktırın. Kış mevsimi 
öncesinde kalorifer ve klima 
bakımının mutlaka yapılması 
gerekir. Klimalı otomobillerde 
polen filtresi değiştirilir. Kalorifer 
hortumları kontrol edilir.
"HUSUSİ ARAÇLARA DA 
TAKMA MECBURİYETİ 
GETİRİLMESİ LAZIM"
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, 1 
Aralık itibariyle zorunlu kar 
lastiği takma mecburiyetinin 
başladığına dikkat çekerek, 
"Yük ve yolcu nakliyesi yapan, 
taşımacılığı yapan ticari 
esnafımız 1 Aralık itibariyle kar 
lastiğini takma mecburiyeti 
başlamıştır. Aksi takdirde cezai 
işlem uygulanacaktır, buradan 
bütün esnafımıza ve 
vatandaşlarımıza duyuruyorum. 
Ticari araçların takmasında bir 
sorun yok ama hususi araçlara 
da takma mecburiyeti 
getirilmesi lazım. Çünkü o da 
aynı karayollarında trafiğe 
çıkıyor, ticari araçlarla trafiğe 
çıkıyor. Hususi araç yolda 
kayınca yolu kapatıyor, bizim 
ticari araçlara da bütün yolun 
açık bulunmasına mâni oluyor. 
Bunun için uygulamanın bütün 
araçlar üzerinde yapılması için 
hassasiyet gösterilmesini 
istiyoruz" dedi.

Büyükliman
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Osman KOYUNCU

DİN ADINA YAPILAN SAPIKLIKLAR
amanda dünya küresel bir şehir zhükmüne geldiği için yapılan 

olumlu veya olumsuz olaylar, 

anında bütün dünyaya yayılıyor. 

Medyada, bir tarikatta 6 yaşlarındaki bir 

kız çocuğu ile bir adamın evlendiği, 

çocuğa gelinlik giydirildiği haberleri çıktı. 

Çok büyük bir infial uyandırdı, basında 

tartışma konusu oldu.  Toplumları 

değerlendirirken hayalen eski zamanlara 

giderek, o zamanın şartlarını hayalen 

yaşayarak, ilmi yorumlar yaparak 

toplumsal olaylar değerlendirilmelidir. 

Şimdiki mantıkla, binlerce yıl önceki 

olaylar değerlendirilemez. Çünkü hem 

kültür hem de ilmi farklar vardır. Bazı 

sapık din anlayışında olanlar, 

peygambere iftira atarak, kendi süfli 

nefislerine hizmet ediyorlar. Diyorlar ki 

peygamberimiz ile Hz. Ayşe ile 6.5, kimisi 

9 yaşında evlendi, bizde 6 yaşındaki 

çocukla evlenebiliriz diyorlar. Bütün ilmi 

kaynaklar, Hz. Ayşe evlendiğinde 19 

yaşında olduğunu söylüyor.

   Arap geleneğinde bir kişi bir kıza talip 

olduğunda ve kızın yaşı ailesinden 

sorulduğunda,  eğer o aile, kızımız 6 

yaşında diyorsa demek ki kızları 6 yıl 

önce ergenlik çağına girdi. Eğer ergenlik 

çağına 12 yaşında ermişse demek ki 

kızları şimdi 18 yaşındadır. İnsan yobaz 

olur, dini metinleri yorumlama ilmini 

bilmeyince bu şekilde çeşitli sapıklıklara 

yöneliyor.  Mesela, bizler çokluk ifade 

etmek için onlarca yüzlerce derken, 

Araplar yedilerce yetmişlerce derler. Biz 

bu dükkânda iğneden ipliğe her şey vardır 

derken, İngilizler, bu dükkânda iğneden 

file kadar her şey vardır der. Kültür ve 

gelenekler toplumdan topluma çok 

farklılıklar gösterebilir.  Anadolu'da bir 

yere misafir gittiğinizde o ailede başka bir 

misafir varsa ve onlar gitmek üzere ise o 

aile, ben bu misafirleri savuşturup geleyim 

der. O toplumda savuşturmak uğurlamak 

manasındadır baştan savma manasında 

değildir, sizler sakın yanlış anlayarak bu 

aile misafir kabul etmiyor şeklinde 

düşünmeyin. Ergenlik, evliliğin pek çok 

şartlarından birisidir bu sapıklar evliliğin 

şartlarını bile bilmiyor. 

   Dini metinleri yorumlamak isteyen kişi, 

mükemmel dilbilgisi, fenler,  mantık, 

belagat gibi ilimlerini bilmeli ve etki altında 

kalmadan, hür düşünerek karar verecek 

seviyede olmalıdır. Said Nursi, nasıl ki 

insanın duyu organları vardır, bunlar 

çalışmıyorsa o insanın yaşayıp 

yaşamamasının bir değeri yoksa kâinatta 

büyük bir insandır, onunda duyu organları 

vardır ve fen ilimleri kâinatın duyu 

organlarıdır der, fenler olmadan kâinat 

anlaşılmaz. Fenleri bilmeden, bir din 

adamı kâinat hakkında konuşuyorsa 

kesinlikle bahsettiği şeyler birer hurafedir.  

Fenler ve kâinattaki bütün canlı varlıklar 

Allah'ın birer isimleridir. Allah sonsuzdur, 

insan sonsuzluğu kavrayamaz. Allah,  

ancak kâinatın duyu organları olan 

fenlerle ve diğer ilimlerle tanınabilir. 

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu,
kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek
önemli uyarılarda bulundu. Çobanoğlu, kış lastiği takma zorunluluğu başladı dedi.

HABER

YOLCULARIN VE VATANDAŞLARIN
CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ
2022-2023 yılı kış programı ve kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Vakfıkebir İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

2022-2023 yılı kış programı ve 
trafik tedbirleri kapsamında 
vatandaşlarımızın kış mevsimi 
boyunca huzur ve güven 
içerisinde seyahat etmeleri, 
can ve mal güvenliğinin 
sağlanması, kesintisiz ulaşım, 
altyapı ve iletişimin tesis 
edilmesi, trafik güvenliğine 
yönelik tedbirlerin alınması ve 
ilçemizdeki kurumların 
koordineli çalışmasının 
sağlanması amacıyla toplantı 
yapıldı. Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan başkanlığında yapılan 
toplantıya Belediye Başkan 
Vekili Havva Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 
İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. 
Mert Oğuztarhan, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan 
Çelikdağ, Yazı İşleri Müdürü 
Şifa Karadeniz, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu katıldı.
“SÜRÜCÜLERİN, 
YOLCULARIN VE 
VATANDAŞLARIN CAN VE 
MAL GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ”
İçişleri Bakanlığının genelgesi 
kapsamında, Vakfıkebir ilçe 
merkezi ve köy mahallelerinde 

kış mevsimi süresince olumsuz 
hava şartlarıyla mücadelede 
alınacak tedbirlerle ilgili 
konuları görüşmek üzere, 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan başkanlığında ilgili 
kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin katılımıyla 2021-
2022 dönemi Kış Mevsiminde 
Alınacak Trafik Tedbirleri 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, kurum ve 
kuruluşlarımızın, kış 
mevsiminden kaynaklı olarak 
vatandaşlarımızın trafikte 
karşılaşılabilecekleri olumsuz 
durumlara karşı hazırlıklarını 
eksiksiz olarak yapmaları; 
personel, araç ve 
ekipmanlarını bir kez daha 
gözden geçirmeleri gerektiğini 

vurguladı. Bakanlığın 
genelgesinde de belirtildiği 
üzere; meteorolojik ihbar 
alındığı andan itibaren 
birimlerimizin harekete 
geçerek vatandaşlarımızın 
trafikte yaşayabilecekleri 
sıkıntıları bertaraf etmek için 
kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın koordinasyon 
halinde çalışacaklarını belirtti.  
Kış mevsiminde; trafiğin 
güvenli ve sağlıklı bir şekilde 
işlemesi, sürücülerin, 
yolcuların ve vatandaşların can 
ve mal güvenliğinin 
korunmasının en temel hedef 
olduğunu ifade eden 
Kaymakam Uzan, ilgili tüm 
kurumların alacakları tedbirler 
ile birlikte kış mevsimine hazır 
olduklarını söyledi.

ÇOBANOĞLU, CAN VE MAL GÜVENLİĞİ
İÇİN KIŞ LASTİĞİ ÇOK ÖNEMLİ!

09.12.2022

VAKFIKEBİR FEN LİSESİ
ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Ayşe Vural
liderliğinde gerçekleştirdikleri topluma hizmet çalışması ile anlamlı bir projeye imza attılar.

akfıkebir Fen Lisesinde 

Vöğrenim gören gönüllü 
öğrenciler, Trabzon İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde ve Tüm 
Kalkınma ve İş Adamları 
Girişimciler Derneği 
(TÜMKİAD) Trabzon Şubesinin 
ortaklığında yürüttükleri HOPO 
Projesi kapsamında ilçemizde 

yalnız yaşayan yaşlılarımızı 
evlerinde ziyaret ettiler. 
"Nenemsin, Dedemsin, 
Değerlimsin" isimli sosyal 
sorumluluk projeleri ile 
yaşlılarımızın evlerini 
temizleyerek ihtiyaçlarını 
karşıladılar. Yalnız yaşayan 
yaşlılarımızla sohbet ederek 
onlara çeşitli ikramlarda 

bulunan gençlerimiz büyük 
takdir topladı. Proje sorumlusu 
öğretmen Ayşe Vural, bu proje 
ile toplumsal bir farkındalık 
yaratmayı ve yaşlılara saygı, 
sevgi, yardımlaşma konusunda 
duyarlılığı artırmayı 
hedeflediklerini söyleyerek 
öğrencileri ile gurur duyduğunu 
belirtti.



Büyükliman
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DİN GÖREVLİLERİNDEN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde görevli din görevlileri, "24 Kasım Öğretmenler
Günü" dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve okulları ziyaret ettiler.

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı 
Merkez Eski Camii'nde 

görevli İmam Hatip Ali Osman 
Birinci, Adem Bekar ve 
Müezzin Kayyım Ali Erken'in 
birlikte gerçekleştirdikleri 
ziyaretler kapsamında; ilk 
olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın makamında 
ziyaret edildi. Daha sonra 
üniversitede, okullarda ve 
Kur'an kurslarında görev 
yapan müdür, müdür 
yardımcıları, öğretmenler, 
Kur'an kursu yönetici ve 
öğreticileri ziyaret edildi.
Ziyaretlerde, tüm idareci, 

öğretmen ve Kur'an kursu 
öğreticilerinin '24 Kasım 
Öğretmenler günü'nü tebrik 
eden din görevlileri, günün 
anısına en güzel hediye 
olarak kitap hediyesinde 
bulundular.
Bu anlamlı günde, din 
görevlileri tarafından ziyaret 

edilmiş olmaktan son derece 
mutluluk duyduklarını belirten 
eğitim ordumuzun neferleri, 
ziyaretçi din görevlilerine 
teşekkürlerini ifade ettiler.
Din görevlileri ise; 
"Hocalarımızı ziyaret edip 
günlerini kutladık. Kendileriyle 
bir süre hasbihâl ettik. Hâl ve 
hatırlarını sorduk. Okullardaki 
gayretli çalışmalarını ve 
bizlere karşı ilgi ve alakalarını  
müşâhede eyledik. Rabbim, 
geleceğimizi inşâ eden 
öğretmenlerimizden râzı 
olsun. Azim ve gayretlerini 
artırsın. Vatanımıza, 
milletimize faydalı olacak 
hayırlı bireylerin yetişmesine 
vesîle kılsın inşallah." duâ ve 
temennisinde bulundular.

09.12.2022

MÜFTÜLÜK, ÖZEL EĞİTİM SINIFI
ÖĞRENCİLERİNİ SEVİNDİRDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Engelli Koordinatörlüğünce organize edilen
program kapsamında Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

03 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu'na ziyaret 
gerçekleştiren İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, beraberinde İlçe 
Müftülüğü Engelli Koordinatörü 
İmam Hatip Davut Bayraktar ve 
İmam Hatip Haydar Yolcu ile 
birlikte okul Müdürü Çetin Zaim'i 
makamında ziyaret etti. Müdür 
Zaim ile bir süre sohbet eden 
Müftü Küçük, İlçe Müftülüğü'nün 
okullara yönelik faaliyetleri ile 
ilgili bilgilendirmede bulundu ve 
özellikle 03 Aralık Dünya 

Engelliler Günü dolayısıyla da 
okuldaki özel eğitim 
öğrencilerini ziyaret etmeyi 
düşündüklerini söyledi. Okul 
Müdürü Çetin Zaim, müftülüğün 
bu gün ve haftalarda yaptığı 
etkinliklerin çok hoş ve değerli 
olduğunu belirterek İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük ve 
beraberindekilere teşekkür etti.
Daha sonra okul müdürü ve 
beraberindeki personel ile 
birlikte okulda eğitim öğretim 
gören hafif düzey özel eğitim 
sınıfı öğrencilerini sınıflarında 

ziyaret eden İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, öğrencilerle sohbet etti. 
Meyve suyu ve kek ikramında 
bulunulan öğrencilerin her 
birine ayrıca Diyanet Çocuk 
Dergisi hediye edildi. Oldukça 
mutlu oldukları gözlenen 
öğrenciler için İmam Hatip 
Haydar Yolcu'nun seslendirdiği 
ilâhilere öğrenciler de büyük bir 
sevinç ve heyecanla eşlik 
ettiler. Müftü Şükür Küçük 
burada yaptığı konuşmada, 
özel eğitim alan öğrencileri 
eğiten-yetiştiren ve büyük bir 
özveri ile onları geleceğe 
hazırlayan rehber öğretmenlerin 
bu gayretlerinin çok anlamlı ve 
değerli olduğunu ve bunun 
karşılığını dünyada görecekleri 
gibi âhirette de çok büyük bir 
mükâfaat olarak kendilerine 
verileceğini söyledi. Müftülük 
olarak özel bireyleri ayrıca 
önemsediklerini de belirten 
Müftü Küçük, "Sizler bizim için 
özelsiniz, sizleri hiç bir zaman 
unutmuyoruz, her zaman 
yanınızdayız, sizleri de rehber 
öğretmenlerinizle birlikte 
müftülüğümüze bekleriz." 
sözlerine yer verdi.İL MÜFTÜSÜ OSMAN AYDIN'DAN VEDA ZİYARETİ

Düzce İl Müftülüğü görevine atanan Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,
Vakfıkebir  İ lçe Müftülüğü'ne veda ziyaret inde bulundu.

Z
iyarette İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, Şube 
Müdürü Halil Güneş, 

daire personeli ve din 
görevlileri hazır bulundu.
Trabzon İl Müftülüğü'nde 4 
yıllık görev süresini 
tamamlayarak Düzce İl 
Müftülüğü görevine atanan 
Müftü Aydın, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük ve personelle bir 
süre sohbet etti. Müftü Küçük, 
İlçe Müftülüğü ve personeli 

adına İl Müftüsü Osman 
Aydın'a hediye takdiminde 

bulundu. Hediye takdimi ve 
ikramlar için teşekkür eden 
Aydın tüm personel ile 
vedalaşarak ilçe 
müftülüğünden ayrıldı.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
olarak İl Müftümüz Osman 
Aydın Hocamıza ilimizde 
yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyor, yeni görev 
yerinde başarılar diliyoruz.

“SMA” HASTASINA DESTEK OLDULAR
Vakfıkebir Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu öğretmen, Veli ve öğrencileri empati kurarak  ölümcül bir
genetik kas hastalığı olan SMA Tip 1 hastası Egemen Öztürk için valilik izniyle başlatılan kampanyaya katıldılar.

T
rabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünce hayata 
geçirilen Yaşat ki Değer 

Bulsun projesi empati 
etkinliğinde Kemaliye Adnan 
Demirtürk İlkokulu öğretmen, 
Veli ve öğrencileri empati 
kurarak  ölümcül bir genetik kas 
hastalığı olan SMA Tip 1 
hastası Egemen Öztürk için 
valilik izniyle başlatılan 
kampanyaya katıldılar. 
Trabzon'da SMA teşhisi 
konulan 1 yaşındaki 
Egemen Öztürk'ün 
ailesinin, çocuklarının 
kurtulabilmesi için yaptıkları 
yardım çağrısına ses veren  
Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu öğretmen, öğrenci 
ve velileri kampanyaya 

büyük ilgi göstererek 18.090,00 
TL bağışta bulundular. Toplanan 
bağış okul yönetimince ilgili 
hesaba yatırıldı. "Yaşat ki 
DEĞER Bulsun" adlı proje ile 
çocukların doğuştan getirmiş 
olduğu en iyi tarafları ortaya 
çıkararak onların kişiliklerinin 

her yönüyle toplumsal değerler 
ile gelişmesini sağlamak ve iyi 
ahlaki özelliklerle donatmak, 
bunun devamını sağlamak 
hedeflenmektedir. Kasım ayı 
empati etkinliğinde anlamlı bir 
çalışmaya imza atan okulumuzu 
tebrik ediyoruz.

Dedem Yusuf ÇÖP (ŞANLITÜRK)’e ait E76998 numaralı İstiklal Madalyası ile Beratı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.                                  İsmail Hakkı Oğlu 1948 Doğumlu VAKFIKEBİR

ZAYİ İLANI

TONYA MYO'DAN DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, Dünya
Diyabet Günü kapsamında “Diyabet Günü Etkinliği” düzenledi.

23 Kasım 2022 Çarşamba günü 
saat 10.00'da başlayıp 12.00'de 
sona eren etkinlik, Tonya 
Belediyesi önündeki Salih 
Malkoçoğlu parkında 
gerçekleşti. Etkinliğe 
Kaymakam Muhammet İkis, 
Belediye Başkanı Osman 
Beşel, Trabzon Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Atilla Çimer, Jandarma 
Komutanı Musab Mutlu, 
Emniyet Amiri Osman Ersen 
Yılmaz, Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, 
Beşikdüzü MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Ertuğrul Karoğlu, 
Şalpazarı MYO Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Harun Kahveci, İlçe 
Müftüsü Halil İbrahim Bayalan, 
KYK Yurt Müdürü Nezaket 
Sabah Tüfekçi ve diğer kurum 
amirleri ile birlikte çeşitli siyasi 
parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve yöre 
halkı katıldı. Etkinlikte 
Yüksekokul öğrencileri 
tarafından vatandaşların 
ücretsiz olarak kan şekeri 
ölçümü, tansiyonu ölçümü ve 
boy kilo ölçümü yapılıp beden 
kitle indeksi belirlendi. Katılan 
tüm vatandaşlara diyabet 
hastalığı risk taraması yapıldı 
ve diyabet hakkında bilgi verildi. 

Yüksekokul akademik 
personelleri tarafından 
hazırlanan ve içerisinde 
diyabette beslenme, bakım ve 
fiziksel aktivite gibi önemli 
bilgilerin yer aldığı ve ayrıca 
diyabetten korunmak için 
yapılması gerekenleri de içeren 
broşür verildi. Etkinliğin 
sonunda diyabette sağlıklı 
beslenmeye uygun olarak 
hazırlanan sebzeli bulgur pilavı 
ve ayran ikram edildi.
“ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI 
SORUNU”
Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Yüksekokul Müdürü 
Öğr. Gör. İlyas Ün; “Diyabet, 
kanda insülin hormonunun 
salgılanmaması, yetersiz 
salgılanması veya vücutta 
kullanılamaması durumunda 
gelişen metabolik bir 
bozukluktur. Son yıllarda önemli 
bir halk sağlığı sorunu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yeterli 
ve dengeli beslenme, düzenli 
fiziksel aktivite ve sağlıklı 
yaşam ile kontrol 
edilebilmektedir. Bir hastalık 
hakkında ne kadar çok bilgi 
sahibi olunursa, onunla daha 
çabuk baş edilebilir. Bizler 
Trabzon Üniversitesi Tonya 
Meslek Yüksekokulu olarak, 
Diyabet hakkında farkındalık 
oluşturmak, halkımızı 
bilinçlendirmek, üniversite ile 
halkı bütünleştirmek amacıyla 
Tonya Kaymakamlığımızın 
katkılarıyla öğrencilerimiz ile 
birlikte böyle bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Katılım 
sağlayan tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Yöre halkının yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikten 
vatandaşlar memnun ayrıldılar 
ve bu tarz etkinliklerin devam 
etmesi gerektiğini belirttiler.
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V
akfıkebir İlçe Müftülüğü 
Engelli Koordinatörü 
Davut Bayraktar'ın; İlçe 

Müftülüğü, Trabzon İl 
Müftülüğü Engelli 
Koordinatörlüğü ve Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı 
işbirliği ile özel eğitim 
öğrencilerine yönelik organize 
ettiği etkinlik kapsamında, 
ilçedeki Atatürk Ortaokulu'nda 
eğitim öğretim gören hafif 
düzey özel eğitim sınıfı 
öğrencileri için Trabzon 
Akvaryum'a gezi etkinliği 
düzenlendi. İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, Trabzon İl Müftülüğü 
Şube Müdürü Seyfullah 
Hacıfettahoğlu, İl Müftülüğü 
Engelli Koordinatörü Hâl Camii 
Müezzin Kayyımı Selim 
Çolak'ın da katıldığı etkinliğe 
öğretmen ve rehberleri 
eşliğinde, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Muharrem 
Çimşit'in gönderdiği araçlarla 
götürülen öğrenciler, 
Trabzon'da bulunan ve 
dünyanın tünel içine inşâ 
edilen ilk akvaryumu olan 
'Trabzon Akvaryum'u gezdiler.
Geziye katılanlara Trabzon İl 
Müftülüğü Engelli 
Koordinatörlüğünce özel bir 
restoranda yemek ikramında 

bulunuldu. İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük burada yaptığı 
konuşmasında, Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Engelli Koordinatörü 
Davut Bayraktar'ın, İl Müftülüğü 
Engelli Koordinatörü Selim 
Çolak ile birlikte organize ettiği 
etkinlik için kendilerine 
teşekkür etti. Müftü Küçük, 
araç teminini sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı 
Muharrem Çimşit'e, Atatürk 
Ortaokulu Müdürü Çetin 
Zaim'e, öğrencilere, öğretmen 
ve rehberlerine de ayrıca 
teşekkürlerini ifade etti.
TRABZON AKVARYUM
Ortahisar Belediyesi'nin, 
Zağnos ile Tabakhane Vadileri 

arasında bulunan Trabzon 
Kalesi'nin hemen altında inşa 
ettiği 'Trabzon Akvaryum' 80 
farklı türde, yaklaşık 5000'den 
fazla deniz canlısına ev 
sahipliği yapıyor. Su altı 
dünyasının gizemlerini 
keşfetmek, deniz canlılarının 
renkli dünyasına tanıklık etmek 
isteyenler için tasarlanan ve 
toplamda 300 metrelik bir gezi 
yoluna sahip Tünel Akvaryum 
ziyaretçiler için birbirinden 
ilginç temalar sunuyor. Trabzon 
Akvaryum'da dünya 
denizlerinden ilham alınan 61 
farklı tematik akvaryum ile baş 
döndürücü bir görsellik sunan 
'Tünel Akvaryum' bölümü de 
yer alıyor.

KYK ÖĞRENCİLERİ İLE CAMİ-KÖY ZİYARETİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü personeli İmam-Hatip Rıdvan Açıkgöz, öğrencilerle "Cami-Köy Ziyareti" gerçekleştirdi.

ÇINAR ALTI RESTORANT
GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Vakfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesinde 6 yıllardır müşterilerine en güzel hizmeti
sunmaya devam eden “ÇINARALTI RESTORANT” Vakfıkebir'li gazetecileri ağırladı. 

V
akfıkebir İlçesi 
Büyükliman Mahallesinde 
6 yıllardır müşterilerine 

en güzel hizmeti sunmaya 
devam eden “ÇINARALTI 
RESTORANT” Vakfıkebir'li 
gazetecileri ağırladı. İşyeri 
sahibi İlhan Tosun tarafından 
misafir edilen Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Aydın Gelleci, Mehmet Bülent 
Alp, Tuncay Hacıfettahoğlu, 
Tayfun Günaydın ve Sadık 
Aydın nazik davetleri için İlhan 
Bey'e teşekkür ettiler. 
“DAMAK DADINA ÖNEM 
VERENLERİN ADRESİ”
“ÇINARALTI RESTORANT” 
sahibi İlhan Tosun işyeri 
hakkında gazetecilere verdiği 
bilgide şu ifadeleri kuklandı. 
Tosun, “Öncelikle 
davetimizi kırmayarak 
bizleri onurlandırdığınız 
için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
İşyerimiz 6 yıldır müşteri 
memnuniyetini ön 
planda tutarak 
halkımıza en güzel 
hizmeti vermek için 
mücadele ediyor. Her 
geçen gün kendimizi 
yenileyerek daha 
profesyonel hizmet 
sunmak için işyerimizin 
misyon ve vizyonunda 

değişiklikler yaparak 
müşterilerimize hizmete devam 
ediyoruz. Önümüzdeki süreçte 
Düğün, Nişan, Kına, Asker 
Gecesi, Doğum Günü, Sünnet 
ve her türlü eğlencelerinizde 
tercih edebileceğiniz 
profesyonel kadrosu ile 
mükemmel bir yeşil alan 
üzerinde siz değerli 
müşterilerimize hizmete devam 
edeceğiz. Gündüz veya 
Akşamları ailenizle, 
misafirlerinizle veya 
arkadaşlarınızla birlikte 
Çınaraltı Restorant da güzel bir 
yemeğin ardından semaverde 
çay keyfini yaşamak için siz 
değerli müşterilerimizi 
bekliyoruz. Ayrıca sahil yolu 
üzerinde yasal işlemlerini 

tamamladığımız ve yakın bir 
zamanda hizmete açacağımız 
araç cep parkı ile hem ilçemizin 
tanıdımına hemde bölgemize 
daha verimli hizmet sunacağız 
dedi.” Çınaraltı Restorand, 
damak dadına önem verenlerin 
adresi. Balık çeşitlerinin yanı 
sıra Et ızgara, Köfte, Saç 
Kavurma, Kuymak, Melemen ve 
sabah kahvaltısı ile mükemmel 
bir menü lezzetini siz değerli 
müşterileri ile buluşturuyor. 
Bölgenin göz kamaştıran 
restorandı ÇINAR ALTI, Toplu 
yemeklerin vazgeçilmez adresi. 
İlhan Tosun tarafından 
çalıştırılan ÇINAR ALTI 
RESTORANT, profesyonel 
kadrosuyla müşterilerine hizmet 
vermeye devam ediyor.  

CAFERLİ MAHALLESİ'NDE
HASTA VE YAŞLI ZİYARETİ
Vakfıkebir ilçesine bağlı Caferli Mahallesi'nde ikamet eden hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret eden İlçe
Müftüsü Şükür Küçük, "Hastalıklar, bizim Allah katındaki derecemizin yükselmesine vesîle olabilir." dedi.

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, her 
hafta gerçekleştirdiği hasta ve 
yaşlı vatandaşları ziyaretleri 

kapsamında, Caferli 
Mahallesi'nde ikamet eden 
hasta ve yaşlı vatandaşlar; 
Muhammet Sağlam, Naciye 
Algan ve İhsan Pank adlı 
vatandaşları evlerinde ziyaret 
etti. Müftü Küçük, beraberinde 
Caferli Mahallesi Aşağı Camii 
İmam Hatibi Nurettin Karaca ve 
Yukarı Camii İmam Hatibi 
Nizamettin Karaca ile birlikte 
gerçekleştirdiği ziyaretlerde 
hasta ve yaşlı vatandaşlara duâ 
etti ve duâlarını aldı. Kur'an-ı 
Kerim tilâvetinde bulunulan 
ziyaretlerde Müftü Küçük, tüm 
hastalara Allah'tan âcil şifâlar, 

sabır ve metânet, yakınlarına da 
kolaylıklar ve sağlık-âfiyet 
temennîsinde bulundu.
MÜFTÜ KÜÇÜK, SOHBET VE 
NASİHATLERİYLE HASTA VE 
YAŞLILARIN GÖNÜLLERİNİ 
HOŞ ETTİ
Ziyaretlerde, sağlığın da 
hastalığın da insanlar için 
imtihan vesîlesi olduğunu 
hatırlatan Müftü Küçük, sohbet 
ve nasihatleriyle hasta ve 
yaşlıların gönüllerini hoş etti. 
İlçe Müftüsü Küçük 
vatandaşlarla yaptığı 
sohbetinde, "Dünya imtihan 
dünyası. Sağlığımızla imtihan 
olduğumuz gibi hastalıklarla da 
imtihan oluyoruz. 
Hastalandığımızda tedbirlere 

başvurur tedavimizi ihmâl 
etmeyiz. Bir yandan üzerimize 
düşeni yapıp tedbir alırken diğer 
yandan Rabbimize tevekkül 
ederiz. Sağlığı da hastalığı da 
verenin Yüce Rabbimiz 
olduğuna inanırız. Sabrederiz 
ve bu sabrımızın karşılığı olarak 
da hastalık ve sıkıntıların 
günahlarımıza kefâret olacağına 
inanırız. Peygamberler bile 
hastalıklarla, sıkıntılarla imtihan 
olmuşlardır. Hastalıklar, bizim 
Allah katındaki derecemizin 
yükselmesine vesîle olabilir. O 
nedenle, sabır, metânet ve 
tevekkül hâlimizi muhafaza 
etmeye çalışacağız. Rabbimiz 
inşallah günahlarımızı 
bağışlayacak ve bizleri âhirette 
sevindirecektir. O gün 
geldiğinde, belki; 'keşke daha 
fazla sabır gösterseydik, daha 
çok tevekkül etseydik' 
diyeceğiz. Cenâb-ı Hakk tüm 
hastalarımıza ve 
hastalıklarımıza âcil şifâlar 
ihsân eylesin. Hastalık ve 
sıkıntılarla karşılaştığımızda 
isyan etmeyip tedbir alan ve 
takdîre razı olarak tevekkül 
eden kullarından olabilmeyi ve 
neticede imtihanı kazanabilmeyi 
cümlemize nasîp eylesin." 
sözlerine yer verdi.

VAKFIKEBİR'DEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ
TRABZON AKVARYUM'U GEZDİLER
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Trabzon İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünün organizasyonu
ile Atatürk Ortaokulu hafif düzey özel eğitim sınıfı öğrencileri için Trabzon Akvaryum'a gezi etkinliği düzenlendi.

lçe Müftülüğü'nün, Vakfıkebir 

İAdnan Demirtürk Kredi 
Yurtlar Kurumu sorumlusu 

(manevi danışman) İmam Hatip 
Rıdvan Açıkgöz, 'Cami-Köy 
Ziyaretleri' kapsamında, 12 
kişilik öğrenci gurubu ile birlikte 
Düzlük Mahallesi'nde bulunan 
Abdulkadir Geylani Camii ve 

Külliyesini ziyaret ettiler. 
Vakfıkebir Adnan Demirtürk 
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 
yönetimi ile gerçekleştirilen 
etkinliğe; yurt yönetim 
memurları Mustafa Öztürk ve 
Mahmut Usta da katıldı. Düzlük 
Mahallesi Abdulkadir Geylani 
Camii ve Külliyesi'nde kılınan 

akşam namazının ardından 
İmam Hatip Mustafa Yıldız 
misafirlerine yemek ve çay 
ikramında bulundu. Daha 
sonra Külliyenin tanıtımı ve 
gençlerle yapılan sohbetin 
ardından yatsı namazının 
kılınmasıyla program sona 
erdi.

MÜFTÜ KÜÇÜK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS VERDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda konferans verdi.

lçe Müftülüğü'nün, ilçedeki 

İlise öğrencilerine yönelik 
etkinlik ve faaliyetleri 

kapsamında Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 

Konferans Salonu'nda 
öğrencilerle bir araya gelen İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
"Tüketim Çılgınlığı -İsraf- " 
konulu konferans verdi. 
Konferansı öğretmen ve 

öğrencilerle birlikte takip eden 
Okul Müdürü Hayrettin Deniz, 
konferansın oldukça etkili ve 
faydalı olduğunu belirterek İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'e 
teşekkür etti.
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BÜYÜKLİMAN KENETLENDİ
Vakfıkebir Büyükliman Belediyespor ligde namağlup olarak yoluna devam ederken,
futbolcular hep birlikte moral motivasyon amacı ile yemek organizasyonunda bir araya geldiler.

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar Futbol tarımı ligin ilk 
yarısında oynadığı 6 maç 
sonunda 5 galibiyet bir 
beraberlikle topladığı 16 puanla 
namağlup ligin ilk yarısını lider 
olarak tamamladı. Ligde en çok 
gol atan ve en az gol yiyen 
takım olma başarısını gösteren 
Vakfıkebir Veteranlar artı 22 
averajla rakiplerine üstünlük 
kurdu. Şampiyonluk yolunda 
emin adımlarla ilerleyen 
Vakfıkebir Veteranlar hafta içi 
düzenlenen Milli Takım kampına 
da iki futbolcu gönderme 
başarısını yakaladı. Yalçın Kara 
ve Resul Özoğlu Milli Takım 
kadrosuna çağrılan isimler oldu. 
Vakfıkebir temsilcimizin ikinci 
yarının ilk maçını bu hafta sonu 
kendi sahasında 10 Aralık 2022 

Cumartesi günü saat: 15 de 
Vakfıkebir Suni Çim Sahada 
Görele Veteranlar'a karşı 

oynayacak. Takımımıza 
şampiyonluk yolunda başarılar 
diliyoruz. 

VAKFIKEBİR VETERANLAR'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar
takımı ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladı. Vakfıkebir'in bileği bükülmüyor. 

ntalya kampında yoğun 

Atempoda hazırlıklarını 
sürdüren Trabzonspor , 2. 

hazırlık maçında Premier Lig 
ekiplerinden Crystal Palace ile 
karşı karşıya geldi. İlk sınavını 
Championship ekiplerinden Hull 
City karşısında veren Fırtına, 
sahadan 1-1'lik eşitlikle 
ayrılmıştı. Abdullah Avcı 
yönetimindeki Bordo Mavililer, 
Crystal Palace karşısında da 2 
kez öne geçmesine rağmen 
üstünlüğünü koruyamadı.
7'DE İKİ GOL!

Karşılaşma çok hızlı başladı, 
Fırtına, 3'te Trezeguet'le 1-0 öne 
geçti. Ancak Karadeniz ekibinin 
üstünlüğü çok kısa sürdü. 7'de 
Odsonne Edouard skora 
dengeyi getirdi. 23'te Umut 
Bozok sahneye çıktı ve 
Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 önde 
kapattı.
KADROLAR NEREDEYSE 
TAMAMEN DEĞİŞTİ
İkinci devrede kadrolar 
neredeyse tamamen değişirken, 
63'te Jean-Philippe Mateta 
fileleri havalandırdı. Kalan 

dakikalardan başka gol sesi 
çıkmayınca Trabzonspor 
mücadeleden 2-2'lik beraberlikle 
ayrıldı.
SCOUTLAR İZLEDİ
Öte yandan Trabzonspor'un 
Antalya'da oynadığı hazırlık 
maçlarını pek çok Avrupa 
kulübünün temsilcisi de izliyor. 
Hull City mücadelesinde 
Abdülkadir Ömür ve 19 
yaşındaki Arif Boşluk'u mercek 
altına alan scoutların Palace 
karşılaşmasını da takip ettiği 
öğrenildi.

TRABZONSPOR-CRYSTAL
PALACE MAÇ SONUCU: 2-2
Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren
Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaştı.

09.12.2022

VAKFIKEBİR 1874 FK HENTBOL
TAKIMI COŞTURDU: 29-27
Türkiye 2. Lig Erkekler Hentbol Ligi'nde mücadele eden Vakfıkebir 1874 FK Hentbol Takımı,
rakibi Gümüşhane Üniversitesi SGK'yı mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaptı. 

ürkiye 2. Lig Erkekler 

THentbol Liginde mücadele 
eden Vakfıkebir temsilcisi 

Vakfıkebir 1874 FK Hentbol 
Takımı, Gümüşhane Üniversitesi 
SGK Takımını 29-27'lik skorla 
yendi. Maçın ilk yarısı karşılıklı 
ataklarla geçti. İlk yarıda her iki 
takımda birbirlerine üstünlük 
sağlayamadı. Kontrollü geçen 
ilk yarıda Gümüşhane temsilcisi 
bir ara 3 farklı skorla öne 
geçmiş olsa da Vakfıkebir 
temsilcisi skorun açılmasına 
müsaade etmedi ve maçın ilk 

yarısını 12-11 önde kapattı. 
Maçın ikinci yarısında da 
kontrollü oyununu devam ettiren 
Vakfıkebir 1874 FK Hentbol 
takımı ikinci yarıda seyirci 
desteğini de arkasına alarak 
heyecanlı ve çekişmeli geçen 
maçı 29-27 kazanmasını bildi. 
Takım yöneticileri yaptıkları 
açıklamada; “Maçın ilk yarı ve 
ikinci yarısında üstün bir oyun 
oynayarak maçımızı galibiyetle 
tamamladık. Böylelikle lige de 
güzel bir başlangıç yapmış 
olduk. Takım oyuncularımıza 

inanıyor ve güveniyoruz, 
gurubumuzda liderliğin en 
büyük favorisi olacağız. 
Şampiyon olabilmek için daha 
fazla mücadele edeceğiz. Tüm 
kulüp, Vakfıkebir ve bölge olarak 
takımımızın destekçisiyiz ve 
arkasındayız. Bu maçta bizleri 
yalnız bırakmayarak tribünleri 
dolduran seyircilerimize 
sponsorlarımıza ve özellikle 
yerel basın olarak her zaman 
yanımızda olan Büyükliman 
Postası Gazetesine teşekkür 
ediyoruz dediler.” 

akfıkebir Büyükliman 

VBelediye spor ligde 
nağmağlup olarak yoluna 

devam ederken, futbolcular hep 
birlikte moral motivasyon amacı 
ile yemek organizasyonunda bir 
araya geldiler. Her fırsatta 
birlikte hareket eden 
Büyükliman Bld. Sporlu 
futbolcular, ligdeki iyi gidişin en 
önemli faktörlerinden birinin 
hep birlikte hareket etmek 

olduğunu söylüyorlar. Takımda 
ağabeylik yapan futbolcular, 
gençlerin maçlara konsantre 
olması için yoğun çaba 
harcıyorlar. Takım futbolcuları 
bu başarının birlik ve 
beraberlikten kaynaklandığını, 
saygı ve sevginin ön planda 
olduğunu söylüyorlar. Bu yıl 
şampiyonluğa inandıklarını 
belirten futbolcular, 
Büyükliman'a şampiyonluk 

yakışır. Ligde çok iyi 
durumdayız. Yolumuza 
namaglup olarak devam 
ediyoruz. Büyükliman Belediye 
spor camiasının birlik beraberlik 
içinde hedefe yürüyeceğinden 
kimsenin kuşkusu olmasın" 
dediler. Vakfıkebir Altın Köşk 
Restoranda bir araya gelen 
takım, güzel bir kahvaltının 
ardından maç hazırlıkları için 
idman sahasına geçtiler. 
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

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

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

“DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE

EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.”

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve

DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

3 ARALIK DÜNYA ENGELLÝLER GÜNÜ
ETKÝNLÝÐÝNDE DOYASIYA EÐLENDÝLER
Özel gereksinimli çocuklar Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen
palyaço gösterisi organizasyonunda doyasıya eğlendiler.

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de > Sadık AYDIN 4'de

YOLCULARIN VE VATANDAÞLARIN
CAN VE MAL GÜVENLÝÐÝ ÖNEMLÝ
2022-2023 yılı kış programı ve kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Vakfıkebir İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

VAKFIKEBÝR FEN LÝSESÝ
ÖÐRENCÝLERÝNDEN ANLAMLI PROJE
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Ayşe Vural
liderliğinde gerçekleştirdikleri topluma hizmet çalışması ile anlamlı bir projeye imza attılar.

> Abdulkadir AYNACI 4'de

SATILIK LÜX DAİRELER

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADADÜZÜ EVLERİ DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON

ÇOBANOÐLU, CAN VE MAL GÜVENLÝÐÝ
ÝÇÝN KIÞ LASTÝÐÝ ÇOK ÖNEMLÝ!
Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu,
kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek
önemli uyarılarda bulundu. Çobanoğlu, kış lastiği takma zorunluluğu başladı dedi.


