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MÝLLÝ TAKIM, SIRBÝSTAN MAÇINA
VAKFIKEBÝR'DE HAZIRLANIYOR

> Alper Özkan KARAGÖL 7'de

> Abdulkadir AYNACI 2'de

TAÞ FIRINDA ÇITIR SÝMÝT

VAKFIKEBÝR'DE MUHTARLARLA
BÝR ARAYA GELDÝLER!
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire
Başkanı Muharrem Çimşit, Vakfıkebir İlçesinde Mahalle muhtarları ile bir araya geldiler. 

Vakfıkebir İlçesinde yıllardır fırıncı esnaflığı yapan Numune Fırını sahibi Davut Kutoğlu, ekmek ve
pide çeşitlerinin yanında ayrıca doğal katkısız saf dut pekmezi aromasıyla simit üretimine başladı.

SENELER EVVEL CAMÝ
YAPTIRMAYI PLANLAMIÞTIM

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

15 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan 15'li Ragbi Güney 2 Türkiye-Sırbistan Milli maçı
Vakfıkebir İlçe Stadyumunda oynanacak. Milli takım Vakfıkebir İlçesinde kampa girdi.

> Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir İlçemizde doğup büyüyen, örnek aile yaşantısının yanı sıra ahilik kültürü anlayışıyla ticaret ahlakını pekiştiren
ve dünya markası haline gelen “KEBİR SÜT” ailesinin duayen kurucusu Hacı Avni Karadeniz, gazetemizi ziyaret ederek
Haber Müdürümüz Sadık Aydın ile güzel bir sohbet gerçekleştirerek yaptırdığı cami ve çalışma hayatı ile ilgili sohbet etiler.

ÖMRÜM EL VERDİĞİ SÜRECE İLK GÜNKÜ
HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

“ “



İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

İ L A N  T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU

Cep: 0533 495 07 20

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU

Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

Büyükliman
Postası

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu

0 533 768 88 42

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com

0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

Büyükliman
Postası HABER 14.10.2022

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A  Zemin Kat

Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİKuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 968
: 14.10.2022

Ahmet KAMBUROĞLU

“ONLARI RAHAT ETTÝRELÝM”
Bir çözüm bulanamadı…

Sokakta bizleri gören insanlar, şu köpekler 

ne olacak diye bizlere soruyor…

Bende bilmiyorum ki ne olacak…

Çocuklar tedirgin, çocuk okullarına veya 

herhangi bir yere giderken düşünüyor…

Önüme köpek çıkar mı?

Bu tedirginlikle yaşanır mı?

Çözüm barınak…

Hem onlar rahat edecek hemde insanlar…

Bir barınak yapılsa, inanıyor ki herkes 

benimser ve her gün yemek, mama getirir 

yedirirler…

Bizin insanımız bazı şeylere düşkündür…

Bizim insanımız yardımseverdir…

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

Hiçbir şey yerinde durmuyor…

Her gün farklı farklı zam haberleri gelmeye 

devam ediyor.

Bir hafta da akaryakıta gelen zammı 

herkes konuşuyor.

5 TL artıyorsa 2 TL aşağıya iniyor.

Marketten sebzeye kağıttan ambalaja 

kısaca her şey artmaya devam ediyor…

Bir ürün aldığınızda o ürünü tekrar almaya 

gittiğinizde yat değişiyor…

Artık insanlar kaliteye bakmayı bıraktı.

Hangi ürün ucuzsa onu alıp gidiyor.

Böyle nereye doğru gidiyoruz…

İlçe esnafının işleri bayağı düştü, sokaklar 

da kimse yok gibi…

Esnafa bir destek paketi daha açıklandı…

Limitler arttı…

Kara listede olanlara af geliyor ama 

bankaya başvuru yaptığınızda yine 

karşınıza çıkacaktır. Banka bizim sistem 

farklı diyecektir…

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

Tüm halkımız davetlidir…

Milli maç Vakfıkebir'de…

Türkiye-Sırbistan 15li Ragbi Avrupa 

Konferans 2 Güney ligi maçı Cumartesi 

günü saat 12.00'da Vakfıkebir İlçe 

Stadyumunda oynanacak…

Milli maçın Vakfıkebir'de oynanması, tüm 

dünyanın Vakfıkebir'i duyması demek…

Bu büyük maça herkes davetli…

Büyük organizasyon, büyük katılım 

bekleniyor…

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

Yeni yapılması beklenilen yatırımlar durdu 

gibi…

Fiyatların sürekli yükselişte oluşu, rma 

sahiplerini düşündürüyor…

İhale aşamasında olup ve ihaleye çıkılması 

beklenen projelere katılım sağlanamıyor.

Böylelikle yapılması beklenilen projeler bir 

türlü hayata geçemiyor…

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

Jandarmayı alkışlıyoruz…

Geçen hafta Cuma günü Vakfıkebir ilçesi 

Yalıköy mahallesinde bir hırsızlık olayı 

gerçekleşti.

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı 

ekipleri en ufak ayrıntıyı değerlendirip o 

hırsızı yakaladı…

Öz verili çalışmalarından dolayı, hırsızlara 

göz açtırmayan ekiplerimizi kutluyoruz…

Alper Özkan KARAGÖL
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TAŞ FIRINDA ÇITIR SİMİT 
Vakfıkebir İlçesinde yıllardır fırıncı esnaflığı yapan Numune Fırını sahibi Davut Kutoğlu, ekmek ve
pide çeşitlerinin yanında ayrıca doğal katkısız saf dut pekmezi aromasıyla simit üretimine başladı.

V
akfıkebir İlçesinde 8 
yaşından bu yana 
fırıncı esnaığı yapan 

Numune Fırını sahibi Davut 
Kutoğlu, 54 yıllık ekmek 
ustalığı ve fırıncı esnaığının 
yanına bir de simit üretimini 
ekleyerek doğal katkısız saf 
dut pekmezi aromasıyla simit 
üretimine başladı. Yılların 
verdiği tecrübe ve deneyimle 
ile simit üretimine başlayan 
Davut Kutoğlu, Kemeliye 
Mahallesi Hacı Ziya 
Habiboğlu Caddesi üzerinde 
bulunan Numune Fırınında 
ürettiği simitlerin müşteriler 
tarafından sevilip 
tutulmasından dolayı mutlu 
olduğunu dile getiriyor. 
Damak tadına önem 
verenlerin doğal katkısız saf 
dut pekmezi aromasıyla 
üretilen simitleri tercih ettiğini 

söyleyen Kutoğlu, hobi 
olarak yapmaya başladığı 
simitler yok satıyor.  
“62 YAŞINDA SİMİTÇİ 
OLDUM”
54 yıllık fırıncı esnafı olan 
Davut Kutoğlu yaptığı 
açıklamada; “Yıllardır ekmek 
ve pide çeşitlerinin yanında 
şimdide doğal katkısız saf 
dut pekmezi aromasıyla simit 
üretimine başladık. Simit 
üretme işi aslında ilk 
denemem. Sadece bir merak 
üzerine bu işe başladım. Bir 
bakalım nasıl oluyor derken 
birde baktım ki müşteriler 
tarafından beğenildi. 
Fırından çıkarırken hemen 
tercih edilip satıldığını 
gördüm. Bende bunun 

üzerine her gün biraz daha 
üretimi artırdım. Baktım ki! 
çok güzel övgü alıyorum. 
Alan herkesin tekrar gelerek 
5-10 tane almaya başladığını 
fark ettim. Tabi arada 
müşterilerimizin de kirlerini 
sorduğumda çok güzel 

olduğunu ifade ettiler. Bende 
bu ilgiden dolayı mutlu 
olduğumu ifade etmek 
durumundayım. 62 yaşında 
simitçi oldum. Kısacası 
birden çok ilgi görmeye 
başladım ve şimdi 
yetiştiremiyorum dedi.

ATATÜRK ORTAOKULUNDA OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu Okul-Aile Birliği yıllık olağan genel kurul toplantısı okulun toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Okul Aile Birliği toplantısı, 
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 
ve Divan Kurulunun 
seçilmesinin ardından okul 
Müdürü Çetin Zaim açılış 

konuşması ile başladı. 
Ardından toplantıya katılan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın Konuşma yaptı. 
“BAŞARILI BİR ŞEKİLDE 
EĞİTİME DEVAM 
EDİYORUZ”
Okul Müdürü Çetin Zaim 
yaptığı konuşmasında; 
”2021-2022 Eğitim-öğretim 
yılını sorunsuz bir şekilde 
bitirdik. Sportif ve kültürel 
alanlarda çeşitli başarılar 
elde ettik. Çalışmalarından 
dolayı Öğretmen ve 
velilerimize şükranlarımı 
sunarım. Okulumuz ve sizler 
adına sorumluluk üstlenen ve 
başarılı çalışmalar yapan 
Yönetim Kurulu üyelerimize 
de teşekkür ederim. Yeni 

seçecek olduğunuz Yönetim 
Kurulu üyelerimize de 
şimdiden başarılı çalışmalar 
diliyorum. Okulumuz 
akademik başarısından 
dolayı her yıl veliler ve 
öğrenciler tarafından en çok 
tercih edilen ortaokul olarak 
ön plana çıkmaktadır. 
İnancımız şudur ki; 
çocuklarımız her şeyin en 
güzeline layıktır. Bizler bu 
güzelliklere layık olmak için 
elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz, bundan 
sonrada göstereceğiz. 
Sizlerinde bu süreçte 
desteğinizi bekliyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 
toplantımıza katılımınızdan 
dolayı hepinize ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Sizlerin 
onayı ile sizler adına görev 
yapacak Okulumuz Okul-Aile 
Birliği üyelerine başarılar 
diliyorum. 2022-2023 eğitim-
öğretim yılının, bizler ve 
ülkemiz için hayırlı ve 
başarılı geçmesini diler 
tekrar sevgi ve saygılarımı 
sunarım diyerek sözlerini 
tamamladı.” Okul Aile Birliği 
Toplantısında yapılan 

seçimler sonrası yeni 
yönetim kurulu üyeleri şu 
isimlerden oluştu. İsmail 
Hakkı Çobanoğlu, Uğur Şirin, 
Kayhan Alp, Tuncay Güven 
ve Ali Erdoğan'dan oluştu. 
Denetleme Kurulu ise 
Mustafa Yıldız ve Seval 
İskender'den oluşan yeni 
yönetim kurulu ilk yapılacak 
toplantıda görev dağılımı 
yapacaklar.

MÜFTÜ KÜÇÜK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS VERDİ
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda konferans veren İlçe Müftüsü Şükür
Küçük; "Biz millet olarak, Allah ve Resûlünün sevgisi etrafında birleşen ve bütünleşen bir yapıya sahibiz." dedi.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fen 

ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu'nda konferans verdi. 
Müftülüğün, ilçedeki lise 
öğrencilerine yönelik etkinlik 
ve faaliyetleri kapsamında 
Vakfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu'nun 
Konferans Salonu'nda 
öğrencilerle bir araya gelen 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, bu 
yıl 1-15 Ekim tarihleri 
arasında birlikte kutlanan 
2022 yılı Mevlîd-i Nebî 
Hastası ile Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası'nın bu yılki 
teması olan "Peygamberimiz, 
Cami ve İrşat" konu başlığı 
çerçevesinde etkili bir sunum 
gerçekleştirdi.
Konuşmasına, Yunus 
Emre'nin;
"Araya araya bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem 
yüzümü. 
Hak nasip eylese görsem 
yüzünü, 
Ya Muhammed canım arzular 
seni..." dizeleriyle başlayan 
Müftü Küçük, kendine özgü, 
etkileyici ve sürükleyici 
üslubu ve hitabıyla 
dinleyenler üzerinde etki ve 
tesir bırakacak önemli 
mesajlar verdi.
"BİZ, O'NUN ADI 
ETRAFINDA BİRLEŞEN VE 
BÜTÜNLEŞEN BİR YAPIYA 
SAHİBİZ..."

Bizim millet olarak, 
Peygamberimiz (s.a.s)'in 
sevgisi ve adı etrafında 
birleşen ve bütünleşen bir 
yapıya sahip olduğumuzu 
vurgulayan Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
"Peygamberimizi anmak, 
anlamak ve yaptıklarıyla hem 
hâl olmak zorundayız. 
Unutmamak için, 
vazgeçmemek için bir araya 
geliyoruz. Peygamber sevgisi 
ecdadımızda çok farklı 
tezâhür etmiştir. Bizler öyle 
bir ecdadın torunlarıyız ki, 
Peygamber aşkı ve 
muhabbeti âdetâ iliklerimize 
kadar işlemiştir. Allah ve 
Resûlüllah sevgisini hep ön 
planda tutan bir sevgidir bu. 
O'na olan sevgimizden 
dolayıdır ki; erkek 
çocuklarımıza Ahmet, 
Mehmet, Muhammed, 
Mustafa, kız çocuklarımıza 
ise Âişe, Fâtıma, Âmine gibi 
isimler koymuşuz. Yine biz 

öyle bir milletiz ki; askerimize 
"Mehmetçik" demişiz. 
Güvenlik güçlerimiz O'nun 
aşkıyla görev yaparlar âdetâ. 
Mehmetçik; "Küçük 
Muhammed" demektir. O'nun 
öğretisini, O'nun yolundan 
gitmek üzere yerine getiren 
bir anlayıştır bu, ince bir 
anlayış. Biz asker ocağına 
hep "Peygamber Ocağı" 
demişiz. Muhammed ismi 
askerimizde farklı bir algı 
oluşturur; "Mehmetçik"tir O. 
O yürekle, o aşkla savaş 
meydanlarında düşmanla 
dövüşmüştür ve Allah Allah 
diyerek O'nun ismini 
yüceltmek için cepheye 
gitmiştir. Biz o Mehmetçik adı 
altında, o "Küçük 
Muhammed" ile bir ve bütün 
olan bir milletiz. Bu bizim 
sevgili Peygamberimize olan 
sevgimizin bir ifadesidir. Biz 
O'nun adı etrafında birleşen 
ve bütünleşen bir yapıya 
sahibiz." ifadelerini kullandı.

"BİRLİK RÛHUNU CANLI 
TUTMAK ZORUNDAYIZ..."
Birlik ve bütünlüğümüzden 
taviz vermeden, Allah ve 
O'nun Resûlünün sevgisi 
etrafında birleşmemiz 
gerektiğini ifade eden Müftü 
Küçük, "Biz, İslâm'ın 
bayraktarlığını yapan bir 
milletin torunlarıyız. Biz 
Çanakkale'de, Kurtuluş 
Savaşında, 15 Temmuz'da 
ölüm kalım mücadelesi 
verirken, 'Ya İstiklâl, Ya 
Ölüm' derken bir ve 

bütündük. Sen ben yoktu, 
ayrımız gayrımız yoktu. 
Birliğin, bütünlüğün 
sağlanması ve dâimî olması 
için o inancı, o rûhu daima 
canlı ve diri tutmak 
zorundayız. O zaman hangi 
güç, hangi tekniği ile gelirse 
gelsin korkmamalıyız. Çünkü 
şehitliğin ne pâye olduğunu 
bilen ve seve seve ölüme 
giden bir milletiz biz. Birlik ve 
bütünlüğümüzü, Allah ve 
Peygamber sevgisini 
merkeze alarak 
sağlayabiliriz. Allah'ın 
koyduğu ilkeler 
doğrultusunda birleşme ve 
bütünleşme sağlanmalıdır." 
sözlerine yer verdi.
Konferansı öğretmen ve 
öğrencilerle birlikte takip 
eden Okul Müdürü Hayrettin 
Deniz, konferansın oldukça 
etkili ve faydalı olduğunu 
belirterek, günün anısına İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük'e çiçek 
takdiminde bulundu ve 
teşekkürlerini ifade etti.



Büyükliman
Postası 3 HABER 14.10.2022

VAKFIKEBİR'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİLER
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muharrem Çimşit, Vakfıkebir İlçesinde Mahalle muhtarları ile bir araya geldiler. 

SENELER EVVEL CAMİ YAPTIRMAYI PLANLAMIŞTIM
Vakfıkebir İlçemizde doğup büyüyen, örnek aile yaşantısının yanı sıra ahilik kültürü anlayışıyla ticaret ahlakını pekiştiren ve
dünya markası haline gelen “KEBİR SÜT” ailesinin duayen kurucusu Hacı Avni Karadeniz, gazetemizi ziyaret ederek Haber
Müdürümüz Sadık Aydın ile güzel bir sohbet gerçekleştirerek yaptırdığı cami ve çalışma hayatı ile ilgili sohbet etiler.

V
akfıkebir İlçesinin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden olan ve 

ilerlemiş yaşına rağmen 79 
yıldır esnaıkla uğraşan, 85 
yaşında olmasına rağmen 
halen aktif olarak faal esnaık 
yapan Hacı Avni Karadeniz, İlk 
günkü hevesle aynı şevk ve 
heyecanla esnaık yapmaya 
devam ediyor. KEBİR SÜT, 
ENGİN PETROL, KEBİR 
BETON, RİBEK gibi dünya 
markası rmaları bünyesinde 
barındıran ve bunların yanı sıra 
Balıkesir, Amasya İllerinde 
kurulumu devam eden 
fabrikalarının yanı sıra 
Beşikdüzü OSB'deki fabrika ve 
Vakfıkebir İlçe Merkezindeki 
dükkanın da perakende olarak 
ticaret yapmaya devam eden 
Hacı Avni Karadeniz, ilçedeki 
fabrikalarında 500 kişi istihdam 
sağlayarak ülke ekonomisine 
ciddi oranda bir katma değer 
kadarken ilçedeki işçi 
istihdamını da karşılıyorlar.
“SENELER EVVEL HAYRINA 
CAMİ YAPTIRMAYI KAFAMDA 
PLANLAMIŞDIM”
Hacı Avni Karadeniz yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer 
verdi; “İnşallah bu Fatih Sultan 

Mehmet camiini yaptırmakta 
muvaffak olacağız. Seneler 
evvel hayrına cami yaptırmayı 
kafamda planlamışdım. 
Arazisini aldım. 2 defa yat 
değiştirdiler. Fakat kafama 
koyduğum için hiç yılmadan 
araziyi satın aldım. Cenabı 
Mevla bize bunun yapılmasını 
bağışlayacak. Bu sürecin 
üzerine hayatımı koyarak 
yorum yapıyorum. Bantta izler 
gibi hayatımı gözümün önünde 
izliyorum. İlkokula başladığım 
zaman nasıldı. Ortaokulda 
nasıldı. Lisede nasıldı. Bu 
günlere gelme yolculuğumuzu 
gözümün önünden geçiriyorum. 
Bunları hep analiz ediyorum. 
Benim Allaha karşı hiçbir ili 
hatam yoktur. Olmamıştır da. 
Bir gün camide oturuyoruz.  
İmam vaaz ediyor. Dedi ki! hırs 
hıyanetliği yapanlar arşı ala da 
yargılanacak. Kadının biri sordu 
ona ki; hocam arşı ala 
neresidir. Dedi ki! cehennemin 
en derin yeri. Orada ceza 
görecek. Allah'ıma çok şükürler 
olsun ki! hiç bir zaman hırs 
yapıp hıyanetlik içerisinde 
bulunmadım. Hiç bir zaman 
harama el uzatmadım. Hep alın 
terimizle çalışıp kazanarak bu 

günlere geldik. Çok zor 
günlerden geçtik. Bu günlere 
gelmemize vesile olan Cenabı 
Allah'ıma şükürler ediyorum. 
İnşallah yaptırmaya vesile 
olduğumuz bu camide de 
namaz kılmayı ve namaz 
kılındığını görmeyi cenabı Allah 
bana nasip eyler. İlçemize ve 
bölgeye hizmet verecek olan bu 
camimizin açılışını da hep 
birlikte yapmak nasip olur 
inşallah dedi.”
“ÖMRÜM EL VERDİĞİ 
SÜRECE İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİM”
Ben İlkokul 3.sınıftayken 
babam ticaret işi yapardı. Bizde 
dükkana gidip geliyorduk. 
Dükkanda Fasulye seçerdik. 
Fındığın sivrisini ve tombulunu 
ayırırdık. Köyden gelen 
müşterilerimizin yağlarını tartar 
ve sepetlerinden boşaltırdık. 7-
8 yaşından beri ticaretin 
içerisindeyim ve çalışıyorum. 
Aşağı yukarı 79 seneye tekabül 
ediyor. 85 yaşındayım. Köyde 
ya da şehirde fark etmez 
çalışmak ve üretmek 
mecburiyetimiz vardır. Biz okul 
ve dükkanda çalışma haricinde 
Cumartesi günü öğleden sonra 
köye gelip sığırları çıkartıp 
beklerdik. Pazar günü de bekler 
ahıra koyar ondan sonra 
çarşıya inerdik. Tabi ki çarşıda 
kalmıyorduk. Her gün 
akşamdan köydeki eve 
yürüyerek giderdik. Hem de 
sırtımızda bohçayla. Caferli 
köyünün de başına çıkardık. 
%80 dolu %20 boş giderdik. 
Yiyecek veya köyde ihtiyaç olan 
herhangi bir şeyi sırtımızda 
taşırdık. Mecburduk, çünkü 

evde çoluk çocuk yiyecek 
beklerdi. Ömrümüz hep 
çalışmak, uğraşmak mücadele 
ile geçti. Yorgunluk hiç bir 
zaman bizden gitmedi ve 
yinede gitmiyor. Yıllardır 
sürdürmekte olduğum fındık 
alımını Elimde oluşan sakatlık 
nedeni ile biraz ara vermek 
zorunda kaldım. Fındık almayı 
hemen hemen vazgeçtim gibi. 
Şimdi öyle bir şey ki benim eski 
gücümde yok.  85 yaşındaki 
Hacı Avni Karadeniz önemli 
konulara değindi; 79 yıldır 
Vakfıkebir İlçesinde esnaık 
yaptığını belirten Karadeniz, 
babasının yanında henüz 
küçük yaşta daha ilkokula gittiği 
sıralarda ticaret yapmaya 
başladığını söyleyerek 
sözlerine şöyle devam etti.  
Ben rahmetli babamın yanında 
daha ilkokul çağlarında esnaık 
yapmaya başladım ve ticaret 
hayatına böylece atıldım. Hiçbir 
zaman hazır yiyip içmedik. 
Çalışıp emek harcayarak bir 
şeyleri elde ettik. Bugünkü 
konumumuza çok kolay 
ulaşmadık. Tırnaklarımızla 
kazıyarak ve halen daha ilk 
günkü heyecan ve şevkle 
çalışarak bugünlerimize geldik. 
Babamın yanında başladığım 
ticaret hayatına ondan 
öğrendiğim ticaret ahlakı ve 
ahilik kültürünü benimseyerek 
bende kendime ait işyerimi 
kurdum. Babamdan öğrendiğim 
terbiye, ahlak ve ahilik kültürü 
ile bende çocuklarımı 
yetiştirdim. Hiçbir zaman 
müşteriyi hor görmedik. Müşteri 
velinimetimizdir diyerek ticaret 
hayatımızı sürdürmekteyiz. 
Çocuklarım ticaret ahlakı ve 

ahilik kültürü bakımından 
benden daha titizdirler dedi.
“ÇOK ZOR GÜNLERDEN VE 
ŞARTLARDAN BU GÜNLERE 
GELDİK”
H. Avni Karadeniz, İlk günlerde 
yaşadığımız zorlu günlerden 
çok şükür bu günlere geldik. 9 
çocuk babasıyım. Benden 
doğanlarla birlikte 70 nüfusa 
ulaştık. Ben isterdim ki nüfusum 
100 yada daha fazla kişi olsun. 
Çocuklarım daha çok olsun. 
Ama buna da şükürler olsun. 
İlçede bizi sevenler olduğu gibi 
sevmeyenlerde vardır. Ama biz 
ailece Vakfıkebir'i seviyoruz. O 
yüzden bu kadar yatırımı 
Vakfıkebir'e yaptık. Biz 
Karadeniz ailesi olarak hiçbir 
zaman kendimizi dev 
aynasında görmedik. Bundan 
sonrada görmeye niyetimiz yok. 
Bizler bu güne kadar hiç 
kimsenin bir tavuğuna kışı 
demedik. Bundan sonrada 
demeye hiç niyetimiz yok. Biz 
mütevazı bir aile yapısına 
sahibiz. Bu günlerimize 
çalışarak, emek harcayarak, 
gece gündüz demeden çoluk 
çocuk tırnaklarımızla kazıyarak 
geldik. Hiç kimseyle bir 
sorunumuz ya da bir aksi işimiz 
olmadı. Allah'ıma dua ediyorum 
bundan sonrada inşallah 
olmaz. Hiçbir zaman ilçemden 
ayrılıp başka yerde yatırım 
yapmayı düşünmedim. Halen 
daha bu yaşıma rağmen 
kocunmadan çalışmaya devam 
ediyorum. Yeni yetişen nesilleri 
çalıştırmak mümkün değil. 
Gençlere iş imkanı sunuyoruz, 
Maalesef çalışmıyorlar. Herkes 
çalışmadan, üretmeden para 
kazanma derdinde.  Gençleri 

sıkıştırmaya gelmiyor, bırakıp 
kaçıyorlar. Ama ben yine ilk 
günkü heyecanla çalışmayı 
sürdürüyorum. Cenabı Allah 
helalinden kazanıp harcamayı 
cümlemize nasip eylesin. Bizler 
bir döneme damga vurmuş 
esnaarız. İnşallah bu ilçeden 
bizim gibi ilçesini ve ilçede 
yaşayan insanlarını seven, 
bayrağına,  vatanına ve 
milletine bağlı işadamları veya 
esnaarın çıkması haliyle bizleri 
mutlu ve bahtiyar eder. Bundan 
mutlu oluruz dedi. H: Avni 
Karadeniz,  sizlere de yayın 
hayatınızda başarılar diliyorum. 
İlçemizin ve bölgemizin sesi ve 
kulağı oluyorsunuz. Gazetenizi 
her hafta merakla bekleyip alıp 
okuyoruz. İlçede ve bölgede 
olan olayları, eksiklikleri veya 
yatırımları tarafsız bir şekilde 
bizlere aktarıyorsunuz. Böyle 
güzel çalışmalarınızdan dolayı 
sizleri kutluyor, çalışma 
hayatınızda başarılar diliyorum. 
Bu güzel ve hoş sohbet 
imkanını bana tanıdığınız 
içinde ayrıca teşekkür ediyorum 
dedi.
Büyükliman Postası Gazetesi 
Haber Müdürü sadık Aydın  ise, 
duayen esnaf Hacı Avni 
Karadeniz'in ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek,  İlçeye verdikleri 
önem ve yatırım için kendisine 
teşekkür etti. Çalışmalarında 
kendisine ve ailesine başarılar 
diledi. Ziyaret güzel bir sohbet 
ortamında Hacı Avni 
Karadeniz'in eskilerden 
günümüze kadar olan anılarını 
anlatması, nasihatlerde 
bulunmasının ardından son 
buldu.

M
uhtarlar Toplantısı'na 
Vakfıkebir Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan'ın 

yanı sıra Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı Muharrem 
Çimşit, Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz, 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir ve mahalle 
muhtarları katıldı. 
“TRABZON BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ KİMSESİZLERİN 
KİMSESİ OLMAYI 
SÜRDÜRÜYOR”
Toplantıda; gecen yıl yapılan 
yardımlar ve yapılan 
çalışmaların değerlendirmesi 
yapılırken yeni dönem için de 
yapılması gerekenler 
konuşuldu. Gerçek ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
ulaşabilmek adına 
muhtarlardan destek istendi. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
sosyal yardımlarla 
kimsesizlerin kimsesi olmayı 
sürdürüyor. Büyükşehir 
Belediyesi gerçekleştirdiği 
sosyal yardımlarla Türkiye'de 
sosyal belediyeciliğin en iyi 
şekilde uygulandığı örnek 
belediyelerden biri haline geldi. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Muharrem Çimşit 
toplandı da yaptığı sunumda;  
“Muhtarların vatandaş ile devlet 
arasında köprü görevi 
gördüğüne değindi. Kamu 
yönetim zincirinin ilk halkası 
muhtarlarımız, 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının 
ve beklentilerinin 
karşılanmasında, sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasında 
olmazsa olmaz bir öneme 
sahiptir. Muhtarlarımız 

mahallelerimizde devletimizin 
gören gözü, işiten kulağıdır. 
Değerli muhtarlarımız, sizlerin 
bizlere ileteceği sıkıntı ve 
sorunları, kamu hizmetlerine 
ilişkin istek ve arzuları 
dinlemek ve kamu hizmetlerinin 
kırsalda veya merkez 
mahallelerimizde yerinde 
uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapabilmek için 
sizlerle belli aralıklarla bir araya 
geliyoruz. Buradaki amacımız, 
mahallelerimizin sorun ve 
sıkıntılarını birinci ağızdan 
dinlemek ve ilgili 
kurumlarımızın koordinesinde, 
imkanlarımız ölçüsünde 
çözüme kavuşturmak. Gerçek 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaşabilmek sizlerin katkıları ile 
olacaktır” şeklinde konuştu.
“ENGELSİZ TAKSİ HİZMETİ”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

sınırları dahilinde kamu 
kurumlarına, hastaneye, 
yolculuk amacıyla havalimanı 
ve terminale ayrıca idarenin 
uygun gördüğü yerlere TİKOM 
(153) aranarak 1 (bir) gün 
önceden talep oluşturularak 
müracaat edilebilir.
“KART 61”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
“Kart61” uygulaması ile 
ailelerin temel ihtiyaçlarını 
kendilerinin alışveriş yaparak 
karşılamalarını sağlamaktadır. 
Sosyal belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde 18 ilçemizi 
kapsayacak çerçevede dar 
gelirli, yoksul, muhtaç ve 
kimsesizler ile engellilere 
sosyal hizmet ve yardımlar 
gerçekleştirilmektedir. 
“MUHTARLARIMIZ, 
DEMOKRASİNİN 
ÇEKİRDEĞİNİ 

OLUŞTURMAKTADIR”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise yaptığı 
konuşmada; “Vakfıkebir'deki 
hemşehrilerimizle kir 
alışverişinde bulunmaya, talep, 
istek ve önerilerini dinleyerek 
çözüme kavuşturmaya, onların 
gönlüne dokunmaya çok önem 
veriyoruz. Biz, Vakfıkebir 
Kaymakamlığı olarak 
vatandaşlarımızın derdine 
derman olmakla mükellez. Bu 
sebeple gerek şehrimizin 
dinamikleri ile gerek sivil 
toplum kuruluşlarımız ile gerek 

esnaarımız ile gerekse 
muhtarlarımız ile en iyi şekilde 
diyalog halinde olmalıyız. 
Muhtarlarımız, demokrasinin 
çekirdeğini oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla muhtarlarımız, 
mahallelerindeki vatandaşların 
derdini en doğru şekilde bize 
ulaştırabilirler. Devletle 
vatandaş arasında köprü 
vazifesi gören kıymetli 
muhtarlarımızla omuz omuza 
her daim vatandaşımızın 
yanındayız, onların yoldaşıyız. 
Toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum dedi.”

Muharrem Çimşit SOYSAL
Hizmetler Daire Başkanı

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam
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Osman KOYUNCU

DİNİ METİNLER VE METODOLOJİ 
ir ilim dalı hakkında konuşabilmek 

Biçin o ilim dalının metodolojisini 
bilmek lâzımdır, din buna usûl ilmi 

diyor. Bugün İslâm âleminin kendi 
sorunlarını çözememesinin temel sebebi, 
usûl, yani dinî ilimlerin metotlarını 
bilmemeleri veya bu eski metotları fen 
ilimlerini nazara alarak yenilememeleridir, 
bugün dini anlatmak için kullanılan 
metodoloji çok eskidir onun için dini 
konularda doyurucu bilgi verilemiyor.  
Kur'ân, âyet deyince Müslümanlar sadece 
Kur'ân âyetlerini anlıyor. Hâlbuki kâinattaki 
canlı cansız her yaratık Allah'ın 
âyetlerindendir. Her bir fen dalı Allah'ın bir 
ismidir, metot ve fen ilimlerini bilmeyenler 
dinî konuların çoğunu hurafe şeklinde anlar 
ve anlatır. İlimlere bütün olarak bakılmalı, 
Allah bir olduğuna göre bütün ilimler 
onundur, fizik, kimya, tıp, tefsir vs. 

   Dinî konular anlatılırken güzel ve etkili 
söz söyleme, az sözle çok şeyler anlatmak 
istemek için pek çok sanat türleri vardır. 
Edebî sanatlar, ince zekânın, hisli 
duyguların ürünü olarak doğmuştur. Her 
birinin kullanıldığı yerlerdeki manalar 
birinden farklıdır. Günlük hayatta müsrif 
insanlar için “onun eli deliktir, cimriler için 
onun cebinde akrep var” denir, burada elin 
delik olması ve gerçekten akrep bulunması 
anlatılmak istenmez. Bütün bu sanat 
türlerini bilmeden ilimler hakkında gelişi 
güzel konuşulmaz. 

   Bir gün Peygamberimizin (asm) 
oturduğu mecliste dışarıdan gürültüler 
duyuldu, Peygamberimiz (asm), 70 yıldır 
yuvarlanan bir taş şimdi Cehennemin en 
derin yerine düştü dedi. Sahabeler, kendi 

arasında bir taş Cehennemin başından 
yuvarlanırsa ancak 70 senede 
Cehennemin en derin yerine varır vs. 
şeklinde düşündüler. Az sonra içeriye bir 
sahabe girdi, 70 yaşındaki meşhur münafık 
öldü dedi. Peygamberimiz (asm) münafığın 
ölümünü haber verirken, sahabeler 
Cehennemin boyutlarını düşünüyorlardı. 
Kur'ân'da Allah'ın eli, Allah'ın yüzü tabirleri 
geçer. Allah sonsuz soyut (maddî olmayan) 
ibadet edilmeye lâyık tek varlıktır, maddî bir 
varlık değildir, tecelli edince celâl ve cemâl, 
nur (ışık) ve nar (ateş) olarak gerçekleşir. 
Milyarlarca yıldızlara, galaksilere astronomi 
ilmi penceresinden baktığımızda bu 
tecellileri biraz anlarız. Allah'ı insana 
benzetip, onun eli ve yüzü olduğunu hayal 
etmek gerçek manada iman sayılmaz. 
Nuranî ve soyut manaların kısımları 
kendisidir. Sabahleyin güneş doğduğunda 
güneşin gözü veya yüzü gözüktü deriz. 
Güneş yarı nuranî olduğu için güneşin 
yüzü veya gözü olmaz, güneşin yüzü veya 
gözü demek güneşin kendisi demektir. 

   Allah'ın eli veya yüzü gibi tabirleri gerçek 
sanmak, Allah'a yüz, el veya göz isnat 
etmek yanlış bir inançtır. Müslümanlar bu 
sanatları bilmediğinden, şirk gibi garip bir 
Allah inancına sahip oluyorlar. İşte Allah 
yanlış anlatıldığından gençler dinden 
çıkıyor, İslâm'dan uzaklaşıyor, yabancılar 
İslam'ı yanlış tanıyorlar. Bütün bunların 
sebebi ve sorumlusu dini yanlış anlayan ve 
anlatanlardır. Eğer ilmî konulara metodoloji 
penceresinden bakılmazsa, gençlere dinî 
eğitim ilmi yollarla verilmezse din cahillerin 
eline geçer ve hurafeye dönüşür, yanlış 
anlaşılır ve anlatılır, din şekilden ibaret 
kalır.

Vakfıkebirli hemşehrimiz Doç. Dr. Enver Osman Kaan Diyanet Akademisi Başkanlığına getirildi.

M
armara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Enver Osman Kaan, 

Diyanet Akademisi Başkanlığı 
görevine getirildi. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan 
açıklamada 7 Ekim 2022 tarihli 
ve 2022/517 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 
açık bulunan Diyanet 
Akademisi Başkanlığına, 2547 
sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 38'inci maddesi ile 
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 2 ve 3'üncü 
maddeleri gereğince Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Enver Osman Kaan 
görevlendirilmiştir denildi. Yeni 
görevinde Vakfıkebirli 
hemşerimize başarılar diliyoruz.
DOÇ. DR. ENVER OSMAN 
KAAN KİMDİR?
1973'de Trabzon ili Vakfıkebir 

ilçesinde doğdu. İlkokuldan 
sonra Bayrampaşa Yeşil Cami 
Kur'an Kursunda hafızlık yaptı. 
Aynı yerde Arapça gramer ve 
dini ilimlerden icazet aldı. Bu 
arada sınavlarını dışarıdan 
vererek Ortaokul ve Lise 
diplomalarına sahip oldu. 
1997'de Marmara Üniversitesi 
İlahiyat fakültesinde lisansını, 
2002'de İstanbul 
Üniversitesinde “Kur'an ve 
Sünnet'e Göre Zekat” teziyle 
yüksek lisansını, 2016'da 
“İslam Hukukunda Şirket Yapısı 
ve Sürekliliği Sorunu” teziyle 
doktorasını tamamladı. 1997'de 
görev hayatına İmam-hatip 
olarak Edirne'de başladı. 
2002'de İstanbul Haseki İhtisas 
Merkezini bitirdikten sonra 

Trabzon İhtisas Eğitim 
Merkezinde 2002-2010 yılları 
arasında Fıkıh ve İslam 
Düşüncesi alanlarında dersler 
verdi. 2010-2014 yılları 
arasında Amerika Birleşik 
Devletlerinde din görevlisi 
olarak bulundu. Bu esnada dil 
ve din enstitülerinden çeşitli 
kurslar ve dersler aldı. 2017 - 
2018 arası Üsküdar Müftüsü 
olarak görev yaptı. Halen 
Marmara İlahiyat Fakültesi 
İslam Hukuku Anabilim dalında 
Doçent Doktor öğretim üyesi 
olarak görev yapmakta iken 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 
açık bulunan Diyanet 
Akademisi Başkanı olarak 
atandı . Evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

HABER

DOÇ. DR. KAAN'A ÖNEMLİ GÖREV

VAKFIKEBİR JANDARMA
SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri halkın
huzur ve refahını bozmaya yönelik suç işleyenlere karşı göz açtırmıyor. 

V
akfıkebir İlçesi Yalıköy 
Mahallesinde yaşanan 
hırsızlık olayında 

Jandarmanın gözünden 
kaçmayan detay sayesinde 
hırsız kısa bir sürede 
yakalanarak ceza evine 
gönderildi. Edindiğimiz 
bilgilere göre Vakfıkebir 
Yalıköy mahallesinde 
geçtiğimiz günlerde N. A. İsimli 
şahısın ev ve ek dairede 
gerçekleştirilen hırsızlık 
olayında yaklaşık 100 bin TL 

para, bilezik ve külçe altın 
çalınmıştı. Jandarma 
ekiplerinin yapmış olduğu 
araştırma ve soruşturmalarda 
hırsızlık yapan şahsın güvenlik 
kameralarına takıldığı, kar 
maskesi kullandığından 
yüzünün tam net olmadığı 
görülmüş. Ancak Jandarmanın 
gözünden kaçmayan küçük 
detaylar sayesinde hırsız 
yakayı ele verdi. Kamera 
görüntülerinde rafları 
karıştırırken gözünü kaşıdığı 

gözükmesi üzerine şahsın 
hastaneye gidebileceği 
değerlendirilmiş ve hastane 
kayıtlarına bakıldığında E. B. 
İsimli şahsın 04:30 sıralarında 
gözünü yıkattığı tespit 
edilmiştir. Kamera ve mobese 
araştırmalarıyla şahsın 
yalıköydeki evden hastaneye 
gittiği görüldü. Şahıs yapılan 
operasyonda yakalanmış, 
evinde arama yapılmış ve 
vatandaşın para ve ziynet 
eşyaları bulunarak mağdur 
olan şahısa teslim edildiği ve 
hırsızlık yapan şahıs ise 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak Trabzon Bahçecik 
Cezaevine teslim edildiği 
öğrenildi. Vakfıkebir İlçe 
Jandarma Komutanlığına bağlı 
ekipler Jandarma bölgesi 
içerinde ilçe halkının huzur ve 
refahı için suçlularla mücadele 
etmeye devam ediyor. Son iki 
yılda Jandarma bölgesinde 
yaşanan asayiş olaylarında 
faili meçhul çözülmemiş olayın 
olması sevindirici. Jandarma 
ekiplerimizi kutluyoruz. 
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akfıkebir İlçesi 

VKüçükdere 
Mahallesinden ilçenin 

sevilen, sayılan, değerli 
simalarından Safiye ve 
Yaşar Yılmaztürk'ün özel bir 
şirkette çalışan oğulları Utku 
hayatını İzmir ili 
eşraflarından Fatma ve 
merhum Yusuf Hacıoğlu'nun 
özel bir şirkette müdürlük 
görevinde bulunan kızları 

Ayşegül ile birleştirdi. Genç 
çiftlerin düğün törenine eş, 
dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katılarak 
Ayşegül ile Utku'nun 
mutluluklarına şahit oldular. 
Bizlerde genç çiftlere evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz.

AYŞEGÜL İLE UTKU
DÜNYA EVİNE GİRDİLER

BÜŞRA İLE MURAT EVLENDİLER

akfıkebir İlçesi Düzlük 

VMahallesinden Şükran 
ve İhsan Kamali'nin 

öğretmen olan kızları Büşra 
hayatını Vakfıkebir İlçesi 
Caferli Mahallesinden Şükriye 
ve merhum Burhan Sade'nin 
oğlu ayrıca İlçe Esnaflarından 
Eczacı Volkan Sade'nin 
kardeşi Murat ile birleştirdi. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 

Salonunda düzenlenen 
muhteşem düğün törenine 
genç çiftlerin eş, dost, akraba 
ve arkadaşlarının yanı sıra 
çok sayıda davetli katılarak 
Büşra ile Murat'ın 
mutluluklarına tanık oldular. 
Bizlerde Büşra ile Murat'a 
evlilikle tamamladıkları bu 
mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 
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NADİR GÖRÜLEN ÇİFTE
GÖKKUŞAĞI GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ
Vakfıkebir ilçesinde aniden gelen yağışın ve kısa süreli fırtınanın ardından nadir görülen doğa olayı, çift gökkuşağı
gökyüzünü süsledi. Çift gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenerek ölümsüzleştirildi.

akfıkebir 

Vİlçesi'nde kısa 
süreli etkili olan 

yağış sonrasında 
bulutlar yerini bulutlara 
bırakırken vatandaşlar 
da ender rastlanan bir 
doğa olayına şehit oldu. 
İlçe semasında oluşan 
çifte gökkuşağı, 
vatandaşlar tarafından 
cep telefonu ile 
görüntülendi. 
Kentin üzerinde adeta 
bir kubbe varmış hissini 
yansıtan bu olaya 
tanıklık eden 
vatandaşlar, gökyüzünü 

kaplayan rengarenk 
çifte gökkuşağını ilgi ile 
izledi. Vatandaşlar, 
nadir görülen bu doğa 
olayını fotoğraf ve video 
çekerek ölümsüzleştirdi. 
Çifte gökkuşağı, 
yağmurun dinmesinin 
ardından kısa süre 
sonra gözden kayboldu.
Kısa süreli esen 
fırtınanın ardından 
bölgede ve Vakfıkebir 
ilçe merkezi ile bazı 
mahallelerde ağaçlar 
kırıldı, evlerin 
çatılarında hasar 
meydana geldi. 

FATİH LOKANTASI
DUALARLA HİZMETE AÇILDI
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi PTT Karşısında Fatih Lokantası, dualarla hizmete açıldı.

V
akfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi PTT 
Karşısında yıllardır 

müşterilerine hizmet veren 
lokantayı devir alan Beydullah 
Kızkaban, Taha Yasin Bayraktar 
ve Fatih Karabulut, Fatih 
Lokantası adı altında yeni imaj 
yapısı ve profesyonel çalışma 
anlayışıyla müşterilerine 
hizmete vermek için açılış töreni 
düzenlediler. 
Açılış törenine Vakfıkebir İlçe 

Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, Vakfıkebir Belediye 
Başkan Vekili Özer Aktaş, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ, 
Siyasi Parti İlçe Başkanları, 
İşadamları, İlçe Esnafları ve 
vatandaşlar katıldı. Açılış 
töreninde konuşan Esnaf Odası 

Başkanı Kadem Sağlam, 
Belediye Başkan Vekili Özer 
Aktaş, Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun ve 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan açılışı yapılan lokantanın 
hayırlı olması dileklerinde 
bulunarak, bol ve bereketli 
kazançlar temennilerinde 
bulundular. Konuşmaların 
ardından İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük'ün yaptığı açılış duasının 
ardından kurdele kesilerek yeni 
işyeri hizmete açıldı. 
Yemek menüsündeki çeşitleri 
artıran ve profesyonel bir kadro 
ile müşterilerine hizmet verecek 
olan Fatih Lokantası, Damak 
tadına önem verenlerin adresi. 
Haşlama ve Çorba çeşitlerinden 
sulu yemek çeşitlerine, döner ve 
ızgara çeşitlerinden fırında 
sütlaç ile siz değerli 
müşterilerine hizmet verecek 
olan Fatih Lokantasına bizlerde 
hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. 
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TAZÝYE VE BAÞSAÐLIÐI

İlçe esnaarımızdan can dostumuz
Kadir İslam'ı kaybetmenin

derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Hakkın rahmetine kavuşan merhum
Kadir İslam'a yüce Allah'tan rahmet,

kederli ailesine sabırlar diliyoruz.
Yeri nur mekânı cennet olsun.

Başımız sağolsun.

Hasan TOPALOĞLU
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar

Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı

MÜFTÜ KÜÇÜK, ÇOCUKLARLA CAMİDE BULUŞTU
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Hacıköy Mahallesi'nde düzenlenen
"Cami Çocuk Buluşması" etkinliğinde, 4-6 yaş grubu minik öğrencilerle buluştu.

akfıkebir İlçe 

VMüftülüğü'nce, Mevlîd-i 
Nebî Haftası ile Camiler 

ve Din Görevlileri Haftası 
dolayısıyla, ilçe müftülüğüne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda eğitim öğretim gören 
4-6 yaş grubu minik öğrencilerle 
Hacıköy Mahallesi Sahil 
Camii'nde "Cami Çocuk 
Buluşması" etkinliği 
gerçekleştirildi. Hocalarının 
refakatinde camiye gelen 
miniklerle sohbet eden İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük, 
öğrencilere caminin mihrap, 
minber, kürsü ve müezzin 
mahfili gibi ana bölümleri ve 

işlevleri ile genel olarak 
camilerin diğer kısımları ve 
özellikleri ile ilgili seviyelerine 
uygun bilgiler verdi. Camide 
serbestçe dolaşmalarına ve 
merak ettikleri bölümleri 
gezmelerine müsaade edilen 
çocuklar camide balon uçurdular 
ve bir süre gönüllerince camide 
güle oynaya zaman geçirdiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Yaygın Din Eğitimi Programı 
kapsamında, ilçe müftülüğüne 
bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda; 4-6 yaş grubu 75 
öğrencinin yanı sıra, 56 hafızlık 
öğrencisi olmak üzere  toplam: 
131 öğrenci bulunuyor.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m
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ŞEHİDİMİZİN AİLESİ VE
KABRİ ZİYARET EDİLDİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Mevlîd-i Nebî Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla
Vakfıkebirli şehidimiz Jandarma Komando Çavuş İlyas Çolakoğlu'nun ailesini ve kabrini ziyaret etti.

İ
lçe Müftüsü Küçük, 2022 yılı 
Mevlîd-i Nebî Haftası ile 
Camiler ve Din Görevlileri 

Haftası etkinlikleri kapsamında, 
bir grup din görevlisiyle birlikte 
şehit ailesi ve kabrini ziyaret 
etti. Müftü Küçük, Yalıköy 

Mahallesi Orta Camii İmam 
Hatibi Hikmet Kalyoncu ve aynı 
mahalleden olan Küçükdere 
Mahallesi Merkez Yeni Camii 
İmam Hatibi Yahya Çolakoğlu 
ve bazı din görevlileriyle birlikte 
gerçekleştirdiği ziyaretler 

kapsamında; Güneydoğu'da 
vatani görevinde iken ve 
teskeresine 15 gün kala 1993 
yılında şehit olan Jandarma 
Komando Çavuş İlyas 
Çolakoğlu'nun Yalıköy 
Mahallesinde ikamet eden 
babası Hasan Ali Çolakoğlu'nu 
ve daha sonra da şehit İlyas 
Çolakoğlu ile 2021 yılında 
vefat eden şehidimizin annesi 
Hacı Fatma Çolakoğlu'nun 
kabirlerini ziyaret etti. Şehit 
babası Hasan Ali Çolakoğlu'na 
evinde yapılan ziyarette ve 
Şehit İlyas Çolakoğlu'nun 
kabrini ziyarette Kur'an-ı Kerim 
tilâvetinde bulunuldu, şehidimiz 
ve daha sonra vefat eden 
annesi Hacı Fatma Çolakoğlu 
için duâlar edildi.

VAKFIKEBİR VETERANLAR FIRSAT KAÇIRDI: 2-2
2022-2023 Kenan Kahraman sezonunda A Grubunda mücadele eden Vakfıkebir Veteranlar
tarımı sezonun ikinci maçında deplasmanda Altunbaş Yapı Veteranlar takımını elinden kaçırdı. 

2022-2023 Kenan Kahraman 
sezonunda A Grubunda 
mücadele eden Vakfıkebir 
Veteranlar Futbol tarımı 
sezonun ikinci maçında 
deplasmanda Yomra temsilcisi 
Altunbaş Yapı Veteranlar 
takımı ile son dakikada yetiği 
golle 2-2 berabere kaldı. 
Şampiyonluğun en güçlü iki 
takımının karşılaştığı 
müsabaka baştan sona kadar 
çekişme içerisinde geçti. 
Vakfıkebir temsilcimiz ilk 
yarıda Zafer Dilek'in attığı gole 
1-0 öne geçmesine rağmen ilk 
yarının sonunda soyunma 
odasına Yomra temsilcisi 
Altunbaş Yapı Veteranlar 

takımından Ali Demiral'ın 
ayağından kazandığı golle 1-1 
berabere gittiler. Vakfıkebir 
Veteranlar üstün başladığı 
İkinci yarıda da Yalçın 
Kara'nın ayağından bulduğu 
golle 2-1 öne geçmesini bildi. 
Bir çok gol pozisyonundan 
yararlanamayan Vakfıkebir 
temsilcisi maçın son 
dakikalarında şampiyonluğun 
bir başka güçlü takımı olan 
Yomra temsilcisi Altunbaş Yapı 
Veteranlar takımından Ali 
Kemal Gülay (Hakim)'ın 
ayağından yediği golle 
müsabakadan 2-2 beraberlikle 
ayrılmak durumunda kaldı. İlk 
maçlarını farklı kazanan her iki 

takım Bu sonucun ardından 
her iki takımda puanını 4'e 
yükseldi. Sezona farklı 
galibiyetle başlayan Vakfıkebir 
Veteranlar ikinci maçından 
deplasmanda berabere 
ayrılarak büyük bir avantaj 
elde etti. Vakfıkebir 
temsilcimizin bir diğer maçı ise 
Vakfıkebir İlçesinde hafta sonu 
pazar günü saat 16.00'da Of 
Veteranlar ile olacak. 
Stat: Yomra İlçe Stadı
Hakemler: Şennet 
Gündoğdu***, Akın 
Özdemir***, Abdulkadir 
Eyüboğlu***
Altunbaş Yapı Veteranlar: 
Ceyhun**, Şenol**, Mesut**, 
Mustafa**, Engin**, Ali 
Demiral***, Ahmet**, 
Mehmet**, Sezer**, Ali 
Kemal***, Ümit**
Vakfıkebir Veteranlar : 
Sultan**, Mesut**, Oğuzhan** 
, Ali Osman**, 
Yahya**(Tarık**), Resul**,  
Zafer***(Osman Tirgil**), 
Hasan**(Ahmet Uzun**), 
Yalçın***, Halil**, Osman 
Çil**(Serkan**)
Goller: Zafer ve Yalçın 
(Vakfıkebir Veteranlar), Ali 
Demiral ve Ali Kemal Gülay 
(Altunbaş Yapı)

AĞASAR KIZI 56 KİLODA
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
İtalya'da yapılan 30 Eylül-08 Ekim 2022 tarihleri arasındaki şampiyonada
Şalpazarılı Kızımız Bayrağımızı Altın Madalya alarak dalgalandırdı.
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BÜYÜKŞEHİR'İN WEB SİTESİ YENİLENDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'www.trabzon.bel.tr' adresli web sitesini yenileyerek hizmete sundu.

H
ayata geçirdiği projelerde 
teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 
dijital ortamda sunduğu 
hizmetleri de sürekli olarak 
güncelliyor. Büyükşehir 
Belediyesinin kurumsal 
şemasının yer aldığı, yapılan 
çalışmaların ve projelerin 
vatandaşlarla paylaşıldığı 
www.trabzon.bel.tr adresli web 

sitesi yenilendi. Trabzon'un tarihi 
ve turistik yerlerinin 
fotoğraflarının ana ekranda 
paylaşıldığı yeni tasarımda; 
günlük haberler ve duyurularla 
birlikte online ödeme, alo 153, 
Mezarlık Bilgi Sistemi, otobüs 
saatleri, Trabzon kart bakiye 
yükleme, şehir kameraları, 
etkinlikler gibi hizmetlere erişim 
artık çok daha kolay.
GÜNCEL TEKNOLOJİLER 

KULLANILDI
Trabzon 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
trabzon.bel.tr 
adresli web 
sitesindeki 
yenileme 
çalışmasıyla ilgili 
yapılan 
açıklamada,  
“Büyükşehir 
Belediyemizin 
internet sitesi, 
beklenti ve 
gereksinimleri 
daha iyi ve hızlı 
şekilde karşılama 
hedefi 

doğrultusunda yenilenmiştir. Bu 
çerçevede içerik, tasarım ve 
kullanım kolaylığı başta olmak 
üzere, bugüne kadar alınan 
bütün görüş ve öneriler dikkatle 
değerlendirilmiştir. Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı personeli 
tarafından hazırlanan sitemizde 
güncel teknolojilerin 
kullanılmasına özellikle önem 
gösterilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

rabzon Şalpazarı İlçesine 

Tbağlı Dereköy mahallesi 
sakinlerinden İstanbul'da 

ikamet den Abdullah Turan Kız 
Sudenaz Turan  56 kiloda gençler 
Kick Boks Dünya Şampiyonu odu. 
Milliler Şampiyonada full contact, 

low kick, light contack ve point 
fighting kategorilerinde yarıştılar. 
Yarışma sonucunda  Trabzon 
Şalpazarı İlçemiz Dereköy 
mahallesi sakini İstanbul'da 
ikamet eden Sudenaz Turan 56 
kiloda altın madalya kazandı.

VAKFIKEBİR İLÇE STADYUMU’NDA DÜZENLENECEK
OLAN TÜRKİYE-SIRBİSTAN RAGBİ

MÜSABAKASINA TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fırtına'nın sahasında oynanan mücadele 0-0'lık skorla berabere tamamlandı.

00

por Toto Süper Lig'in 9. 

Shaftasında Trabzonspor 
ile Kasımpaşa kozlarını 

paylaştı. Mücadele 0-0'lık 
skorla berabere sonuçlandı. 
Karadeniz ekibi bu sonuçla 
puanını 17'ye çıkardı ve liderlik 
şansından yararlanamdı. 
Kasımpaşa ise ligdeki ilk 

beraberliğini alarak puanını 13 
yaptı.
EREN VE TREZEGUET 11'DE, 
UMUT YEDEKTE, DOĞUCAN 
KADRODA YOK
Bordo-mavililere sezon başında 
katılan Eren Elmalı ile 2018-19 
sezonunda Kasımpaşa'da 
forma giyen Trezeguet, eski 

takımlarına karşı Trabzonspor 
formasıyla oynadı. Geçen 
sezon Kasımpaşa'da kiralık 
olarak oynayan ve Süper Lig'de 
gol kralı olan Umut Bozok, eski 
takımına karşı yedek 
kulübesine maça başladı. Golcü 
oyuncu 59'uncu dakikada 
Marek Hamsik'in yerine oyuna 

dahil oldu. Kasımpaşa'dan 
transfer edilen oyuncularda 
Doğucan Haspolat ise 
Kasımpaşa maçı kadrosunda 
yer almadı. Trabzonspor'da 
tedavileri süren Dorukhan 
Toköz, Edin Visca, Serkan Asan 
ve Bruno Peres, Kasımpaşa 
karşısında kadroda yer almadı.

YUNUS MALLI YİNE 
KULÜBEDE, KOITA YOK
Trabzonspor'da bu sezon kadro 
dışı kalarak sonrasında 
Kasımpaşa'ya transfer olan 
Yunus Mallı, bordo-mavili 
takıma karşı ilk kez bir 
müsabakada yer aldı. 
Trabzonspor'da sıklıkla yedek 

kulübesinde olan Mallı, 
Kasımpaşa'da da karşılaşmaya 
yedek kulübesinde başladı. 
Mallı, 77'nci dakikada 
Eysseric'in yerine oyuna dahil 
oldu. Trabzonspor'dan 
Kasımpaşa'ya transfer olan 
Fode Koita ise sakatlığı 
nedeniyle kadroda yer almadı.

Y
eni sezonda Türkiye 
Masa Tenisi 2. 
Lig'inde mücadele 

edecek olan Vakfıkebir 
temsilcisi 14 Şubat Spor 
Kulübü Masa Tenisi Takımı, 
yeni sezona hılı 
hazırlanıyor. 
Antrenmanlarına ara 
vermeden devam eden 
sporcular, tecrübeli 
antrenörler nezaretinde 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Teknik ekip ve oyuncular 
yeni sezonda 2. Ligde de 
başarılı olabilmek için hem 
kondisyon hem de teknik 
antrenmanları yapıyor. 
Hedeflerinin Süper Lig'e 
yükselmek olduğunu 
söyleyen sporcular, 
antrenmanlarına ara 
vermeden devam ediyorlar. 
Vakfıkebir 14 Şubat Spor 

Kulübü Başkanı Yavuz Çalış 
yaptığı açıklamada; “TMTF 
Spor toto 2. Lig 2022-2023 
sezonu hazırlarımızı 
tamamladık. Yeni sezonda 
hedefimiz üst lige çıkmak. 
Uzun vadede ise ilçemizin 
adını süper lige taşımak. Bu 
süreçte ilçe halkımız ve 
esnaflarımızın bizleri yalnız 
bırakmayacağını ve 
desteklerinin süreceğini 
umuyorum. Kulüp olarak 
süper lig'e yükselip 

Vakfıkebir ve 
Trabzon'umuzu süper lig de 
temsil etmek bizlere onur ve 
mutluluk verecektir. İnşallah 
takım arkadaşlarımızla 
birlikte bunu başaracağız 
dedi. Türkiye Masa Tenisi 
Spor Toto 2. Liginde 
mücadele verecek olan 
Vakfıkebir temsilcimiz 
Vakfıkebir 14 Şubat Spor 
Kulübü Masa tenisi 
takımımıza yeni sezanda 
başarılar diliyoruz.

TRABZONSPOR
LİDERLİK ŞANSINI KAÇIRDI

15'li Ragbi Güney 2 Türkiye- 
Sırbistan müsabakası 15 Ekim 2022 
Cumartesi günü Vakfıkebir İlçe 
Stadyumunda oynanacak.  15'li 
Ragbi Türkiye Milli Takımı,  Sırbistan 
maçı hazırlıkları için 3-14 Ekim 2022 
tarihleri arasında Vakfıkebir 
Uygulama Oteli'nde kampa girdi. 
Vakfıkebir Öğretmenevi altında 
bulunan suni çim sahada 
hazırlıklarını sürdüren Milli Takım 
antrenmanını İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve İlçe Spor 
Müdürü Yunus Ali Civil ziyaret 
ederek Milli takıma başarı 
dileklerinde bulundular. 
RAGBİ MİLLİ TAKIMI SIRBİSTAN 
MAÇINA VAKFIKEBİR'DE 
HAZIRLANIYOR
Milli maç için hazırlıklarına 
Vakfıkebir İlçe stadyumunda 
başlayan Milli Takım Teknik 
Direktörü Ngve Cheroke Sylvain 
Sırbistan maçı hazırlıklarını 
değerlendirdi. Türk Milli 15'li Junyor 
Milli Takımıyız. Sırbistan'a karşı 
ikinci maçımızı oynayacağız. 
Tesislerden ve konaklamalardan 

son derece memnunuz. Çok güzel 
ağırlanıyoruz. Çok güzel bir şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Çok iyi çalışarak maça 
hazırlanıyoruz dedi.
“SPORSEVERLERİ MAÇA 
BEKLİYORUZ”
Milli Takım Antrenörü Miraç Ertürk 
maç hazırlıklarını değerlendirirken 
şunları söyledi; 15 Ekim'de Sırbistan 
Milli Takımıyla karşılaşacağımız bir 
maçımız var. Hazırlıklarımızı 
Vakfıkebir İlçe Stadyumunda 
sürdürüyoruz. Maç için her şeyin iyi 
gittiğine inanıyoruz. Bizlere her 
konuda destek olan Vakfıkebir 
Belediyesine ve halkına teşekkür 
ediyorum. Saha tahsisinde ve otel 
hazırlıklarında bizlere çok yardımcı 

oldular. Hafta sonu yapacağımız 
Milli maç için bütün Ragbi ve 
sporseverlere maça bekliyoruz. 
Ragbi Federasyonu tarafından 2022 
yılı faaliyet programında yer alan 
15'li Ragbi Milli Takım Sırbistan 
Maçı kampı 3-14 Ekim 2022 tarihleri 
arasında ve 15'li Ragbi Güney 2 
Türkiye Sırbistan Müsabakası 15 
Ekim 2022 Cumartesi günü 
Vakfıkebir İlçe Stadyumunda 
yapılması planlandı.
Milli maç nedeniyle Sırbistan Ragbi 
Milli Takımı 13 Ekim 2022 tarihinde 
Ramada Oteli'nde konaklayacak. 
Milli maç nedeniyle Vakfıkebir İlçe 
Stadyumu Ragbi Federasyonuna 
tahsis edilirken, tüm emniyet 
tedbirleri alındı. 

MİLLİ TAKIM SIRBİSTAN MAÇINAVAKFIKEBİR 14 ŞUBAT
SPOR, LİGE HAZIRLANIYOR
Vakfıkebir 14 Şubat Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, yeni
sezon için antrenmanlarını da tam gaz sürdürmeye devam ediyor.

VAKFIKEBİR'DE HAZIRLANIYOR
15 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan 15'li Ragbi Güney 2 Türkiye-Sırbistan Milli maçı
Vakfıkebir İlçe Stadyumunda oynanacak. Milli takım Vakfıkebir İlçesinde kampa girdi.
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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

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�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

I GAS ZA ET TS ESO İP   vN e A M

M Aİ TL BK AÜ AY SÜ IB

1978

B M
0 462 841 56 00

0 533 419 53 15

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

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


