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> Sadık AYDIN 2'de

BAÞKAN KILIÇ, ODAMIZI DAHA
GÜZEL BÝR YERE TAÞIMAK ÝSTÝYORUZ

BAÞKAN KESKIN, “IKTIDAR
ENKAZ ALTINDA KALDI”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, İktidar
felaket bölgesinde enkaz altında kaldı diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut
Başkan Muhammet Kılıç yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. 
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BAŞKAN KESKİN, “İKTİDAR ENKAZ ALTINDA KALDI”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, İktidar felaket bölgesinde enkaz altında kaldı diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. 

C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet 

Keskin, İktidar felaket 
bölgesine ulaşamazken 
“Terörist”, “hain” diye 
karaladıkları kurumlar ilk 
saatlerden itibaren bölgeye 
ulaştı, yardım kampanyaları 
düzenlendi dedi. Keskin, 
Yıkılan kentlerimiz mutlaka 
yeniden inşa edilmelidir ama 
bu süreç tek adamın 
direktifleriyle değil, bilimin 
ışığı altında, bilim 
insanlarının ve geniş 
toplumsal kesimlerinin 
katılımıyla yürütülmelidir 
diyerek önemli 
değerlendirmelerde bulundu. 
“BÜYÜK BİR FELAKETLE 
YIKILDIK”
Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, 6 
Şubat'ta ülke tarihimizin en 
büyük felaketlerinden birisiyle 
uyandık. 10 ilimizde büyük 
bir yıkıma yol açan 
depremde yaşamını 
kaybeden insanlarımıza 
Allah'tan rahmet, ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı ve 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. 
Umarım ulus olarak yaşanan 
bu felaketten gereken 
dersleri çıkarırız, böyle 
felaketleri tekrar yaşamayız.
“TÜRK HALKI OLARAK 
BÜYÜK BİR DAYANIŞMA 

ÖRNEĞİ GÖSTERDİK. 
DAYANIŞMAYI 
SÜRDÜRECEĞİZ, 
BÜYÜTECEĞİZ!”
Depremin ilk anından itibaren 
halkımız “şimdi dayanışma 
zamanı” dedi ve büyük bir 
dayanışma ile seferber oldu. 
Arama kurtarma 
çalışmalarına, kan bağışına, 
elden ele büyüyen 
dayanışma kampanyalarına 
koştu. Günlerce sorumluların 
ortada görünmediği yıkılmış 
kentlerde tanıklık ettiğimiz 
büyük halk seferberliği 
geleceğimizin teminatıdır. Biz 
de ilçe başkanlığı olarak bir 
şeyler yapmaya çalıştık. Bu 
konuda dayanışmamıza katkı 
sunan herkese tekrar minnet 
duygularımızı sunuyoruz. 
“İKTİDAR ENKAZ ALTINDA 
KALDI”
Siyasi iktidar; en kritik 
saatlerde organize 
sağlayamadı. Binlerce can 
enkaz altında kurtarılmayı 
beklerken afet bölgelerine 
ulaşamadı. Enkaz altında 
çığlıkları yüreklerimizi yakan 
vatandaşlarımıza ulaşamadı, 
hayatlarını kurtaramadı. 
Başarısızlığını 'yüzyılın 
felaketi' söylemi ile örtmeye 
çalıştı. Algı yönetimi ile 
göstermeye çalıştığı 'güçlü 
iktidar' diye bir şeyin aslında 
olmadığı ortaya çıktı. AFAD 
ekipleri yetersiz kaldı, 
iktidarın övündüğü yollar 
çöktü, iş makinaları bölgeye 
ulaşamadı. Kara gün dostu 
olması gereken Kızılay ise 
halk çaresiz ondan imdat 
beklerken ticari işler peşinde 
çadır, konserve satmakla 
meşguldü. İktidar felaket 
bölgesine ulaşamazken 
“Terörist”, “hain” diye 
karaladıkları kurumlar ilk 
saatlerden itibaren bölgeye 
ulaştı, yardım kampanyaları 
düzenlendi. TTB üyesi 
doktorlar binlerce yurttaşa 
müdahale etti. TMMOB'ye 

bağlı mühendis ve mimarlar 
hükümetin yanlış imar 
politikalarını ifşa etti. CHP'li 
belediyeler kapanan 
havalimanları, çöken yollar 
ve yanan İskenderun Limanı 
için harekete geçti. Yüzlerce 
TIR'lık yardımı afetzedelere 
ulaştırdı. Başarısızlıklarının 
gerekçesi olarak 
gösterdikleri, "dış güçler" 
diye düşman ilan ettikleri 
ülkeler yardıma koştu. Sosyal 
medya deprem için seferber 
oldu. Enkaz altında kalanlar 
yerlerini sosyal medyadan 
duyurmaya çalıştı. Ancak 
buna da engel olan hükümet, 
sosyal medyaya bant 
kısıtlaması getirerek Twitter'ı 
yavaşlattı. Yoğun tepkinin 
ardından kısıtlama kaldırıldı.
ÜLKEMİZİ AYAĞA 
ÜNİVERSİTELER 
KALDIRACAK!
UZAKTAN DEĞİL, 
GÜVENLİ ORTAMLARDA 
YÜZ YÜZE EĞİTİM 
İSTİYORUZ!
Yaşadığımız onca felaketten 
ders almayan, bilimsel 
doğruları ve uzman 
görüşlerini yok sayan, 
dayatmacı anlayışla 
Cumhurbaşkanı tarafından 
açıklanan, Üniversitelerde 
2022-2023 Bahar yarıyılının 
uzaktan öğretim yoluyla 
sürdürüleceği kararı 
eğitimdeki sorunları 
derinleştireceği gibi, 
üniversitede öğrenim gören 
gençlerimizi sosyal ve 
psikolojik olarak da olumsuz 
etkileyeceği açıktır. 
Depremzedelerin 
yükseköğretim 
kurumlarındaki yurtlara 
yerleştirileceği gerekçesiyle 
alındığı ifade edilen bu karar, 
siyasi iktidarın afetler 
karşısında ne kadar 
hazırlıksız olduğunun 
itirafıdır. Siyasi iktidarın 
hazırlıksızlığının ve 
kurumlardaki liyakatsizliğin 

bedelini üniversite 
öğrencilerine ödetmeye 
çalışmak, öğrencileri 
yurtlarından ve eğitim 
gördükleri kentlerden 
ayırmaya çalışmak böyle bir 
ortamda gençlere yapılacak 
en büyük kötülüktür.
“DEPREMDE ÇÖKEN 
PİYASACI, RANTÇI 
DÜZENİN YERİNE; DAHA 
ADİL, DAHA DEMOKRATİK, 
DAHA EŞİTLİKÇİ, DOĞAYI 
VE BİLİMİ DİKKATE ALAN 
BİR DÜZEN İNŞA 
ETMELİYİZ”
Evet, ülkemiz çok zor günler 
yaşıyor.  Evet, ülkemiz enkaz 
altında. Evet ülkemizin en 
kritik kurumlarının nasıl içinin 
boşaltıldığını, tek adam 
merkezli emir komuta zinciri 
içinde nasıl inisiyatifsiz 
kaldığını, parayı insandan 
önemli gören politikaların, 
denetimsizliğin, rant 
düzeninin nasıl felaketler 
yarattığını çok ama çok acı 
bir şekilde bir kez daha 
gördük. Evet, 3-4 gün 
boyunca hiçbir karşılık 
alamayan çığlıklar 
kulaklarımızdan gitmeyecek, 
Evet elimizden geleni yapsak 
da yapamadıklarımızın acısı 
ve ıstırabını belki ömür boyu 
yanımızda taşıyacağız. Ama 
bu acılarımız boşa 
yaşanmamalı.  
Gözyaşlarımızı boşa 
akıtmamalıyız, 
gözyaşlarımızı bu ülkenin 
yeniden kuruluşunun harcına 
katmak zorundayız. Bu ülke, 
bu coğrafya, bu topraklar çok 
acılar yaşadı, nice savaşlar, 
yıkımlar, felaketler gördü. 
Ama bir şekilde bu 
toprakların insanı ayağa 
kalkmayı bildi. Bu toprakların 
insanları olarak defalarca 
yıkıldık, defalarca ayağa 
kalktık. Evet, yine birbirimize 
yaslanacak, birbirimize omuz 
verecek, yeniden ayağa 
kalkacağız. Ama bu kez bir 

daha yıkılmamak üzere 
ayağa kalkmalıyız. 
Yaşadığımız büyük felaketin 
asıl sebebi bilimin esas 
alınmaması, kamuculuğun, 
planlamanın ve sosyal 
devletin terk edilmesidir. Bu 
büyük felaket sadece teknik 
bir konu değildir, mesele 
sadece bir teknik ihmal 
meselesi değildir. Deprem 
doğaldır ancak felaket 
sistemsel bir sorundur, 
izlenen politikaların bir 
sonucudur. Depremle birlikte 
AKP'NİN temsil ettiği 
piyasacı, rantçı ve 
sermayenin ihtiyaçlarını 
önceleyen politikalar da 
çökmüştür. Hem gerçek 
anlamıyla hem de ülkenin 
kurumları, kuralları, rejim 
biçimi, ekonomi politikaları, 
kentleşme politikaları olarak 
üstümüze çöken bu enkazı 
hep birlikte kaldıracağız. Ve 
ülkemizin daha adil, daha 
demokratik, daha eşitlikçi, 
doğayı ve bilimi dikkate alan 
bir biçimde yeniden kuruluşu 
için hep beraber bir 
seferberlik başlatmalıyız.
“ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN 
İNŞA EDERKEN “TEK 
ADAM”I DEĞİL BİLİMİ 
ESAS ALMALIYIZ”
Depremin yaralarını sarmak 
ve ülkemizi yeniden inşa 
etmek için bilime, sosyal 
politikaya ve sosyal devlete 
her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız var. Yıkılan 
kentlerimiz mutlaka yeniden 
inşa edilmelidir ama bu süreç 
tek adamın direktifleriyle 
değil, bilimin ışığı altında, 
bilim insanlarının ve geniş 
toplumsal kesimlerinin 
katılımıyla yürütülmelidir. 
Yıkılan kentlerin yeniden 
inşasında seçim ve rant 
kaygıları ile alelacele hareket 
edilmemeli, bilim insanları ile 
birlikte planlama yapılmalıdır.
Geleceğimiz ve kurtuluşumuz 
bilimdedir dedi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“20 YIL”
Hüzünlüyüz ama sevinçliyiz de…
Büyükliman Postası 20. yılına giriyor…
05 Mart 2023 Pazar günü, 20 yılımıza 
girmiş olacağız…
Aslında güzel bir program hazırlayacaktık 
ama ülkemizdeki deprem felaketinden 
ötürü herhangi bir program hazırlamadık…
Ülkemiz yüzyılın felaketi ile uğraşırken, 
bizim herhangi bir program hazırlamamız 
yakışık olmaz diye düşündük…
05 Mart 2004 yılında kurmuş olduğumuz 
Büyükliman Postası Gazetemizin 
mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz…
Yeri geldi üzüldük…
Yeri geldi sevindik…
Yeri geldi güldük…
Bölgemizin en güçlü, tarafsız, sorumlu ve 
ilkeli haber anlayışımızı kuruluşumuzdan 
buyana asla taviz vermedik…
Bölgemizin gerçek sesi, gerçek gazetesi 
olmaya gayret gösterdik…
Yayın hayatımıza hiç ara vermeden devam 
etmeye gayret gösterdik…
Haklının yanında, haksızın ise hep 
karşısında durmayı bildik…
İyileri yazarken iyiyiz, eleştiri anlamında bir 
şeyler karaladığımızda kötü olduk ama 
çizgimizi bozmadık…
Rahmetli babam Ekrem Kamburoğlu'nun 
1978 yılında kurmuş olduğu matbaa ve 
gazete'yi laiki ile devam ettirmeye gayret 
gösteriyoruz…
05 Mart 2004 yılında kurmuş olduğumuz 
ve bu güne kadar 988. sayımızı da 
çıkartmış bulunmaktayız…
Kocaman 20 yıl ve 988. sayı…
Siz değerli okuyucularımızla birlikte daha 
nice 20. yıllara ve 988. sayılarımıza…
*************************
Yüzyılın Felaketinin ardından daha hiç 
kimse toparlanmış değil…
İnsanlar mağdur ve ihtiyaçlı, deprem 
bölgesindeki vatandaşlarımız diğer il ve 
ilçelere yerleşmeye devam ediyor…
Evi olan tahsis etti, olmayan ise evi tutarak 
içini donattı ve depremzedelere oturma 
imkanı sağladı…
Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapma 
peşinde…
Tüm Türkiye öyle bir sınav verdi ki, 
herkesin birlik içinde olduğunu tüm 
dünyaya göstermiş oldu…
Birçok ülkeden yardımlar geldi ve halen 
daha yardımlar gelmeye devam ediyor…
İl ve ilçe belediyeleri kendi imkanları 
dahilinde ya araç gönderdi yada yardım 
malzemesi…
Şimdi ise depremzedelere il ve 
ilçelerinizde yardım yapma zamanı…
Onların psikolojileri hiç iyi değil…
Onlar ya enkaz altında kaldılar yada enkaz 
altında yakınlarını kaybettiler…
Ne kadar bir acı yaşıyordurlar bilinmez…
Hele o deprem anındaki sallanmaları, onu 
da hiç unutamazlar…
Çocuklar o psikolojiyi unutabilecekler mi?
Ben 11 yaşındayken, 1992 yılındaki 
Erzincan depremini unutamazken, bu 
çocuklar 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremi nasıl unutacaklar…
Hep zihinlerinde bu sallantı ve yakınlarını 
kaybetmeleri kalacak…
Aileler yok oldu…
Bir aileden ya bir çocuk kaldı yada anne, 
baba…
Bu feryat biter mi?
Halen daha enkaz altında kalanlar 
aranıyor…
Kayıp olan çok vatandaşımız var…
Enkazın yanında yakınları bekliyor…
O yakınının cenazesine ulaşıp onları rahat 
ettirmek için bekliyorlar…

BAŞKAN KILIÇ, ODAMIZI DAHA GÜZEL BİR YERE TAŞIMAK İSTİYORUZ
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Muhammet Kılıç yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. 

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanlığının Olağan 
Genel Kurulu Halk 

Eğitimi Merkezi Konferans 
salonunda yapıldı. Tek liste 
ile gidilen seçimde mevcut 
Başkan Muhammet Kılıç 

yeniden başkanlığa seçilerek 
güven tazeledi. Kongreye 
Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Trabzon Arı 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yusuf Aksoy, Arsin Ziraat 
Odası Başkanı ve Ziraat 
Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu üyesi Hasan Kozoğlu, 
Çarşıbaşı Ziraat Odası 
Başkanı İbrahim Öztürk, 
Beşikdüzü Ziraat Odası 
Başkanı İlyas Al, Akçaabat 
Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Hikmet Eyüboğlu, 
Çaykara Ziraat Odası 
Başkanı Sami Turgut, 
mahalle muhtarları ve 
delegeler katıldı. 
Divan Başkanlığını Arsin 
Ziraat Odası Başkanı ve 
Ziraat Odaları Birliği Yönetim 

Kurulu üyesi Hasan 
Kozoğlu'nun yaptığı 
kongrede saygı duruşu ve 
istiklal marşının ardından 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç bir 
selamlama konuşması yaptı. 
BAŞKAN KILIÇ, ODAMIZI 
DAHA GÜZEL BİR YERE 
TAŞIMAK İSTİYORUZ!
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç 
kongrede yaptığı selamlama 
konuşmasında; “Öncelikle 
Asrın felaketi olarak 
nitelendirilen 
Kahramanmaraş merkezli 11 
ilimizde meydana gelen 
deprem felaketinde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yaralı 
vatandaşlarımıza da acil 
şifalar dileyerek geçmiş olsun 

dileklerimizi iletiyorum. 
Cenabı Allah bir daha bizlere 
böyle büyük felaketler 
yaşatmasın dedi. Kılıç, 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
olarak çiftçilerimizin 
menfaatleri doğrultusunda 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin 
istek, dilek ve taleplerini 
alarak onlara yardımcı olmak 
için araştırmalar yaparak 
yardımcı olmak için caba 
harcıyoruz. En büyük 
hedeflerimizden bir tanesi de 
odamızı daha kullanışlı bir 
yere taşımak. Herkesin 
rahatlıkla ulaşabileceği daha 
modern bir oda yeri arıyoruz. 
İnşallah Sayın 
Kaymakamımız ve Sayın 
Belediye Başkanımızla 
birlikte bu sorunu da ortadan 

kaldırarak çiftçilerimizi güzel 
bir odaya kavuşturacağız. 
Daha güzel ve modern bir 
ziraat odasında çiftçilerimizi 
ağırlayarak onlara hizmet 
sunacağız. Bunun 
çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Çiftçilerimize hizmet hakka 
hizmettir. Çalışmalarımızı da 
bu şuurla büyük bir gayret ve 
özveriyle sürdüreceğiz. Bu 
hayırlı yolda çiftçilerimize 
hizmet eden Ziraat Odamızın 
değerli üyelerine teşekkür 
ediyorum. Beni bu göreve 
layık gören tüm 
delegelerimize teşekkür 
ediyorum. Sizlerin sayesinde 
buradayım. Genel 
Kurulumuzun İlçe, İl, bölge 
ve ülke çiftçilerimize hayırlar 
getirmesini Cenab-ı Hak'tan 
niyaz ediyorum dedi.”

Muhammet KILIÇ
Ziraat Odası Başkanı



V
akfıkebir İlçemizin 
yetiştirdiği önemli 
siyasetçilerden biri olan, 

Milliyetçi Hareket Partisinin 
Vakfıkebir ilçesindeki önemli 
kurmaylarından eski ilçe başkanı 
ve eski il genel meclisi üyesi 
Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu, 

önümüzdeki zaman diliminde 
yapılması planlanan genel 
seçimler ile ilgili olarak önemli 
değerlendirmelerde bulundu. 
Haliloğlu, Gazetemize yaptığı 
değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi. 
“HAZİNE YARDIMLARINI 
DEPREMZEDELERE 
AKTARSINLAR”
Abdulkadir Haliloğlu, “Öncelikle 
Kahramanmaraş merkezli 11 
ilde meydana gelen deprem 
sonrası hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza cenabı 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum diyerek 
sözlerime başlamak istiyorum. 
Biliyorsunuz, ülkemiz seçim 
atmosferine girmişken yüzyılın 
bu büyük deprem afetini 
yaşadık. İşte tam bu noktada 
önümüzde yapılacak olan genel 
seçimler deprem dolayısı ile 
halkımızın fazlada ilgisini 

çekmeyeceği kanaatindeyim.  
Tüm siyasi partiler ortak bir akılla 
hareket ederek hazineden 
alacakları paraları bu dönem için 
bir defaya mahsus olarak 
depremzedelere aktarmalıdırlar. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında mecliste bulunan 
siyasi partilere yapılacak hazine 
yardımının bir defaya mahsus 
olarak bu dönem 
depremzedelere aktarılarak, 
onlar için yapılacak konutlara bir 
katkı olur. Onların bir an önce 
konutlarına kavuşturulması için 
yapılacak çalışmalara çok 
önemli bir katkı olacaktır 
düşüncesindeyim dedi. Haliloğlu, 
Mitingleri yasak etsinler. Avrupa 
da olduğu gibi siyasetçiler TV 
kanallarından yapacakları 
icraatları anlatsınlar. 
Sokaklardaki süsleme ve araç 
konvoylarını yasaklasınlar. 

Onlarda ayrı bir maliyet 
oluşturuyor. Bu kadar para 
harcamaya da gerek yok. Bu 
harcamaların hepsini 
depremzedelere aktarılması en 
doğru karar olacaktır 
düşüncesindeyim.
“SEÇİMLER ZAMANINDA DA 
YAPILABİLİR VEYA 
ERTELENEBİLİR”
Abdulkadir Haliloğlu, “Seçimler 
zamanında da yapılabilir. Hiçbir 
miting yapmadan, bu kadar 
sokak curcunasına ve 
gürültüsüne meyil vermeden 1-2 
ay kala açsınlar devletin 
televizyon kanalından bütün 
adaylar il il konuşsun. Cadde ve 
sokaklarda miting yapmaya 
gerek yok. O miting masrafları 
ve o hazine yardımları deprem 
bölgesinde kullanılsın. Miting 
yapıldığı zaman bütün siyasi 
partilerin bir dünya masrafı ve 
gideri oluyor. Deprem 

bölgesinde o acılar tazeyken 
miting yapmak bana göre biraz 
yanlış ve tepki alır. Ayrıca bu 
mitingler halk üzerinde fazla 
etkilide olmaz düşüncesindeyim.  
Trilyonlar harcanıyor, özel 
uçaklar geliyor gidiyor. 
Trabzon'daki bir mitinge 
Samsun, Erzurum, Tokat vb. 
illerden teşkilatlar çağrılıyor 
geliyorlar. Trilyonlar harcanıyor. 
Bir miting yapmak kolay değil. 
Bir lider buraya geldiği zaman 
10-15 ilden teşkilat mensupları 
da geliyorlar. Bütün siyasi 
partiler için bu geçerli. Hazine 
yardımını AFAD'a aktarılsın. 
Devlet televizyonunun kanalları 
siyasetçilere açılsın. Bir sürü 
masraflardan kurtarılır. Zaman 
kaybının da önüne geçilir. Devlet 
televizyonunu 24 saat açık 
tutarsın bu iş hallolur. İl il 
başkanlar konuşsun projelerini 
anlatsınlar. Seçimler 4-5 ay 

sonraya ertelenirse 2024 yerel 
seçimleri ile birleştirilmesi gerekir 
düşüncesindeyim.  Kasım'a 
ertelendi diyelim, Mart'ta da öteki 
seçim geliyor. İki masrafa gerek 
yok. Tek seçime çevrilebilir. 
Seçimler 2-3 ay sonra veya 
Eylül-Ekim aylarında olabilir. 
Benim acizane düşüncem böyle. 
Fakat hiç ertelemeye bile gerek 
yok. Bu saydığım hazine 
yardımı, miting serüveni gibi 
olaylar ortadan kaldırılırsa, 
ileriye doğru yapılacak yeni 
seçim çalışmalarına öncülük 
olmuş olur.  Bu da bir vesile 
olmuş olur. Avrupa gibi mitingleri 
kısa ve sınırlı tutalım. Her şeyi 
hesap etmek zorundayız. Bu 
günlerde böyle önemli bir 
süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki 
zaman dilimi içerisinde yapılacak 
olan genel seçimlerin ülkemize 
ve milletimize hayırlar 
getirmesini diliyorum dedi.”

Büyükliman
Postası 3 HABER

HALİLOĞLU, “HAZİNE YARDIMLARINI DEPREMZEDELERE AKTARSINLAR”
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden biri olan MHP eski ilçe başkanı ve eski İl Genel Meclisi
üyesi Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu, yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. 

DEPREM NEDENİYLE 
DESTEKTEN YOKSUN 
KALMA TAZMİNATI
Giriş;
Deprem nedeniyle zarara 
uğrayan ve uğradığı zararı 
talep edebilecek olan tek kişi, 
kısa adı DASK olan zorunlu 
deprem sigortası poliçesine 
ilişkin olarak talepte 
bulunabilecek olan taşınmaz 
sahibi yani yapı maliki değildir. 
Deprem nedeniyle zarara 
uğrayan, zarara sebep olan 
kişi veya kuruma karşı pek tabi 
ki zararının giderilmesi için 
dava açabilmesi mümkündür. 
Bu durum, her somut olay 
açısından ayrı 
değerlendirilmelidir. Deprem 
nedeniyle tazminat 
sorumluluğundan 
bahsedilebilmesi için uygun 
illiyet bağı, zarar, kusur 
(kusursuz sorumluluk halleri 
hariç olmak üzere) gibi 
şartların mevcut olması 
gerekmektedir.  
Deprem nedeniyle açılabilecek 
tazminat davalarından birisi de 
destekten yoksun kalma 
tazminatı davasıdır. Destekten 
yoksun kalma tazminatı özü 
itibariyle, ölenin destek 
verdiği kişilerin hayatlarının 
ölüm nedeniyle 
kötüleşmemesi zararlarının 
karşılanması için kabul 
edilmiş bir maddi tazminat 

davası olarak 
tanımlanmaktadır. Hak 
sahipleri, bu maddi tazminat 
davası ile aynı dava içinde 
manevi tazminat talebinde de 
bulunabilirler.
Deprem nedeniyle destekten 
yoksun kalma davasında 
tazminat sorumlusu, zarara 
uğrayan kişinin zararını 
karşılamakla sorumlu olan kişi 
ya da kurumdur. Deprem 
nedeniyle tazminat sorumlusu 
olan kişi veya kurumların 
sorumluluklarını etkileyen 
birçok faktör bulunmaktadır. 
Bu faktörlerin başında 
yaşanan depremin şiddeti, 
somut olarak talepte bulunanın 
yaşadığı maddi kayıp, illiyet 
bağını ortadan kaldıran 
sebeplerin bulunup 
bulunmaması gelmektedir.
DEPREM NEDENİYLE 
DEVLETİN SORUMLULUĞU
Deprem nedeniyle idarenin 
sorumluluğunu doğuran çok 
çeşitli durumlar söz konusu 
olabilir. Örneğin binaya ilişkin 
olarak riskli yapı tespit 
raporu düzenlenmiş olmasına 
rağmen yıkım ve tahliye süreci 
yürütülmemiş olabilir. Yine 
imar kanunumuza ve deprem 
mevzuatına göre inşaat ve 
iskân ruhsatı(yapı kullanma 
izin belgesi) verilmemesi 
gereken yapılara izin verilmesi, 
bu yapıların tespit edilmesine 

rağmen gerçekleştirilmesi 
gerekli olan süreci 
gerçekleştirmeyen idarenin 
hizmet kusurunun mevcut 
olduğu ileri sürülebilir. Bu 
anlamda belediyelere, 
valiliklere ve/veya ilgili 
bakanlığa karşı husumet 
yöneltilerek idari yargıda tam 
yargı davası açılabilir.
Nitekim son dönemde 
Yargıtay'dan depremde yıkılan 
binalara ruhsat veren belediye 

başkanlarına ilişkin emsal bir 
karar verilmiştir. Yüksek 
Mahkeme, yıkılan binanın 
yapı ruhsatını onaylayan 
belediye başkanı olan 
sanığın eyleminin görevi 
kötüye kullanma suçunu 
oluşturduğuna 
hükmetmiştir. Kararda özetle; 
'(…) En son ruhsatı onaylayan 
ve mühürleyen kişinin ise 
Belediye Başkanı olduğunun 
anlaşıldığı, ilgili imar mevzuatı 
gereği yapı ruhsatı ekinde 
bulunması gereken belgelerin 

olup olmadığını kontrol 
etmeden önüne gelen evrakı 
imzalayarak onaylayan 
sanığın, görevinin gereklerini 
yapmakta ihmal göstermesi 
nedeni ile bu sanığın eyleminin 
görevi kötüye kullanma suçunu 
oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
(…)' şeklinde belirtilmiştir. 
Depremden kaynaklı olarak 
idarenin sorumluluğunu 
doğuran durumlardan bir 
tanesi de imar affı konusu 

olabilir. İmar affı nedeniyle 
imara ve hukuka aykırı 
yapıların yasallaştırılması, 
bu yapıların deprem 
nedeniyle yıkılması ve buna 
bağlı olarak maddi veya 
manevi zararın ortaya 
çıkmasında doğacak 
sorumluluğu ortadan 
kaldırmamaktadır. Bu 
hususta yargı kararlarında net 
bir görüş olmamakla birlikte 
imar affı nedeniyle 
yasallaştırılan yapının durumu 
dikkate alınarak 

değerlendirilme yapılması 
gerekmektedir. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki 
kurtarma faaliyetlerinin 
yapılıyor olması, idarenin 
sorumluluğunu ortadan 
kaldırmamaktadır. Yaşanan 
depremlerde göçük altında 
kaldığı ve halen daha canlı 
olduğu tespit edilen kişilerin, 
AFAD gibi kurtarma 
faaliyetlerinde yetkilendirilmiş 
idari kurum ve kuruluşlar 
tarafından müdahale 
edilmemesi nedeniyle 
ölümün meydana gelmesi 
veya zamanında müdahale 
edilmesine rağmen gerektiği 
gibi müdahale edilmemesi 
nedeniyle ölümün meydana 
gelmesinde de devletin 
maddi manevi tazminattan 
sorumlu olacağından 
bahsetmek mümkün 
olacaktır.Enkaz altından 
çıkarılan kişiye hemen ve çok 
fazla su içirilmesi, çeşitli 
durumları tetikleyecek şekilde 
hatalı taşıma veya 
uygulamalar yapılması 
nedeniyle ölümün 
gerçekleşmesi gibi haller ve 
göçük altından çıkarılan kişiye 
müdahalenin gerektiği şekilde 
yapılmadığına örnek olarak 
gösterilebilir. 
DEPREM NEDENİYLE 
MÜTEAHHİT, YAPI DENETİM 
KURULUŞU VE DİĞER 

İLGİLİLERİN TAZMİNAT 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İnşa edilecek olan bir yapıda 
fiilen yürütülen inşaat 
faaliyetlerinin projeye ve imara 
aykırı olarak gerçekleştirilmesi 
halinde müteahhitin yani 
yüklenicinin sorumluluğuna 
gidilebilmektedir. Bu halde 
yüklenicinin sorumluluğunun 
belirlenmesinde yüklenici ile 
arsa sahibi arasındaki 
sözleşme de çok önemlidir. 
Yüklenici, arsa sahipleri ile kat 
karşılığı inşaat sözleşmesi 
imzalanmış olabilir ya da Türk 
Borçlar Kanunumuzun 470. 
maddesi ile devamında 
düzenlenmiş olan eser 
sözleşmesi imzalanmış olabilir. 
Yüklenici, sözleşme ile 
belirlenen eksik ve ayıplı ifa 
bedeli gibi cezai şartlara 
katlanmak durumundadır. 
Dolayısıyla yüklenicinin 
sorumluluğu, her somut olay 
açısından ayrı ayrı 
değerlendirmeye tabii 
tutulmalıdır. Ayrıca yüklenicinin 
kusurlu, eksik ve ayıplı imalatı 
sebebiyle meydana gelen 
ölümden dolayı da tazminat 
ödemesi gerekecektir. 
Yüklenicinin kusuru, diğer kişi 
ve kurumların kusurluluğunu 
ve illiyet bağını etkileyebilir, 
dolayısıyla 3. kişilerin tazminat 
yükümlülüğünü ortadan 
kaldırabilir.

Deprem Neden�yle
Destekten Yoksun
Kalma Tazm�natı

Av. Gürbüz KAMBUROĞLU
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KAYMAKAM UZAN, HASTALARIMIZA  ACİL ŞİFA DİLİYORUM
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan Vakfıkebir Devlet Hastanesini ziyaret
ederek, hastanede tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
Vakfıkebir Devlet 

Hastanesini ziyaret etti. 
Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. 
Esra Kadıoğlu ve Hastane 
Müdürü Yahya Sağıroğlu'ndan 
hastane ve yapılan hizmetler ile 
ilgili bilgiler aldı. Kaymakam 
Uzan, daha sonra hastaneyi ve 
hastanede tedavi gören 
vatandaşları ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Hastalar ve hastane personeli 
ile bir süre sohbet etti.
Kaymakam Uzan, Hastane 
yönetimi ile birlikte hastanede 
tedavi gören vatandaşları tek 
tek ziyaret edip sıkıntılarını 
dinledi, hastalara ve yakınlarına 
geçmiş olsun dileklerini iletti.  
Hastaların genel durumu ve 

hastanede yapılan çalışmalar 
hakkında hastane yönetiminden 
bilgiler alıp ihtiyaç ve taleplerini 
dinledi. Tedavi gören hastalar 
ile yakından ilgilenen 
Kaymakam Uzan; 
“Hastanemizde tedavi gören 
bütün vatandaşlarımıza en iyi 
şekilde hizmet vermek ve 
onların duasını alabilmek için 
bütün çalışanlarımız ile birlikte 
var gücümüz ile çalışıyoruz ve 
çalışmaya da devam edeceğiz” 
dedi.
“HASTALARIMIZA 
ALLAH'TAN ACİL ŞİFA 
DİLİYORUM”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ziyaret 
sonrası yaptığı 
değerlendirmede; “Devlet 
Hastanemizde tedavi gören 

hastalarımızı ziyaret edip 
geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 
Bizler, tedavi gören 
hemşehrilerimizin en kısa 
sürede sağlıklı günlere 
dönmeleri için onlara moral 
vermek, yalnız olmadıklarını 
hissettirmek için buradayız ve 
yanlarındayız. Hastanemizde 
tedavi gören tüm 
hemşehrilerimize geçmiş olsun 
diyor, Allah'tan acil şifalar 
diliyorum. Bu vesileyle gece, 
gündüz demeden görevlerini 
yapan hastane 
personellerimize, doktorlarımıza 
ve hastane yönetimimize 
hemşehrilerimize göstermiş 
oldukları yakın ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür ediyorum " 
dedi. Kaymakam Uzan;" İyi 
günde de kötü günde birlik 
olabilmemiz lazım. Bu duygu ve 
düşüncelerle hasta olan 
kardeşlerimize Allah'tan acil şifa 
yakınlarına da sabır ve 
kolaylıklar diliyorum" şeklinde 
konuştu.
Hasta ve hasta yakınları 
ziyaretten duydukları 
memnuniyeti ifade ederek 
Kaymakam Uzan'a ve 
beraberindekilere teşekkür 
ettiler.

MÜFTÜ KÜÇÜK DEPREMZEDE
AİLEYİ EVİNDE ZİYARET ETTİ
Kahramanmaraş merkezli oluşan iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

A
srın felaketi olarak 
nitelendirilen Ülkemizi ve 
tüm yurttaşlarımızı derin 

üzüntüye boğan deprem 
felaketinin ardından tüm kamu 
kurum ve kuruluşları gibi 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
başkanlığa bağlı İlçe 
Müftülükleri de tüm varlığı ile 
depremzedelerin yardımına 
koşmaya devam ediyorlar.
Bu bağlamda Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Şükür Küçük İlçeye 
yerleşen 200 civarı vatandaşı 
bir program dahilinde evlerinde 
ziyarete başladı. İlk olarak bu 

gün beraberindeki din görevlileri 
ile beraberKörez Mahallesi Toki 
konutlarında ikamet etmeye 
başlayan Hatay Kırıkhan dan 4 
çocuğu ve eşi ile gelen deprem 
mağduru Bayram Bey ve 
ailesini ziyaret etti.
Aile reisi Bayram Bey ile bir 
süre sohbet eden Müftü Küçük 
deprem de ailenin neler 
yaşadıklarını duygu ve 
düşüncelerini dinledi. Bayram 
bey ve eşinin anlatımı ile o an 
mahşeri yaşadıklarını, ne 
yapacaklarını bilemediklerini, 
evlerinin zangır-zangır titrediğini 

tabak, tencere ve eşyaların 
üzerlerine yıkıldığını, evden 
zorla dışarıya çıktıklarını, 
evlerinin ağır hasar aldığını anı 
yaşarcasına duygulu bir şekilde 
anlattılar.
 Bir süre daha aile ile sohbet 
eden Müftü Küçük depremde 
vefat edenler için dua etti ve 
aile için sabır, sabırları 
karşılığında Allah tan ecirler 
diledi. İnşallah hep beraber bu 
süreci aşacağız, müftülük 
olarak bu süreçte depremzede 
ailelerimizin yanında olacağız, 
aile ziyaretlerimiz devam 
edecektir dedi.
Ailenin okuldan gelen çocukları 
ile de ilgilenen Müftü Küçük 
çocukların hali hatırını sorarak 
onlarla sohbet etti ve çocuklara 
çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaretten son derece memnun 
olduğunu ifade eden Bayram 
Bey ve ailesi bizleri yalnız 
bırakmadınız bağrınıza bastınız 
Allah razı olsun diyerek Müftü 
Küçük ve beraberindekilere 
teşekkür ettiler. Allah bir daha 
milletimize böyle acılar 
yaşatmasın dileklerinde 
bulundular.
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BAŞKAN BALTA, “ÖZVERİYLE GÖREV
YAPAN PERSONELİNİ KUTLADI”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin hemen ardından
bölgeye giderek, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına katılan belediye personelini makamında ağırladı.

K
ahramanmaraş'ta 
meydana gelen depremin 
ardından Vakfıkebir 

Belediyesi arama kurtarma 
çalışmalarına katılmak için bir 
ekip oluşturmuş ve arama 
kurtarma çalışmalarına katılmak 
için deprem bölgesine 
göndermişti. Daha sonra ise 
hasar tespit çalışmalarında 
bulunmak üzere Belediyenin 
teknik personelleri deprem 
bölgesine göndermişti. Görevleri 
sona eren tüm ekip Başkan 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek bölgedeki 
izlenimlerini aktardılar. Başkan 
Muhammet Balta, özveriyle 
görev yapan personelini kutladı.
“ÖZVERİYLE GÖREV YAPAN 
PERSONELİNİ KUTLADI”
Kahramanmaraş da görev yapan 
ekip, ilçeye döndü. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta makamında ağırladığı 
belediye personeline teşekkür 
etti ve özveriyle görev yapan 
personelini kutladı. 6 Şubat'ta 
meydana gelen depremin hemen 
ardından ekiplerin bölgeye sevk 
edildiğini belirten Başkan Balta, 
“6 Şubat 4.17'de meydana gelen 
depremden sonra tüm Türkiye 
de olduğu gibi bizde hemen 
harekete geçtik. Hemen 
ardından Kaymakamlığımız, 
kamu kurum ve kuruluşlarımız 
ve sivil toplum örgütlerimizle 
birlikte istişare içerisinde neler 
yapabileceğimizin çalışmalarını 
başlattık. Arama kurtarma ve 

yardım dağıtma ekibimizi 
oluşturarak makine ekipman 
desteğimiz ile birlikte bölgeye 
gönderdik. Planlamaları yaptık. 
Arkadaşlarımız doğrudan 
Kahramanmaraş'a gittiler. Ve 
hemen arama kurtarma 
faaliyetlerine katıldılar. Diğer 
arama kurtarma ekipleri ile 
birlikte faaliyetlerini sürdürdüler. 
Tabi o dönemde bölgede hava 
sıcaklığının eksi 20'ye kadar 
düştüğünü söylemekte fayda var. 
Biz Vakfıkebir Belediyesi olarak 
arama-kurtarma, teknik 
personelin yanı sıra temizlik 
işlerinin yürütülmesi için de bir 
ekip oluşturarak arkadaşlarımızı 
ve araç desteğimizle birlikte 
bölgeye gönderdikten sonra 
ilçemizde toplanan ekmek, gıda, 
giyecek ve odun ihtiyaçlarını 
bölgeye gönderdik” diye 
konuştu. 
“İLÇE HALKIMIZLA GURUR 
DUYDUM”
6 Şubat itibariyle ilçemizde 
yardım kampanyası 
başlattıklarını belirten Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, “Tüm 
Vakfıkebir'liler, her yaştan, her 
ruhtan tüm ilçe halkımız adeta 
bir yardım yağmuruna tuttular 
bizi. Bu özverili ve duyarlı 
davranışlarından dolayı ilçe 
halkımızla gurur duydum. 
Gönüllülerimiz vardı. 
Kaymakamımız başta olmak 
üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarından, Ortaokul, lise, 
üniversite'den, emeklilerimizden, 

esnaflarımızdan, 
işadamlarımızdan, STK 
temsilcilerinden, belediye 
personelinden oluşan. İlk 5 gün 
durmaksızın çalıştılar. 
Olağanüstü yardım toplandı” 
dedi. İlçemizden yirmi Tır'ın 
üzerinde yakacak, gıda, ekmek, 
su ve benzeri ihtiyaçları deprem 
bölgesine gönderdiklerini 
belirten Başkan Balta, “İlçemizde 
Tır çalıştıran firmaların yanı sıra 
bu anlamda bölgemizdeki tüm 
TIR şoförlerine çok teşekkür 
ediyorum. İlk günden itibaren 
bizimle temas kurarak yardım 
etmek için emrinizdeyiz diyerek 
yanımızda oldular dedi. 
“ONLAR BİZİM BURADA 
MİSAFİRİMİZ”
Başkan Balta, Ben kahraman 
çalışma arkadaşlarımın hepsine 
minnetlerimi, teşekkürlerimi, 
takdirlerimi sunuyorum. İyi ki 
varsınız. Yaraları sarmaya 
devam edeceğiz. Deprem 
bölgesinden birçok vatandaşımız 
Türkiye'nin farklı noktalarına 
yerleşiyorlar. Kimisi yakınlarının 
yanına gidiyor, kimisi en güvenli 
gördüğü bölgeye gidiyor. 
İlçemize de gelen 
vatandaşlarımız var. Onlar bizim 
burada misafirimiz. Sevdiklerini, 
yakınlarını kaybettiler. 
Vakfıkebir'de şuanda 
Kaymakamlık ile Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü 
koordinasyonunda gelen 
depremzedelerin barınmaları 
sağlandı. Biz de ilçe genelinde 
çalışmalara devam ediyoruz. 
Gençlik Merkezimizi yardım 
merkezi haline getirdik. Burada 
giysi ve gıda reyonu açıldı. 
Oradan depremzedelerimiz gelip 
ihtiyaçlarını alıyor. Ayrıca 
yapılacak yardımların gençlik 
merkezine teslim edilmesi 
önemli” dedi.BÜYÜKŞEHİR ARAMA KURTARMA

EKİBİNDEN ÇOK GÜZEL HAREKET
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, enkaz altından çıkardıkları depremzedelerle
kurdukları duygusal bağlarını koparmıyor. Ekipler, depremin 3. günü Adıyaman'daki çalışmalarda
kurtardıkları Esra Özen'in tedavi gördüğü hastane odasını adeta çiçek bahçesine çevirdiler.

6 Şubat'ta meydana gelen 
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin hemen ardından 
Kahramanmaraş, Adıyaman 
ve Hatay'da canları pahasına 
görev yapan Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığına bağlı arama 
kurtarma ekipleri, enkazdan 
kurtardıkları depremzedelerle 
iletişimlerini sürdürüyor. 
Çalışmaların 
tamamlanmasının ardından 

geçtiğimiz günlerde Trabzon'a 
dönen arama kurtarma 
ekiplerinin enkaz altından 
kurtardıkları 26 yaşındaki Esra 
Özen'e yaptıkları sürpriz, hem 
tebessüm ettirdi hem de 
duygulandırdı.  
“HASTANE ODASINI ÇİÇEK 
BAHÇESİNE ÇEVİRDİLER”
 Adıyaman'da enkazdan 
çıkarılan ve Şanlıurfa Mehmet 
Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde tedavisi devam 

eden Esra Özen, iyileşme 
sürecine girince kendisini 
kurtaran Trabzon Büyükşehir 
Arama Kurtarma Ekibine 
ulaştı. Esra ve ekip üyeleri 
arasında gerçekleşen 
görüşmede duygusal anlar 
yaşandı. Trabzon'u hiç 
unutmayacağını belirten genç 
kız, Adıyaman'da görev yapan 
14 kişilik ekibe ayrı ayrı 
teşekkürlerini iletti. 
Görüşmenin ertesi günü çok 
güzel bir harekete imza atan 
Trabzon İtfaiyesi Arama ve 
Kurtarma ekibi Esra'nın tedavi 
gördüğü hastaneyi adeta çiçek 
bahçesine çevirdiler. Gördüğü 
manzara karşısında çok mutlu 
olan Özen, çiçeklerle çektirdiği 
fotoğrafı da ekiplere gönderdi.

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI
TOPLANTISI YAPILDI
İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan
başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Osman KOYUNCU

ÖZGÜRLÜKLER NİÇİN EKMEK VE SU KADAR ÖNEMLİDİR?
zgürlüğün çeşitli tarifleri yapılmıştır. 

ÖCarl Jung, insan iradesinde özgür 
değildir, Freud, insan kendini 

tabiattan kopardığı nispette özgürdür, bazı 
Hümanistler, insan sonsuza dek özgürdür 
diyorlar. Kâinatta yokluk diye bir şey 
yoktur, varlıklar soyut veya somut 
sonsuzdur.  Asıl soyut varlık ilimdir yani 
yazılımdır. Elimizdeki bilgisayar veya 
telefonun değeri ondaki maddeleri değildir 
yazılımıdır. Allah'ta sonsuz soyuttur, bu 
sonsuzluğun insandaki yansıması 
özgürlüktür.  Onun için hürriyetler 
Rahman'ın hediyesidir demişler. 

   Kuran ümmi yani okuma yazma 
bilmeyen bir topluma indi ve diğer 
peygamberler gibi sonsuz bir Allah'ı 
anlatınca zihinler başta sonsuzluğu 
anlayacak seviyede değildi. Onun için 
bazı ayetler ve Peygamberimizin 
hadislerinde, Allah'ın fiilleri üzerinden bazı 
somut şeyler anlatıldı. Mesela, Allah'ın 
kudretini el ve ayak gibi kelimelerle 
anlattılar. Avamca anlaşılması kolay olan 
bazı Hadisler herkesi etkiledi. Nihayet bu 
Ehli Hadis, Vahhabiliğe, sonra da El-Kaide 
ve IŞID' a dönüştü( Ehli hadis ile 
ehlisünnet birbirinden farklıdır). 

   Orta çağda sonsuzluk kavramı tam 
bilinmediğinden Ehlisünnet ve kelam 
âlimleri birçok evrensel ilke ve fikirleri 
bilmesine rağmen Allah'ın sonsuz olması 
gerektiğini tam anlatamadılar. Allah'ın 
isimlerinin O'nun sonsuz soyut varlığının 
kâinattaki somut görüntüleri olduğunu 
gösteremediler. Kâinatı O'ndan ayrı bir 
varlık olarak gördüler. Allah, uzaktan 

tasavvur edilen kudretiyle iş yapıyor, 
ilmiyle biliyor, dediler. Gazali, kelam ilmi 
yetersiz; İbni Arabî, kelam ilmi tutarsızdır, 
diyorlar. Kuran' a göre Allah ve insanın 
iradesi, soyutuyla somutuyla sonsuz bir 
Allah, insanoğluna özgür irade vererek 
zıtları çarpıştırıp geliştiriyor (iyilik-kötülük). 
Küçücük insanı bütün evrenden daha 
büyük görüyor. İnsanı vekil (halife) olması, 
yeryüzünde her şeye karışabilecek kadar 
özgür olduğunu gösteriyor. Eşyanın 
isimlerini bilmesi eşyanın mahiyetini 
anlaması demektir. Bu ise fen ilimlerini 
bilmekle olur. İnsan, fenleri kullanarak 
bütün kâinata egemen olabilir.  Özgürüz 
yeter ki avam kalmayalım, ilimleri 
öğrenelim, ilimlerle tabiata egemen olalım. 
İlim insanı özgür kılar. Yoksa bilmediği 
şeyin kölesi olur. 

   Âdem kelimesi, başta diller, dinler ve 
medeniyet olmak üzere sonsuz soyut 
gerçekleri bilen insan demektir. Beşer, 
soyut değerleri bilmeyen insanın biyolojik 
boyuttur. Demek ne kadar soyut değerler 
(ilimler) öğrenirsek o kadar özgür oluruz.  
Ayette ben yaratacağım demiyor. Çünkü 
yaratma somut bir şeydir. Somut şeylerde 
ise özgürlük olmaz. Ayet ben kılacağım 
diyor, kılmak ise soyut bir kavramdır. 
Kuran, insanoğlunun bu özgürlüğüne karşı 
çok vurgu yapıyor. Özgürlüğün yanlış 
kullananları çok kınıyor. Allah, ben sizin 
tercihinizi bilmem, diyor (bilemem 
demiyor). İnsan İlahî sonsuz sistem içinde 
birçok şeye bağlı da olsa özerktir ve 
iradesi, sistemden ayrıdır, onun için 
yeryüzünde Allah'ın halifesidir, ilahi 
iradeye paralel yürürse tam âdem olur.

DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ
ULAŞIM KARTLARI ULAŞTIRILIYOR

Y
üzyılın afeti olarak 
nitelendirilen depremin 
ardından Bölge 

Koordinatörü olarak 
görevlendirildiği 
Kahramanmaraş'ta günlük 
yaşam koşullarını oluşturmak 
için tüm imkânlarını seferber 
eden Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Trabzon'a 
gelen depremzedelerle 
de ayrıca ilgileniyor. 
Depremzedelerin 
Trabzon'daki hayatını 
kolaylaştırmak adına 
her şeyi düşünen 
Başkan Zorluoğlu'nun 
talimatı ile depremin 

etkilediği şehirlerden gelerek 
Trabzon'a yerleşen 
depremzedeler otobüslerden 
ücretsiz yararlanıyor. Bu 
kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi Atapark Ana Hizmet 
Binası, Değirmendere TİSKİ 
Abone İşlem Merkezi ve 

Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'ndeki Ulaşım Kart 
şubelerine başvuran 571 
depremzede kartlarını hemen 
teslim alırken, 239'unun ise 
adreslerine teslim edildi.
 ŞEHRİMİZE HOŞ GELDİNİZ
Trabzon Metropol Kartların 
bulunduğu zarflarda 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun hoş 
geldiniz mesajı da yer aldı. 
Başkan Zorluoğlu mesajında 
“Şehrimize hoş geldiniz. Zor 
günleri birlikte aşacağız. Siz 
kıymetli kardeşlerimizi 
şehrimizde ağırlamaktan şeref 
duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'a gelen deprem mağdurlarına ücretsiz Metropol Trabzon kartlarını
ulaştırmaya devam ediyor. Toplam 810 depremzedeye ücretsiz Metropol Trabzon Kartları teslim edildi.

V
akfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan 
Başkanlığında İlçe İdare 

Şube Başkanları Toplantısı 
yapıldı. Toplantıda; 06 Şubat 
2023 tarihinde merkez üssü 
Kahramanmaraş İli Pazarcık ve 
Elbistan İlçeleri olan ve çevre 
on (10) ilimizi etkileyen deprem 
felaketi nedeniyle ilçemizde 
yapılan/yapılacak olan 
çalışmalar başta olmak üzere, 
kurumlarımızca yürütülen 

çalışmalar ve gündemdeki diğer 
hususlar görüşüldü. 5442 Sayılı 
İl İdaresi Kanunu'nun 40. 
maddesi gereğince ilçemiz 
dâhilindeki ilçe idare şube 
başkanları ile resmi kuruluş 
amirlerinin katılımıyla, İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan başkanlığında İlçe İdare 
Şube Başkanları toplantısı 
Kaymakamlık toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 
Toplantı gündeminde, İdare 

birliğinin sağlanması, yapılacak 
çalışmaların gözden 
geçirilmesi, teşkilatın ahenkli 
çalışması için gereken 
tedbirlerin alınması, varsa 
sorunların giderilmesi 
değerlendirildi. Kaymakam 
Uzan, kamu hizmetlerinin 
sunumunda kalitenin 
yükseltilmesi ve verimliliğin 
artırılması konularında kurum 
amirlerinden beklentilerini dile 
getirerek kamuya başvuran 
vatandaşlara karşı personelin 
tutumu ve vatandaşın işlerinin 
görülmesine özen gösterilmesi 
başta olmak üzere bazı 
konularda hatırlatmalarda 
bulundu. Yürütülen hizmetler, 
ihtiyaç ve taleplere ilişkin kurum 
amirlerine söz verilmesinin 
ardından toplantı sona erdi.

TRABZON'UN KURTULUŞU
DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

24 Şubat Trabzon'un Kurtuluşu 
dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri 
ve Hürriyet Parkı'nda çelenk 
sunma töreni düzenlendi. 
Törene Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla 

Ataman, Garnizon Komutanı 
Per. Albay Erdem Canpolat, 
Ortahisar Kaymakamı Gürkan 
Demirkale, AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin Mumcu, 
Trabzon Üniversitesi Rektörü 
Emin Aşıkkutlu, Emniyet Müdürü 

Murat Esertürk, siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ile vatandaşlar katıldı.
ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK 
BIRAKILDI
Ülkemizi yasa boğan depremler 
nedeniyle törende konuşma 
yapılmazken, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu ve Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman Atatürk 
Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, 
saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından sona 
erdi.
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DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN UMUDU OLDULAR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü Personelleri Depremzede çocuklara umut oldular.

“EYT” MECLİSTEN GEÇTİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT), TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Asrın felaketi olarak 
nitelendirilen Ülkemizi 
ve tüm yurttaşlarımızı 

derin üzüntüye boğan deprem 
felaketinin ardından tüm kamu 
kurum ve kuruluşları gibi 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
başkanlığa bağlı İlçe 
Müftülükleri de tüm varlıkları 
ile depremzedelerin yardımına 

koşmaya devam ediyorlar. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 
bağlı camilerde görev yapan 
Din Görevlilerinden oluşan 
gruplar depremin ilk gününden 
itibaren harıl-harıl 
çalışmalarına devam ediyorlar. 
Deprem bölgesine giden 
gruplarımız depremzede 
çocukların ümidi oldular. Kimi 

yetim kimi öksüz kalan; 
evlerini, yuvalarını ve 
okullarını kaybeden çocukları, 
ümitsizlik, korku ve çaresizlik 
girdabından kurtarıp hayata 
tekrar bağlayan abileri, ablaları 
oldular. Çocuklarla oyunlar 
oynayan, kılık kıyafet 
ihtiyaçlarını karşılayan 
görevlilerimiz, 4-6 yaş grubu 
çocuklarımız için eğitim 
desteği de vermekteler.
Çocuklarla her daim ilgilenen 
gönül erleri; uykusuzluk, 
soğuk, açlık nedir bilmeden 
sürekli depremzede 
çocuklarımızın hizmetinde 
çabalayarak  gönülleri 
fethetmeye devam ediyorlar.
Din görevlilerimize özverili 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederiz, Allah 
yardımcıları olsun. 

E
meklilikte Yaşa 
Takılanlarla (EYT) ilgili 
düzenlemeleri içeren 

Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 
sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. Genel 
Kurul'a katılan 5 partiden 395 
milletvekilinin tümü teklifin 
kabulü yönünde oy kullandı.
EYT düzenlemesinin Meclis 
Genel Kurulu'nda oylanıp 

yasalaşmasının ardından tüm 
dikkatler Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
yöneldi. Erdoğan'ın yasayı en 
kısa sürede imzalaması 
bekleniyor. EYT yasasının 
Erdoğan'ın imzası sonrası 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girecek.
İLK EMEKLİ MAAŞI 
NİSAN'DA
EYT'nin Resmi Gazete'de 
yayımlandığı günden itibaren, 
koşulları yerine getirmiş olan 
kişiler emeklilik dilekçesi 

verebilecekler. 5510 Sayılı 
Kanun'a göre, 4A (SSK) ve 4B 
(BAĞ-KUR) kapsamındaki 
kişilerden emekli aylığı almaya 
hak kazananlara, emeklilik 
dilekçesi verdikleri tarihten 
sonraki ay başından itibaren 
aylık bağlanıyor. 4C (Emekli 
Sandığı) kapsamındaki 
kişilerden hala görevde 
olanların aylıkları, yetkili 
makamdan alınan emekliye 
sevk onayı üzerine görevleriyle 
ilişiği kesildiği tarihi takip eden 
ay başından başlatılıyor. Buna 
göre, mart ayı içinde emeklilik 
dilekçesi verenlerin aylıkları 1 
Nisan 2023 tarihinden geçerli 
olmak üzere bağlanacak. Ancak 
ilk etapta talebin çok yoğun 
olmasından kaynaklı olarak bir 
kısım EYT'linin ilk maaş 
ödemelerinin bir sonraki aya 
yani Mayıs'a sarkması da söz 
konusu.

HAFIZLAR BELGELERİNİ ALDI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 'Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı
olup "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini verdi.

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü'ne bağlı 
Hafız Hasan Kaan 

Kur'an Kursu'nda ve Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 
hafızlıklarını tamamlayan ve 
2022 yılı Eylül ayında yapılan 
'Hafızlık Tespit Sınavı'nda 

başarılı olan öğrencilere, Din 
Hizmetleri ve Eğitimi Şube 
Müdürlüğünce hazırlanıp 
gönderilen Hafızlık Belgeleri, 
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük tarafından verildi. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nde 
düzenlenen belge merasimine 

hocalarıyla birlikte gelen, 
Hafız Hasan Kaan Kur'an 
Kursu'ndan; Muhammet Efe 
Salcı, Yusuf Kahraman, Ömer 
Faruk Başkan ile Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'ndan Elif 
Kasım, İrem Nur Yavuz, 
Beyzanur Turan, Büşra Yeşil  
Hafızlık Belgeleri ile Türkiye 
Diyanet Vakfı Vakfıkebir 
Şubesince de hediyelerini 
veren İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, hafızları, hocalarını ve 
ailelerini tebrik etti. Müftü 
Küçük, öğrencilere ve 
hocalarına bundan sonraki 
eğitim öğretim hayatında ve 
çalışmalarında başarılar 
diledi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN İLÇE BELEDİYELERİNE
VEKTÖRLE MÜCADELE EĞİTİMİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi farklı alanlardaki eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda “Vektörle
Mücadele ve Sahipsiz Hayvanlar” konusunda ilçe belediyelerine yönelik eğitim programları gerçekleştirildi.  

üyükşehir Belediyesine 

Bbağlı Geçici Hayvan 
Bakımevi ve 

Rehabilitasyon Merkezinde 
yürütülen sahipsiz hayvanların 
rehabilitasyon faaliyetleri ve 
5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu kapsamında 
Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği'nin 
belediyelere verdiği 
sorumluluklar, çevre ve toplum 
sağlığının korunması amacıyla 
“Vektörle Mücadele ve Sahipsiz 
Hayvanlar” konusunda 16 ilçe 
belediyesinin konuyla ilgili 
görevli personellerinin 
katılımıyla bilgilendirme ve 
bilinçlendirme toplantıları 
yapıldı. Eğitim programlarına 
Vakfıkebir, Beşikdüzü, 
Şalpazarı, Tonya, Of, Sürmene, 
Araklı, Çaykara, Köprübaşı, 
Dernekpazarı, Hayrat, 
Akçaabat, Yomra, Arsin, 
Çarşıbaşı ve Düzköy 
belediyeleri yoğun ilgi gösterdi.
“İŞ BİRLİĞİ VURGUSU 
YAPILDI”
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı; “Sağlık İşleri Dairesi 

Başkanlığımızca çevre ve halk 
sağlığı açısından daha 
yaşanılabilir bir ortam 
oluşturabilmek, sahipsiz 
hayvanların beslenme, sağlık, 
kayıt ve üremelerinin kontrolü 
için kısırlaştırma, işaretleme ve 
küpeleme çalışmaları ile 
vektörle mücadeleye yönelik 
çalışmalara yönelik 16 ilçe 
belediyesindeki görevli 
personele eğitim programları 
düzenlendi. 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu ve 
İl Hayvanları Koruma 
Kurulu'nun almış olduğu 
kararlar doğrultusunda yerinde 
kısırlaştırma faaliyetlerinin 
titizlikle yürütülmesi, ilçe 
belediyelerinin sınırları 
içerisinde sokak köpeklerinin 
ilçe belediyeleri tarafından 
toplanması ve Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Hayvan 
Bakımevi ve Rehabilitasyon 
Merkezi'ne getirilmesi işlemine 
vurgu yapılmıştır. Bu işlemlerin 
yapılması sırasında ilçelerin 
hem kendi aralarında hem de 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
ile iş birliği içerisinde hareket 
edilmesinin sorunun çözümüne 
kolaylıklar sağlayacağı kararına 

varılmıştır.”
“ALO 153'TEN BİLGİ 
ALINABİLİR”
“Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
ilçe belediyelerinin 
personelleriyle yaptığı 
toplantılarda Vektörle Mücadele 
Şube Müdürlüğünce vektörle 
mücadelede; kültürel, fiziksel, 
biyolojik ve kimyasal yöntemleri 
birbirine entegre ederek, bu 
uygulamaların içinde hedef 
canlı dışında başka canlılara 
zarar vermemek ve kimyasal 
mücadele çalışmalarını asgari 
düzeyde tutarak, insan ve çevre 
sağlığına zararı bulunmayan 
kültürel, fiziksel ve biyolojik 
mücadeleye vurgu yapılmıştır. 
Kimyasal mücadele ise doğal 
yaşam zincirini bozmamak 
adına zorunlu haller dışında 
tercih edilmemektedir. Vektörle 
mücadele ve sahipsiz 
hayvanlarla ilgili konularda 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
İletişim ve Koordinasyon 
Merkezi ALO 153 ve 0 561 61 
61 100 numaralı WhatsApp 
ihbar hattımızdan bilgi alınabilir. 
Farklı alanlardaki eğitim 
çalışmalarımız artarak devam 
edecektir.”

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

V
akfıkebir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 

"Üretim ve üretenin yanında yer 
alarak, gıda arzının devamlılığı 
adına çalışmalarını yürüten 
Tarım ve Orman Bakanlığımız 
desteklemeleri ile üretimin 
sürdürülebilirliğinin temini 
açısından üreticisinin yanında 
yer almaya devam ediyor. 

Ödeme tarihi öne çekilen çiftçi 
destek ödemelerinin hesaplara 
yattığı duyuruldu. Ödemelerin 
24 Şubat 2023 Cuma günü 
Saat. 18.00 dan sonra 
hesaplara yatırıldığını açıkladı. 
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, "2022 Yılı Mazot 
Gübre ödemeleri 24 Şubat 2023 
Cuma günü 18.00'dan sonra 
ödenmeye başlandı. Deprem 
Bölgesi olan 11 ilde nakit olarak, 
Diğer 70 il de sadece Mazot ve 
Gübre alımında kullanılmak 
üzere karta yüklenmiştir. Tarım 
ve Orman Bakanlığının insan 
odaklı çalışma prensibine 
paralel olarak üreticilerin 
maliyetlerine katkı sağlamak ve 
üretimde sürdürülebilirliğin 
temini adına yaptığı destekler 
devam ediyor. Bu kapsamda 
2022 yılı Mazot ve Gübre 
Desteği ödemeleri Vakfıkebir'li 

üreticilerin hesaplarına 24 
Şubat itibariyle yatırıldı. 
Hesaplara tanımlanan mazot, 
gübre destek ödemeleri deprem 
bölgesi olan 11 ilimize nakit 
olarak, diğer 70 ilimize sadece 
mazot ve gübre alımında 
kullanılmak üzere AYNİ olarak 
kullanılmak üzere kartlara 
yüklenmiştir. 24 Şubat 2023 
Cuma Günü saat 18.00'den 
itibaren TC Kimlik No son 
rakamına bakılmaksızın 
üreticilerimizin hesaplarına 
NAKİT olarak yatırıldı. 
Çiftçilerimiz tanımlanan kartlarla 
Ziraat Bankası üye iş 
yerlerinden sadece mazot ve 
gübre alırken kullanacaklardır. 
Destek ödemeleri 
Vakfıkebir'imizin üreten 
çiftçilerine hayırlı ve bereketli 
olsun. Bu zorlu günleri Devlet 
Millet birlik olarak birlikte 
aşacağız" denildi.

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakfıkebir'de üreticilere
“2022 yılı Mazot ve Gübre Desteği” ödemeleri 24 Şubat tarihi itibariyle başladı denildi.

ŞUBAT AYI DİN GÖREVLİLERİ
TOPLANTISI YAPILDI
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde görev yapan
din görevlileriyle 2023 Yılı Şubat ayımutat personel toplantısını gerçekleştirdi.

İ
lçe Müftüsü Şükür 
Küçükbaşkanlığında 
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız 

Kur'an Kursu konferans 
salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya; Şube Müdürü Halil 
Güneş, Şef Refik Altuntaş ve 
din görevlileri katıldı.
Müftü Küçük'ün açılış 
konuşmasını 
müteakipYalıköyMahallesi 
MerkezCamii Müezzin Kayyımı 
İsmail Bulut'un okuduğu 

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile 
başlayan toplantıda Müftü 
Küçük, okunan ayetlerin 
içerdiği mesajları paylaştı.
Toplantının düzenlendiği Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu 
konferans salonunun sandalye 
ihtiyacı büyük çoğunluğunu din 
görevlilerinin oluşturduğu hayır 
sahipleri tarafından karşılandı. 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
hassasiyet gösteren din 
görevlilerine ve hayır 

sahiplerine teşekkür etti.
Müftü Küçük daha sonra 
Ülkemizde Meydana gelen 11 
İlimizi etkileyen Deprem 
felaketi ile alakalı 
kurumumuzun yürüttüğü 
hizmetlerle ilgili son bilgileri 
paylaştı. Gönüllülük esasına 
dayalı olarak deprem 
bölgesinde görev almak 
isteyen din görevlilerinin tespiti 
yapıldı. Ayrıca deprem 
bölgesinden İlçemize gelerek 
hayır sahiplerinin tüm 
masraflarını üstlenerek 
kullanımlarına sunduğu evlere 
yerleştirilen ailelere yönelik 
manevi rehberlik hizmeti için 
gönüllü olan din görevlilerinin 
tespiti de yapıldı. Personelin 
görüş, öneri ve düşüncelerinin 
de dinlenmesiyle toplantı sona 
erdi.

BASEL-TRABZONSPOR MAC SONUCU: 2-0
UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Basel'i Larsen'in golüyle devirerek,
morale çok ihtiyacımız olan bu zor günlerde yüzümüzü güldüren Trabzonspor, İsviçre'de
rövanşta sonunu getiremedi. Bordo-Mavililer bir penaltı kaçırdığı, bir penaltısının
ve iki golünün iptal olduğu karşılaşmayı 2-0 kaybedince Avrupa defterini kapattı.

rabzonspor, UEFA 

TKonferans Ligi Play-
Off turu ilk maçında 

sahasında Basel'i Stryger 
Larsen'in tek golüyle 1-0 
mağlup etmişti. Fırtına, 
konuk olduğu İsviçre 
temsilcisi karşısında turu 
geçen taraf olmak için 
mücadele etti. Teknik 
Direktör Abdullah Avcı ise 
Avrupa'daki dış saha 
şanssızlığını kırmayı 
hedefliyordu. UEFA Ülke 
Puanı Katsayı 
Sıralaması'nda hemen 
arkamızda olan İsviçre'yi 
tamamen saf dışı 
bırakmak için, 

Trabzonspor'un Basel'i 
elemesi de kritik öneme 
sahipti. Kahramanmaraş'ta 
yaşanan yıkıcı depremler 
nedeniyle yasa 
boğulduğumuz bu 
günlerde Karadeniz devi 
ilk maçtaki zaferiyle 
yüzümüzü güldürse de 
rövanşta sonunu 
getiremedi. Fırtına, 
Anastasios Bakasetas'la 
bir penaltıdan 
yararlanamadığı, bir 
penaltısı ayrıca Stefano 
Denswill ve Umut Bozok'la 
bulduğu gollerinin iptal 
edildiği karşılaşmayı 2-0 
kaybetti.
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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 

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

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
Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden biri olan MHP
eski ilçe başkanı ve eski İl Genel Meclisi üyesi Abdulkadir (Cemil) Haliloğlu,
yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. 

> Sadık AYDIN 3'de > Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

KAYMAKAM UZAN,
HASTALARIMIZA 
ACÝL ÞÝFA DÝLÝYORUM
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Devlet Hastanesini ziyaret
ederek, hastanede tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

İKLİM MÜHENDİSLİK’TE

MÜHENDİSLİK

0533 073 7313
0462 616 0061

SERDAR MUSAOĞLU

1 Günde İş Tesl�m�
Doğalgaz Tes�satı
Petek Tes�satı
Proje & Gaz Açma
Ücrets�z Keş�f

UZMAN KADRO İLE VAKFIKEBİR’DE HİZMETİNİZDE
Adres: Tonya Yolu Üzer� Müftülük Karşısı - Vakfıkeb�r

HALÝLOÐLU, HAZÝNE
YARDIMLARINI
DEPREMZEDELERE AKTARSINLAR


