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YüZYILIN FELAKETi

Kahramanmaraş

Gaziantep Diyarbakır Adana Malatya Osmaniye

Şanlıurfa Hatay Kilis Adıyaman

VAKFIKEBiR’DEN YARDIM SEFERBERLiĞi

Türkiye’nin bir yüzyılda tanık olabileceği depremler 6 Şubat tarihinde bir kaç saat
içinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde
10 ilde 13.5 milyon kişi etkilenirken, depremler ağır kayıplara yol açtı.

> Sadık AYDIN 4'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 5'de
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MUHTARLARA İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ
Vakfıkebir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde mahalle muhtarlarına ilk yardım eğitimi verildi.

V
akfıkebir İlçesinde 
Mahalle Muhtarları, 
Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğü öğretmenlerinden 
Febiha Kahyaoğlu tarafından 
ilk yardım konusunda 
bilgilendirildi. Muhtarlara 
yönelik Aile Okulu Alanında 
12 saatlik Ailede İlkyardım 
Eğitimi verildi. Eğitime 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
İzzet Çilingir'in yanı sıra 
Mahalle muhtarları katıldı. 
Vakfıkebir Halk Eğitimi 

Merkezi Müdürlüğü 
konferans salonunda 
gerçekleştirilen ilk yardım 
kursunda, kalp krizi ve 
boğulmalarda yapılacak, 
yaşamsal önem taşıyan ilk 
müdahale hakkında önemli 
bilgiler verildi. Eğitim 
Öğretmeni Febiha 
Kahyaoğlu, cansız manken 
kullanarak ilk yardımın nasıl 
yapılacağını anlattıktan 
sonra,  kursa katılan 
muhtarlar da, uygulamalı 

olarak, birbirlerine ilk yardım 
müdahalesinde bulundular.
“ÇOK ÖNEMLİ BİR EĞİTİM”
Vakfıkebir Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir yaptığı 
açıklamada, “Toplum sağlığı 
için çok önemli bir eğitim. 
Vakfıkebir ilçemizin kıymetli 
muhtarlarına yönelik ilk 
yardım eğitimi vermesi bizim 
için çok önemli. Umuyoruz ki 
bu eğitimleri hiçbir zaman 
kullanmak zorunda kalmayız. 
Belki hayatımızda bir kez 

kullanmak zorunda 
kalacağız. Ama burada da işe 
yaraması bizler için 
vatandaşlarımızın sağlığı 
açısından çok önemli. Katılım 
sağlayan muhtar 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz dedi.” Eğitim 
Öğretmeni Febiha Kahyaoğlu 
ise yaptığı açıklamada; 
“İlkyardım, hepinizin hayatı 
boyunca karşılaşacağı bir 
ihtiyaçtır. Sizden bir ricam 
var. Seminer boyunca 

aklınıza takılan her şeyi 
sorun. Bu seminer amacına 
ulaşsın. İsterse üç saat dört 
saat sürsün. Bütün 
sorularınızın cevabını 
buradan alın. Allah ilk 
yardıma ihtiyaç göstermesin. 
İhtiyaç olduğu anda sizin 
bilgili olmanız ve donanımlı 
olmanız gerektiğini 
düşünüyorum. Katılan 
muhtarlarımıza teşekkür 
ediyorum” diyerek 
düşüncelerini belirtti.

Ahmet KAMBUROĞLU

“FELAKET”
Yıkıldık…
Mahvolduk…
Hüzünlüyüz, çünkü Türkiye ağlıyor…
Yüzyılın felaketini yaşıyoruz…
Yastayız…
Kahramanmaraş Pazarcık 7,7- 
Kahramanmaraş Elbistan 7,6 
büyüklüğündeki depremler bizi yıktı geçti…
İnsanlarımız ağlıyor, insanlarımız, 
çocuklarımız enkaz altında halen daha 
çıkartılmayı bekliyorlar, yaşıyorlarsa…
Yüzyılın felaketinde 10 ilimiz 13,5 milyon 
ila 20 milyon insanımız etkilendi…
7 gün boyunca Milli Yas ilan edilirken, 10 
ilimizi kapsayan OHAL kararı alındı…
Devlet-Millet el ele vererek tüm çalışmaları 
canla başla yapıyorlar…
Bütün millet el ele vererek yardımlar 
yapılıyor.
Her il, her ilçe günlük olarak yardım tırları 
çıkartmaya devam ediyorlar…
Depremzedelerin hiçbir şeyleri yok…
Ne giyilecek eşyaları, ne yatacak yerleri 
nede yiyecekleri, onlar şuan her şeye 
muhtaç durumda…
Bütün Türkiye yardımlar yapmaya devam 
ediyor…
Türkiye'nin kalbi Kahramanmaraş, Kilis, 
Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay 
illerinde atmaya devam ediyor…
İnsanlar seferber oldu…
Yardıma giden çok insan var, herkes bir 
işin bir yerinde tutma peşinde…
Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı 
oralardan çıkartmak için uğraşıyorlar…
Yemek, çorba yapması bilen aracına 
atladı, onlara yardıma koştu…
Bütün herkesten Allah razı olsun…
*************************
Hiçbir zaman bir şeylerden ders 
çıkartmasını bilmiyoruz…
17 Ağustos 1999 gecesi, saat 03.02'de 
İstanbul, Düzce ve Gölcük depremiyle 
uyanmıştık…
Aradan tam olarak 24 yıl geçti…
Herhangi bir ders/önlem alabilmiş miyiz?
Hayır…
Eğer alabilseydik tam koordineli 
çalışabilirdik…
1999'daki depremden sonra bazı 
yönetmelikler hazırlanmıştı…
Peki, o yönetmeliklere uyuldu mu?
Yoksa imar affı vererek yönetmelikler rafa 
mı kaldırıldı?
Her seçim döneminde olduğu gibi…
İnsanlarımız ölüyor, canlarımız yok oluyor 
acaba bizler birilerinin umurun damıyız? 
*************************
Vakfıkebir'de birlik ruhu doğdu…
Deprem 04.17 oldu ve yardım seferberliği 
başlatıldı…
Eline bir parça bir şey alan yardım 
vermeye koştu…
Belki cebinde parası yok ama oradaki 
düşkünlüğü görünce gönülleri elvermedi…
Fırıncılar kendilerince yardım etmeye 
devam ediyor…
İnsanlar fırınlarla anlaşıp onlarda 
Kaymakamlık ve Belediye'nin organize 
ettiği yardım kampanyasına katkıda 
bulunmaya çalışıyorlar…
En çok ihtiyaç duyulan Ekmek, su, yatacak 
yer ve giyecek…
Vakfıkebir'de kan verme kampanyası 
başlatıldı…
Herkes kan vermek için sıraya girdi…
Yüzyılın felaketine kimse duyarsız 
kalmadı. Herkes elinden ne geliyorsa 
yardım yapamaya koştu…
Bu felakete karşılıksız kalmayarak, yardım 
yapmaya koşan herkesten Allah razı 
olsun…
İyi ki varsınız, iyi ki varız…

BÜTÜN KURUMLAR VATANDAŞ İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALI
Vakfıkebir İlçesinde kaymakam başkanlığında belediye başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

V
aliler ve kaymakamlar 
başkanlığında 2022 
yılı kamu hizmetlerinin 

değerlendirildiği toplantıda, 
2023 yılı yatırım plan ve 
hedefleri görüşüldü. İçişleri 
Bakanlığı ve Trabzon 
Valiliğinin talimatları 
gereğince Vakfıkebir 
İlçemizde Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi Müdürlüğü 
Salonunda 2022 yılı kamu 
hizmetlerinin 
değerlendirilmesi ve 2023 yılı 
yatırım plan ve hedeflerinin 
görüşülmesi amacıyla 
toplantı yapılmıştır. Açılış 
konuşmasını Vakfıkebir ilçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan yaptı. 
“BÜTÜN KURUMLAR 
VATANDAŞ İÇİN ÇÖZÜM 

ODAKLI ÇALIŞMALI”
Kaymakam Uzan, 
“Vatandaşın sorunlarını 
dinlemek onları nezaketle 
karşılayıp nezaketle 
uğurlamak hepimizin en 
temel görevi. Vatandaş belki 
hukuksuz bir talebi olabilir. 
Ama bir kamu kurumundan 
azar yiyip ayrılmasını 
istemiyoruz. Hakikaten bu 
konuda tüm kurum 
amirlerimizle bir araya 
geldiğimizde bu konuyu dile 
getiriyoruz. Vatandaşın da bir 
söyleyiş tarzı vardır. 
Vatandaşımız belki 
söyleyeceği konuyu üslup 
bozukluğu olarak gelir size 
emir vaki konuşuyor olabilir. 
Ama o vatandaşımızı 
lisanımünasiple dinlemek ve 
ilgili kurumlara havale etmek 
sizlerden en temel 
istediğimizdir. İlgili 
kurumlarda mevzuat 
doğrultusunda ne yapılabilir 
diye beraber istişare ettiğinizi 
düşünüyorum. Burada bazen 
bürokratik işlemlerde 
aksaklıklar olabiliyor. Bu 
noktada ilgili kurum amiri, 
muhtarımız inisiyatif almalı ve 
sürecin önünü açmalı. Bütün 
kurumlar vatandaş için 
çözüm odaklı çalışmalı. Bizler 
zaman zaman Ankara'ya 
giderek Belediye 
Başkanımızla birlikte 

bakanlıklar nezdinde 
girişimlerde bulunuyoruz. 
Zaman zaman bölge 
müdürlüklerine ziyaretlerimiz 
oluyor. Bunlar hep 
tıkanıklıkları açma 
noktasında başkanımız 
birlikte koortineli olarak 
çalışmamız neticesinde 
sorunları aşabiliyoruz. 
Başkanımızın da bahsettiği 
gibi 3-4 tane kavşak olan bu 
iç yol üzerinde tüm 
muhtarlıklarımızın bir talebi 
var. Mahalle ziyaretlerimizde 
bunu dile getiriyorlar. 
Nihayetinde şükürler olsun 
bu kavşak talepleri ihale 
edildi. Yine OSB gibi önemli 
bir yatırım için ciddi bir 
çalışma devam ediyor. O 
bölgede küçük bir şehir 
kuruluyor. Alt yapısıyla üst 
yapısıyla mükemmel bir 
yatırım. OSB'nin yolunun 
karayolları ağına alınması da 
büyük bir çalışma emeği 
gerektiriyordu. Emeği geçen 
başta Belediye Başkanımız, 
vekilimiz ve Milletvekilimiz 
Muhammet Bey'e yürekten 
teşekkür ediyorum. Çünkü 
başka şehirlerde de çalıştık. 
Biz bu yolu eğer bizim 
OSB'nin muhtesinde kalsaydı 
ciddi bir maliyet teşkil ederdi. 
Biz onu yıllarca belki de 
yapamayacaktık. Ama 
karayolları ağında kalması 

bizim için çok büyük bir 
avantaj teşkil ediyor. İnşallah 
kamulaştırma bedellerinin 
sürprizini de söyledi 
başkanımız. Yani orada şuan 
da 18 tane yatırımcıya 27 
parsel tahsis edildi. OSB'nin 
%40'ını tahsis etmiş olduk. 
Yeni taleplerde var. Her ay bu 
talepleri değerlendiriyoruz. 
Türkiye'de güzide firmalar 
orayı talep ediyor. Türkiye'nin 
en büyük balıkçı firması 
Kılıçlar buradan yer aldılar. 
İnşallah Vakfıkebir'imiz hem 
süt hem başlıkçılık 
anlamında birçok karma 
sektörde bölgemize istihdam 
yaratacak, kaynak üretecek. 
Bölge ekonomisine katkı 
sağlayacak. Bu anlamda 
OSB yatırımının çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
Emeği geçen bu sürecin 
buraya gelmesine katkı 
sağlayan başta Sayın 
Milletvekilimiz Muhammet 
Balta'ya, Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya yürekten teşekkür 
ediyorum. Siz değerli 
hemşerilerimizle 
muhtarlarımız her zaman 
diyalog halinde. 
Muhtarlarımızdan Allah razı 
olsun. Hepinize teşekkür 
ediyorum. Vatandaşı 
dinliyorsunuz, bize intikal 
ettiriyorsunuz. Sağ olun. 

Ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarımızı çok 
önemsiyoruz. Onların bizlere 
verdiği destek çok öneli. 
Onlara da ilçemize yaptıkları 
katkılardan dolayı teşekkür 
ediyorum. Bu toplantının 
mahiyeti biraz koordinasyon 
biraz iş birliğini sağlamak, 
varsa tıkanıklıklar onları 
aşmak, kafamızda mevzuatla 
ilgili varsa soru işareti onları 
kurum amirlerimizden 
dinlemek. Toplantımızın bu 
çerçevede faydalı olmasını 
dileği ile hepinize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum 
dedi. Açılış konuşmalarının 
ardından Kamu Kurum ve 
Kuruluşları amirleri tarafından 
hizmetleri ile ilgili sunumlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam 

Muhammet BALTA
Belediye Başkanı
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CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞTAN'A EMANET
(CHP) Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları
Başkanlığına Nuh Erdal Baştan atanarak görevine başladı.

C
umhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Vakfıkebir İlçe 
Gençlik Kolları 

Başkanlığına Nuh Erdal 
Başkan seçilerek görevine 
başladı. Gençlik Kolları 
Başkanı Nuh Erdal Baştan 
göreve başladıktan sonra parti 
binasında yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi.
“GENÇLİK GELECEKTİR”
Baştan açıklamasında; 
Vakfıkebir'in tüm gençlerini, 
geleceklerini birlikte inşa etmek 
üzere CHP saflarında 
mücadele etmeye davet etti. 
Vakfıkebir'in yüzü aydınlığa 
dönük gençlerinin CHP ile 
birlikte mücadele edeceğine 
güveninin tam olduğunu 
söyleyen Başkan Nuh Erdal 
Baştan, “Ulu önder Atatürk'ün 
kurucusu olduğu partide görev 
almaktan büyük bir onur 

duyuyoruz. Bizi bu göreve layık 
gören parti büyüklerimize 
teşekkür ederiz. Elbette böylesi 
bir dönemde Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir neferi olmak ve 
hatta sorumlu bir pozisyonda 
olmak bizler için büyük bir 
onurdur. Ancak aynı zamanda 
bu görevin bizler için büyük bir 
sorumluluk olduğunun da 
bilincindeyiz. Yüce önderin 
gençliğe hitabesinde bizlere 
duyduğu güvenin farkındayız. 
Bu güveni boşa 
çıkarmayacağımıza parti 
büyüklerimiz huzurunda söz 
veriyoruz. Gençlik gelecektir. 
Gelecek; demokrasidir, insan 
haklarıdır, hukuk devletidir, 
güzel ve mutlu bir Türkiye'dir. 
Biz böyle bir geleceğe 
inanıyoruz. Bu güzel geleceği 
birlikte inşa etmek için bütün 
gücümüzle çalışacağız. Bizler; 

Atatürk'ü kendimize rehber 
edinerek, akıl ve bilimin 
ışığında yılmadan ve 
korkmadan, kötülüğe karşı 
mücadele edeceğiz. Yolumuz 
uzun ve zorlu olacak, bunu 
biliyoruz. Büyük bir sabır ve 
sebatla geleceğimizi öreceğiz. 
İlçemizin tüm gençlerini 
geleceğimizi birlikte inşa etmek 
üzere partimiz saflarında 
mücadele etmeye çağırıyoruz. 
Vakfıkebir'in yüzü aydınlığa 
dönük gençlerinin bizimle 
birlikte mücadele edeceğine 
güvenimiz tamdır. Bizi bu 
karanlıktan çıkaracak ışığımız 
Atatürk' ün ilkeleri ve 
gerçekleştirdiği devrimleridir. 
Türkiye gençliği bu ışıkla 
aydınlanacaktır. Bir kez daha 
bizi bu göreve layık gören parti 
büyüklerimize teşekkür 
ediyorum. Sorumluluğumuzu 
yerine getirmek üzere büyük bir 
heyecan duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Aydınlık yarınları, 
aydınlık Türkiye'nin inşasında 
İlçe gençliği olarak üzerimize 
düşeni yapacağımıza inancımı 
sizinle paylaşmak istiyorum. 
Benden önce bu görevi yürüten 
başkanlarıma ve yol 
arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Birlikte Güçlüyüz” 
dedi. (CHP) Cumhuriyet Halk 
Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin yaptığı 
açıklamada; “İlçe Gençlik 
Kollarımızda bir görev değişimi 
yaşıyoruz. Eski görev yapan 
gençlik kolları başkanlarımıza 
ve ekip arkadaşlarına bizlere 
verdikleri güç ve katkılar için 
teşekkür ediyorum. Yeni 
Başkanımıza ve ekip 
arkadaşlarına çalışmalarında 
başarılar diliyorum dedi.”

HEDEFİMİZ GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ
EĞİTİM ORTAMI SAĞLAMAK
2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı. 2022-2023 eğitim-öğretim
yılı güvenlik tedbirleri toplantısı Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleşti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının 
ikinci döneminin huzur ve güven 
ortamı içerisinde 
sürdürülebilmesi, ülkemizin 
geleceği olan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin okul çevrelerinde 
maruz kalabilecekleri her türlü 
olumsuzlukların engellenmesi, 
trafik güvenliğinin artırılması, 
emniyet/asayişin 
temini/muhafazası ve trafik 
güvenliğine ilişkin alınan 
tedbirlerin gözden 
geçirilmesi/alınacak ilave 
tedbirlerin planlanmasının 
görüşüldüğü toplantı 
gerçekleştirildi. Vakfıkebir ilçesi 
Uygulama Oteli Konferans 
Salonunda bütün Okul Müdürleri 
ve Okul Aile Birliği Başkanlarının 
katıldığı toplantıda İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, İlçe Jandarma 
Komutanlığı 2022 ve 2023 
yılında yapılan çalışmaların 
anlatıldığı sunumların ardından 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan 
ve Belediye Başkanı Muhammet 
Balta değerlendirmelerde 
bulundular.
“ÇOCUKLARIMIZ GÜVENLİ 
BİR ORTAMDA EĞİTİM-
ÖĞRETİM GÖRÜRSE 
GELECEĞİMİZE DE O KADAR 
GÜVENLE BAKABİLİRİZ”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, yaptığı değerlendirmede 
geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız açısından 
düzenlenen toplantının çok 
önemli olduğunu belirterek 
“Gençlerimiz, çocuklarımız ne 
kadar güvenli bir ortamda eğitim-
öğretim görürse geleceğimize de 

o kadar güvenle bakabiliriz 
elbette. Eğitim sektörü bir 
toplumun kalkınmasında, 
gelişmesinde elbette çok 
önemlidir. Biz de çok 
önemsiyoruz. İnsana yapılan 
yatırımı her zaman ön planda, 
öncelikli olarak görüyoruz. Onun 
için hep birlikte, tüm kurumlar 
olarak bu konuda alınan 
tedbirlerde, yapılması gereken 
işlerde sorumluluk sahibi olmalı, 
üzerimize düşeni yapmalıyız. 
Eğitim konusu, sadece Milli 
Eğitim Müdürlüklerine, okul 
yöneticilerine bırakılamaz. Tüm 
kurum ve kuruluşlarımız, 
kaymakamlığımız, sivil toplum 
kuruluşlarımız, hepimiz bu 
konuda destekçi, yardımcı olma 
rolünü en iyi şekilde yerine 
getirmeliyiz. Çocuklarımızın 
geleceğini bu toplantılarda çizmiş 
oluyoruz bir anlamda. Onun için 
konunun ne kadar önemli 
olduğunu göstermesi açısından 
elbette çok önemlidir.” Şeklinde 
konuştu.2022-2023 eğitim-
öğretim yılı ikinci döneminin 6 
Şubat Pazartesi günü 
başlayacağını, birinci dönemde 
alınan tedbirlerin ikinci dönemde 
daha da geliştirerek devam 
ettirmenin gerekliliğini 
vurgulayan Vali Öksüz, “Okul 
servisleri konusu çok önemli. 
servis taşımacılığını 
önemsememiz, denetimleri çok 
iyi yapmamız lazım. Bu konuda 
hepimizin hassas olması gerekir. 
Emniyet kemerinden tutunuz 
diğer alması gereken bütün 
tedbirlere kadar. Herkesin bu 
konuda üzerine düşeni yapması 
lazım. Kolluk güçlerimiz bu 
konuda denetim faaliyetlerini her 
zamankinden daha hassasiyetle 
yapmak durumundadır. Burada 
gerek ilçemiz, bütün 
arkadaşlarımız, Emniyet-
Jandarma teşkilatı ve 
okullarımız, okul yönetimlerimiz, 
bu konuya hassasiyet 
göstermeliler. Çünkü can 
kayıplarını hiç istemiyoruz.” 
Şeklinde konuştu.
“HEDEFİMİZ GÜVENLİ OKUL, 
GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI 
SAĞLAMAK”

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta konuşmasında, “Hedefimiz 
güvenli okul, güvenli eğitim 
ortamı sağlamak ve ikinci 
dönemde, ikinci yarıyılda 
çocuklarımız güvenli bir ortamda 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdürmeleridir. Bunun için ikinci 
dönemde gayret etmeye, tedbir 
almaya, mevcut tedbirleri gözden 
geçirmeye, gerekiyorsa yeni 
tedbirler almaya devam 
edeceğiz. Bu konuda bir 
koordinasyon içerisinde ilgili 
kurumlar çalışmak durumundadır 
elbette. Uygun görünürlük 
anlayışı diye bir kavram var 
biliyorsunuz. Kolluk güçlerimiz bu 
tedbirlerde de görünür olmalılar 
diye düşünüyorum. Ben bunun 
önemli olduğunu 
düşünenlerdenim. Yani görünür 
olursak caydırıcı oluruz. Kolluk 
güçlerimizin varlık nedeni sadece 
suç işleyenlere karşı suç 
işlendikten sonra müdahale 
etmek değildir. Varlığı, suçun 
işlenmesini önlemektir aslında. 
Doğru olan da en etkili, en 
verimli olan da suç işlenmeden 
önce görünürlüğü hakim kılarak 
suç işlemek isteyen kişileri 
bundan vazgeçirmek ya da buna 
teşebbüs etmek isteyenleri 
bundan caydırmaktır. Dolayısıyla 
uygun görünürlüğü de 
sağlayarak tedbirlerimizi titizlikle 
uygulamamız gerekir diye 
düşünüyorum.” İfadesini kullandı. 
Yapılan değerlendirmelerinin 
ardından katılımcılara söz 
verilerek, talep ve sorunlarının 
alınmasının ardından toplantı 
sona erdi. 

10.02.2023

Osman KOYUNCU

MARİFET VE İNSANIN SONSUZLUĞU KAVRAMASI
âinat, zıtlar âlemi üzerine 

Kkurulmuştur. Marifet, kâinattaki 
zıtlıklar âlemindeki düzeni 

sağlayan sonsuz tek varlığı akıl gözü ile 
görüp tanımaktır.  Bu zıtları dengeleyen, 
hayat ve can veren, hayatın işletim sırrını 
açıklayan sibernetik ilmidir ve Allah'ın Adil 
ismine dayanır.  Bütün zıtlıklar ve olaylar, 
O'nun iş ve nitelikleridir. Bu noktadan 
bakılırsa insan için ölüm ve yokluk 
olamaz. Varlıklar ve insanlar sadece bir 
nitelikten başka bir niteliğe geçerler.  O, 
her an yeni bir iştedir, bu bilinçli ve şuurlu 
yaradılışı anlayıp kavramak imandır. 
Hakiki manada varlık, bir tanedir. 
Gelişerek imtihan sırrı ve kıyas yapmak 
için ikili yapı şekline girer. Bir'den gelir, 
sonra gelişerek Bir'e döner. O'ndan 
geldik,  yine O'na döneceğiz. 

   Kuranda geçen halaka (yarattı) fiili şekil 
verdi manasındadır. Her maddenin bir 
şekli vardır, şekli olan(madde) ezeli 
olamaz. Ezeli olan sonsuz ve bin bir 
enerji çeşidi olarak yansıyan İlahî 
kudrettir ve o kudretin ruhu, özü, kâinatın 
şuuru, bilinci, ilim ve iradedir. Soyuttur, 
saf hayırdır ortağı yoktur, zaman ve 
mekândan münezzehtir.

   Bu sonsuz, soyut ve mutlak varlığın her 
şeyi kuşatmasına Vahidiyet denir.  Bu 
sonsuz varlık, bölünmeden, özelliklerini 
kaybetmeden her yerde bütün 
özellikleriyle görünür. Buna da Ehadiyet 
denilir. Pozitif ilimler bu tecelliye monad 
ve bunun ilmine monadoloji diyor. 

Güneşe vahidiyet dersek, güneşin ısı, 
ışık, enerji ve renk gibi tüm özelliklerinin 
küçük çapta su damlasındaki 
yansımasına ehediyet deriz. 

   Bu Mutlak Varlık, kendi iradesiyle 
ilminde şekli olan soyut varlığa şekil 
vererek yaratırken(somutlaştırırken) celâl 
ve cemal olarak ikili sistem gerçekleşir. 
Güzellik-çirkinlik, cennet-cehennem sıcak 
soğuk, negatif-pozitif, ruh-beden, madde-
mana gibi zıtlıklar şeklinde görülür. Ahret 
âleminde zıtlar olmayacağından, 
dünyadaki zıtlar sisteminin ölçüsüyle 
cenneti tam anlayamayız. 
Peygamberimiz “Ahret öyle bir hakikattir 
ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de 
insanın hatırına gelmiştir der.” 

   Bir insan, kendi varlığını teşkil eden 
dengeyi ve adaleti tam yaşar, hayatı 
boyunca devam ettirir ve mutlak 
varlığa(Allah) bir ayna olursa(su 
damlasının, güneşin bütün özelliklerine 
ayna olup yansıtması gibi) o ebedî bir 
hayatı hak eder. Onun için ölüm ve 
yokluk korkusu olamaz.  Dinde bu 
dengenin ismi sıratı müstakimdir(doğru 
yol) . Kim bu dünyada sıratı müstakim 
üzere gidebilirse o, cennete girer. Kim de 
Allah'ın bu sonsuz soyut mutlak varlığına 
eş koşarsa, Allah ona cenneti (sonsuz 
saadeti) haram eder. Ölümün ve 
sıkıntıların acısından kurtulamaz. Hiç 
kimse ona yardımcı olmaz. İlahî sonsuz 
sistemde dengesiz yaşayan, o sistemin 
çarkları arasında acı çeker ve ezilir.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri
İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

Dr. Hacı Arslan UZAN
Kaymakam 

Muhammet BALTA
Belediye Başkanı

BEŞİKDÜZÜ YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde gerçekleşen deprem için Beşikdüzü Kaymakamlığı ve Beşikdüzü
Belediyesi tarafından oluşturduğu Afet Koordinasyon Merkezinde toplanan yardımlar yola çıktı. 

Dünden buyana 
Kahramanmaraş'ta ve 
çevre illerde gerçekleşen 

deprem için Beşikdüzü 
Kaymakamlığı ve Beşikdüzü 
Belediyesi tarafından 
oluşturduğu Afet Koordinasyon 
Merkezinde toplanan yardımlar 
yola çıktı.
“AFETZEDE HALKIMIZIN HER 
ZAMAN YANINDAYIZ”
Dünden buyana 
Kahramanmaraş'ta ve çevre 
illerde gerçekleşen deprem için 
Beşikdüzü Kaymakamlığı ve 
Beşikdüzü Belediyesi tarafından 
oluşturduğu Afet Koordinasyon 

Merkezine akın eden ve yardım 
için sıraya giren tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür 
ederiz. Bu zor günlerden, 
Milletimizin sağduyusu ve 

yardımseverliği ile çıkacağız 
diyen Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun ilk tırımız 
yola çıktı. Birlik, beraberlik ve 
dayanışmaya en çok ihtiyaç 
duyduğumuz bu günlerde 
deprem bölgesine yardım için 
Beşikdüzülü hemşehrilerimiz 
adeta seferber oldu. İlk tır 
malzememizi yükleyerek afet 
bölgesine gönderdik. İkinci 
tırımızı da yükleyip bugün yola 
çıkartacağız. Kazasız belasız 
deprem bölgesine ulaşmalarını 
diliyoruz. Afetzede Halkımızın 
her zaman yanındayız dedi.
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YüZYILIN FELAKETi
Türkiye’nin bir yüzyılda tanık olabileceği depremler 6 Şubat tarihinde bir kaç saat içinde meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 10 ilde 13.5 milyon kişi etkilenirken, depremler ağır kayıplara yol açtı.

7 GÜN
MİLLİ YAS

İLAN EDİLDİ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem
yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay
sürecek OHAL ilan etme kararı aldık”

Büyük felaketin ardından devlet, 
millet el ele verdi ve tüm 
imkanlarıyla depremzedelerin 
yardımına koştu. Bakanlar, 
bölgede çalışmaları koordine 
ederken, vatandaşlar ve sivil 
toplum kuruluşları tüm illerde 
büyük yardım seferberliği 
başlattı. 

SEFERBERLİK RUHU

Başkan Erdoğan; En 
büyük felaketi 
yaşıyoruz. Ülke ve millet 
olarak birlik ve 
beraberlikle bu günleri 
de geride bırakacağız. 
Gün 85 milyon tek 
yürek, tek bilek olma 
günüdür.

TEK YÜREK OLMA GÜNÜ

DEVLET-MİLLET EL ELE
YARALARI SARACAĞIZ

VAKFIKEBiR’DEN YARDIM SEFERBERLiGi
Kahramanmaraş İlinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 10 ilde meydana gelen deprem sonrası Vakfıkebir İlçesi seferber oldu. 

ahramanmaraş'ta 7,7 ve 

K7,6 büyüklüğünde iki 
deprem meydana geldi. 

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, 
Diyarbakır, Adana, Osmaniye, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Malatya ve Hatay'da büyük 
yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük 
deprem sonrası Türkiye de 
bütün iller yardım için harekete 
geçerken Vakfıkebir ilçesi de 
alarma geçti. Depremin ilk 
saatleri olan 04.17'den sonra 
gün ışığının aydınlanması ile 
birlikte Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan ve Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın 
koordinesinde başlatılan yardım 
seferberliği çığ gibi büyüyerek 
arttı. Bütün ilçe siyasi parti 
teşkilatları, STK temsilcileri, 
muhtarlar, esnaflar, işadamları, 
ilçe halkının tümü ellerindeki 
imkanlar doğrultusunda faydalı 

olabilmek için seferber oldular. 
Kan vermek için birbiriyle 
yarışan ilçe halkı örnek bir 
davranış sergiledi. Kan 
bağışında yaşanan izdihamın 
ardından yardımda bulunmak 
için marketlere ve mağazalara 
akın eden ilçe halkı yardım 
tırlarına aldıkları malzemeleri 
yetiştirmek için ellerinden gelen 
gayreti gösterdiler. Fırıncı 
esnaflarının ekmek 
yardımlarının yanı sıra Fırınlarda 
ekmek alıp yardımda bizimde bir 
katkımız olsun diyen insanların 
göz yaşarı içerisinde görevlilere 
yardım etmek istemeleri tüm 
Vakfıkebir halkının ne kadar 
duyarlı olduğunu gözler önüne 
serdi. Saatler içinde 6 büyük Tır'ı 
dolduran Vakfıkebir halkını 
kutluyoruz. Yapılan yardımlar 
için teşekkür ediyoruz. Vakfıkebir 
ilçesinden 6 tır deprem 
bölgesine hareket etti. 

“6 TIR YOLA ÇIKTI”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı 
açıklamada; “Değerli 
hemşehrilerim; dünden bugüne 
deprem bölgesindeki 
kardeşlerimize yardım 
edebilmek için seferber oldunuz. 
Gıda, giyecek, temizlik 
maddesinden oluşan 
yardımlarınızı bugün 
koordinasyon merkezimizden 6 
ayrı tıra yükleyerek gönderdik. 
Ayrıca 4 bin Vakfıkebir 
Ekmeğimizi de ayrı bir Tır'a 
yüklüyoruz. Vakfıkebir ilçe 
halkımızın ne kadar duyarlı ve 
ne kadar maneviyatının yüksek 
olduğunu bir kez daha 
kanıtladınız. Her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan ise yaptığı 
açıklamada; “Dünden bu yana 
yardım toplama noktalarında 

görev yapan gönüllüler, 
vatandaşların yaptığı yardımları 
insan zinciri oluşturarak araçlara 
aktarıldı. Toplanan malzemeleri 
bulunduğu alandan gönüllü 
arkadaşlarımızla birlikte 6 
yardım tırlarına yükleyerek 
deprem bölgesine gönderdik. 
Malzemelerin temini noktasında 
katkıda bulunanlara teşekkür 
ediyorum. Depremin büyüklüğü 
ve etkisi göz önünde 
bulundurulduğu vakit bu noktada 
daha çok yardıma ihtiyaç 
duyulmaktadır. Hep birlikte 
inşallah bu sıkıntıyı aşacağız 
dedi. Kaymakam Uzan, Tüm ilçe 
halkının depremzedeler için 
kenetlendiğini belirterek, 
Yardımlar çığ gibi geliyor. 
Vakfıkebir'li hemşerilerimizin ne 
kadar duyarlı ve yardımsever 
olduğunu bir kez daha görmüş 
olduk. Her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum dedi.”

06 Şubat 2023 Pazartesi sabah saat 
4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık 
ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde 
deprem meydana geldi. Deprem birçok 
kentte hissedildi. Depremin şiddeti 
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, 
Adana, Osmaniye, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve 
Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı 
ilçelerde ve köylerde de büyük hasar 
oluştu. 9 Şubat 2023 Perşembe gecesi 
itibariyle 14 bin 351 vefatımız, 63 bin 
794 yaralımız var.
DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ 
YARALI VAR?
İki büyük depremde 9 Şubat 2023 
Perşembe günü açıklanan can kaybının 
14 bin 351'e yükseldiği ve 63 bin 794 
kişi yaralandığı bildirildi. Son bilgilere 
göre 6 bin 444 bina yıkıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 

Yaşadığımız bu büyük afette 14 bin 351 
kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi 
yaralanmıştır. Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı son 
açıklamada, "Yaşadığımız bu büyük 
afette göçük veya yıkım sonucu an 
itibari ile 14 bin 351 kişi hayatını 
kaybetmiş, 63 bin 794 kişi 
yaralanmıştır. Geçici barınma 
ihtiyacının karşılanması için bölgede 
100 binin üzerinde çadır kurulmuş ve 1 
milyon 255 bin 500 battaniye 
gönderilmiştir" dedi.
AFAD: 28 BİN 44 VATANDAŞIMIZ 
AFET BÖLGESİNDEN TAHLİYE 
EDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), 4 bin 607'si kara yolu ve demir 
yolu, 23 bin 437'si hava yolu ile olmak 
üzere toplam 28 bin 44 kişinin afet 
bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu. 

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 
Kahramanmaraş merkezli depremden 
etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle 
il dışına gitmek isteyenler için jandarma 
ekiplerince 10 ilde tahliye alanları 
oluşturulduğu belirtildi, tahliye 
alanlarının detayları paylaşıldı. 
Açıklamada, "Oluşturulan bu noktalara 
tahliye talebiyle başvuran 
vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce 
belirlenecek olan en uygun vasıtalarla 
sağlanmaktadır. 9 Şubat 2023 saat 
11.38 itibarıyla kara yolu ve demir yolu 
aracılığıyla 4 bin 607, hava yolu 
aracılığıyla 23 bin 437 olmak üzere 
toplam 28 bin 44 vatandaşımız afet 
bölgesinden tahliye edilmiştir" denildi.
“SAHADA GÖREV YAPAN PERSO-
NEL SAYISI 113 BİN 201”
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, 
DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, 

itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve 
uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama 
kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer 
ülkelerden gelen arama kurtarma 
personeli sayısı ise 5 bin 709. AFAD, 
Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, 
ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel 
güvenlik ve yerel destek ekiplerinden 
görevlendirilen saha personel sayısı ile 
beraber bölgede görev yapan personel 
sayısı 113 bin 201'e ulaştı. Depremden 
yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, 
AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 
929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 
battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile 
yaşam çadırının kurulumu tamamlandı. 
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, 
Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye 
toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 

1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra 
mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 
hizmet aracı sevk edildi.
“ŞANLIURFA VE KİLİS'TE 
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI”
AFAD'dan yapılan açıklamada, 
"Ekiplerimiz, Şanlıurfa ve Kilis'te arama 
kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. 
Arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle 
çalışmaların devam ettiği diğer 
illerimize sevk edilmiştir" denildi.
“DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 
20 ŞUBAT'A KADAR TATİL”
Tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 
Şubat 2023 tarihine kadar ara 
verilirken, deprem bölgesinde okullar 
20 Şubat 2023 tarihine kadar ara 
verildi. Ayrıca Deprem bölgesinde 
eğitimlerine devam eden öğrenciler 
istedikleri illerdeki okullara nakillerini 
aldırabilecekler.
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TÜRK KIZILAY ORTAHİSAR ŞUBESİ DUYURDU
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, birçok ilimizi etkileyen şiddetli bir deprem meydana gelmiştir.
Depremin yaşandığı bölgelerde öncelikli olarak battaniye, ikramlık malzeme, su, kışlık kıyafet (sıfır) malzemelerine
ihtiyaç bulunmaktadır. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız Kızılay Ortahisar şubesine teslim edebilirler.

DEPREMİN ACISI VAKFIKEBİR'E DÜŞTÜ
Vakfıkebir ilçemizin değerlerinden biri olan ve gurbette hayatını
sürdüren Kenan Bahadır, 2 çocuğunu depremde kaybetti.

akfıkebir ilçemizde 

Vdoğup büyüyen ve 
ilçenin köklü ailesi 

Bahadıroğlu sülalesinden olan 
ayrıca Vakfıkebir ilçesi Çarşı 
Mahallesi muhtarı Gökhan 
Bahadır'ın da kardeşi Kenan 
Bahadır yüzyılın en büyük 

depreminde 2 çocuğunu 
kaybetti. Hayatını Hatay ilinde 
çalışarak sürdüren Kenan 
Bahadır, yaşanan büyük 
felaketin ardından eşi ve 
çocukları enkaz altında 
kalmıştı. Eşi sağ olarak 
enkazdan çıkartılırken Kenan 

Bahadır'ın 2 çocuğu malesef 
enkaz altından ölü olarak 
çıkartıldı. Bahadır ailesinin 
acısını en içten duygularımızla 
paylaşıyoruz. Vefat eden 
çocuklarımıza Allah'tan rahmet 
diliyor, ailesine ve yakınlarına 
sabırlar diliyoruz.

Adres: 1 Nolu Erdoğdu 
Mahallesi Soğuksu Cad. 
No:58/A 
Nakdi yardım yapmak isteyen 
vatandaşlarımız aşağıdaki 
hesaba açıklama kısmına 
“Deprem” yazarak yardımda 
bulunabilirler
Tlf: 0(552) 168 25 04
0 (462) 500 18 68
TÜRK KIZILAY DERNEĞİ
TR73 0001 0015 4900 0018 
6872 25
Kahramanmaraş'ın Pazarcık 
ilçesinde 6 Şubat 2023 
tarihinde saat 04.17'de 7,4 
büyüklüğünde bir deprem 
meydana gelmiştir. Depremin 
ardından en büyüğü 6,6 
büyüklüğünde olmak üzere 

17artçı deprem meydana 
gelmiştir. Deprem; 
Kahramanmaraş, Hatay, 
Osmaniye, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya 
ve Adana başta olmak üzere 
çevre illerde yoğun şekilde 
hissedilmiştir. Türkiye Afet 
Müdahale Planı kapsamında 
depremin seviyesi 4. Seviye 
olarak ilan edilmiş olup 
illerimizde ve Başkanlık AFAD 
merkezinde tüm afet grupları 
toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı 
ile yapılan görüşmelerde ERCC 
üzerinden kentsel arama ve 
kurtarma alanında uluslararası 
yardım çağrısında 
bulunulmuştur. Bölgede 
koordinasyona destek 

sağlamak üzere; 
Kahramanmaraş'a Kayseri 
Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, 
Gaziantep'e Mardin Valisi, 
Adıyaman'a Tunceli Valisi, 
Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve 
Malatya'ya Sivas Valisi 
görevlendirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından bölgeye 
yönlendirilen ekipleri taşımak 
üzere 2 adet uçak 
görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD 
Müdürlükleri teyakkuza 
geçirilmiş olup arama ve 
kurtarma başta olmak üzere 
tüm ekipler bölgeye sevk 
edilmiştir. Gelişmeleri takip 
ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.

98 YAŞINDA KOVİDİ YENDİ 
98 yaşında kovid hastalığına yakalanan, felç ve koah hastalıkları da bulunan Çarşıbaşı ilçesinden İrfan Kemal Sevgi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi
Dahiliye Uzmanı Dr. Hanzade Duygu Demir ve sağlık çalışanlarının yoğun gayretleri ile hastalığı yenerek yeniden hayata merhaba dedi. 

TEDAVİSİ İÇİN YOĞUN 
GAYRET GÖSTERDİLER  
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Aydın Kant, 
Dahiliye Uzmanı Dr. Hanzade 
Duygu Demir, İdari ve Mali 
Hizmetler Müdürü Yahya 
Sağıroğlu, Sağlık Bakım 
Hizmetleri Müdürü Nilgün 
İskender ve hastanın tedavi 
gördüğü palyatif servisinde 
çalışan sağlık çalışanları ile 
birlikte hastayı ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Aydın Kant 
ayrıca hastanın tedavisi için 
yoğun gayret gösteren Uzm. Dr. 
Hanzade Duygu Demir ve sağlık 

çalışanlarını kutladı.  98 yaşında 
kovid hastalığını yenen İrfan 
Kemal Sevgi'nin doktoru Uzm. 
Dr. Hanzade Duygu Demir, 
“Kovid hastalığına yakalanan 
hastamız 11 Ocak tarihinde 
hastanemize geldi. Hastamızın 
genel durumu kötü ve oksijene 
ihtiyacı vardı. Yoğun bir tedavi 
uyguladık. Hastalığı yendi. 
Bizlerde uyguladığımız 
tedavinin başarılı olması ve 98 
yaşında felç ve koah 
rahatsızlıkları bulunan Kemal 
Dedemizin Kovid hastalığından 
kurtulması dolayısıyla mutlu 
olduk” dedi.
ÖMRÜ BOYUNCA MEYVE İLE 
KAHVALTI YAPTI 

 Çarşıbaşı ilçesi Merkez 
Mahallede yaşayan İrfan Kemal 
Sevgi'nin oğlu Halit Sevgi ise, 
“Babamız 23 yıldır felçli ve koah 
hastası. Ömrü çalışmakla geçti. 
Çarşıbaşı'nda yapılan çok 
sayıda inşaatta emeği vardır. 
Ömrü boyunca sabah 
kahvaltılarında meyve yiyerek 
güne başladı. Meyve yemeye ve 
sağlıklı beslenmeye dikkat 
ederdi. Vakfıkebir Devlet 
Hastanemize getirdiğimizde 
sağlık durumu çok kötüydü. 
Uzm. Dr. Hanzade Duygu 
Demir'nin yaptığı tedaviler 
sonucunda umutsuzluklarımız 
umuda dönüştü. Evlatları olarak 
babamızın tedavisi ile yakından 
ilgilenerek sağlığına 
kavuşmasına vesile olan 
Vakfıkebir Devlet Hastanemizin 
Başhekimi Doç. Dr. Aydın 
Kant'a, Doktorumuz Hanzade 
Duygu Demir'a, İdari ve Mali 
Hizmetler Müdürü Yahya 
Sağıroğlu'na, Sağlık Bakım 
Hizmetleri Müdürü Nilgün 
İskender ve burada özveriyle 
görev yapan tüm sağlık 
çalışanlarına çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

CUMA GECESİ CAMİDE BULUŞTULAR
Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma geceleri ailecek camide buluşuyoruz projesi kapsamında
Vakfıkebir Fevziye Mahallesi Yukarı Camii'nde "Kur'an Tilaveti ve Sohbet Programı" düzenlendi.

10.02.2023

evziye Mahallesi Yukarı 

FCamii İmam Hatibi 
Mehmet Veysi Şimşek'in 

organizasyonu ile Cuma gecesi 
"Kur'an Tilaveti ve Sohbet" 
konulu bir program düzenlendi.
Programa İlçe Müftüsü Şükür 
Küçük, bazı din görevlileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
Akşam namazının kılınmasının 
ardından Yasin Suresinin 
okunması ile başlayan program 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
sohbeti ile devam etti. Program 

öncesi alınan soruları 
cevaplandıran Müftü Küçük'ü 
vatandaşlar dikkatle ve ilgi ile 
dinlediler. İmam Hatip Mehmet 
Veysi Şimşek 'in yaptığı dua ve 
yatsı namazının kılınmasından 
sonra İmam Hatip Şimşek 
programa katılanlara caminin 
müştemilatında ikramda 
bulundu.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, 
programı organize eden İmam 
Hatip Mehmet Veysi Şimşek 
başta olmak üzere katılım 

sağlayan din görevlilerine ve 
Cami cemaatine teşekkür etti.
Cemaatin organizasyondan 
son derece memnun kaldığını 
belirten İmam Hatip Mehmet 
Veysi Şimşek de, cami cemaat 
buluşması, kaynaşması, Cuma 
gecesinin ihyası,Kur'an Tilaveti 
ve Sohbet gibi programların 
bundan sonra da devam 
edeceğini ifade ederek, başta 
İlçe Müftüsü Küçük'e, 
meslektaşlarına ve Cemaatine 
teşekkür etti.

T
rabzon İl Müftülüğü'nün 
organizasyonunda 
gerçekleştirilen sabah 

namazı buluşmasına gençler 
büyük ilgi göstererek Bahçecik 
Mehmet Akif Ersoy Camiini 
doldurdular. Programa Vakfıkebir 
Diyanet gençlik Koordinatörlüğü 
olarak kalabalık bir ekiple katılım 
sağlandı. Düzenlenen sabah 
namazı buluşmasında Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük, Şube 
Müdürü Halil Güneş, İlçe Vaizi 
Nuri Dural , Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü Gençlik Koordinatörü 
Davut Bayraktar, KYK Adnan 
Demirtürk Yurdu Manevi rehberi 
Rıdvan Açıkgöz de hazır 
bulundu. Sabah namazının 
kılınmasıyla başlayan programa 
İl Müftüsü Selami Aydın, İl Müftü 
Yardımcısı Yılmaz Küçük, İlçe 
Müftüleri, İl ve İlçe Gençlik 
Koordinatörleri ile İl ve İlçelerden 
gelen gençler katıldı. Programda 
gençler Kur'an-ı Kerim tilaveti, 
Veda Hutbesi, Çanakkale Şiiri ve 
Kaside okudular. İl Müftüsü 
Selami Aydın konuşmasında, 
“Bizim değişmez değerlerimiz ve 
14 asırdır engin bir tecrübemizin 
var dedi. Müslüman Müslümanın 

kardeşidir diye sözlerine devam 
eden Müftü Aydın, Biz 
Müslümanlar olarak bir araya 
geldik. Davetimize icabet edip 
Trabzon'un her bir köşesinden 
ilçesinden camiyi dolduran 
gençleri tebrik ediyorum. Allah 
onlardan razı olsun dedi. 
Gençlere, asırlardır İslam'ın 
sancaktarlığını yapan dini 
mübiniislam'a hizmet eden vatan 
evlatları olduklarını hatırlatan 
Aydın, Çağ kapatıp çağ açan 
tarihin akışına yön veren gittiği 
coğrafyalarda büyük 
medeniyetler inşa eden bir 
milletin evlatları, mazlum ve 
mağdur milletlerin umudu 
olduklarını ifade etti. Merhamet 

medeniyetinin de evlatları 
olduğumuzu hatırlatan Müftü 
Aydın, Batı medeniyetinin hiçbir 
zaman medeni olmadığını 
söyledi. Bizler ise insanları 
acılardan, sıkıntılardan 
kurtulması için Allah'ın dinine ve 
kardeş olmaya, merhamete 
davet ediyoruz. İnsanların 
kutsallarına saygıya davet 
ediyoruz. Kur'anımıza el 
uzatılmasını istemiyoruz. 
Kimsenin kutsalına saygısızlık 
yapılmasın. İnsanlar 
ibadetlerinde özgür ve hür 
olsunlar. Barış olsun kardeşlik 
olsun istiyoruz diye sözlerine 
devam etti. Konuşmasının 
sonunda gençlere, birlik 
beraberlikten ayrılmamayı, 
Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi, 
Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı, 
ayrılığa düşmemeyi İslam'ın 
ahlakı ile ahlaklanmayı gençlere 
öğütleyen Aydın, katılımlarından 
dolayı kendilerine teşekkür etti.
Yapılan duanın ardından 
programa katılanlara ikramda 
bulunuldu.

YÜZLERCE GENÇ SEHERDE CAMİDE BULUŞTU
Kur'an-I Kerime karşı yapılan çirkin saldırıya karşı Trabzon BahçecikMahallesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde
“Haydi gençler seherde Kur'an ve Namaz da buluşalım” temalı sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

MÜFTÜ ŞÜKÜR KÜÇÜK HASTA
VE YAŞLILARI ZİYARET ETTİ
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük, İlçeye bağlı Ballı Mahallesinde ikamet eden yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etti.

İ
lçe Müftüsü Şükür Küçük, bir 
grup personel ve mahalle 
Camii İmam HatipleriMehmet 

Baştanve İlyas Albayrak ile 
birlikte; Vakfıkebir Ballı 
Mahallesinde ikamet eden yaşlı 
ve hasta vatandaşlar Fatma 
Baştan(64), Fatma Yolcu(87), 

Osman Kaim(73) adlı 
vatandaşları evlerinde ziyaret 
etti. Hasta vatandaşlarla onların 
aile yakınlarına moral ve 
manevi destek amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlerde, 
Müftü Küçük hasta vatandaşlar 
ve aile yakınlarıyla sohbet edip 

hâl ve hatırlarını sordu, sağlık 
durumlarıyla ilgili bilgi aldı. 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinde 
bulunulan ziyaretlerde Müftü 
Küçük, hasta ve yaşlı 
vatandaşlara dua etti ve onların 
da dualarını aldı. 
Hasta ve yaşlılarla ilgilenen aile 
yakınlarına, moral ve manevi 
destek anlamında nasihatlerde 
bulunan Müftü Küçük, tüm 
hastalara Allah'tan acil şifalar, 
sabır ve metanet, yakınlarına da 
kolaylıklar, sağlıklı ve bereketli 
ömürler temennisinde bulundu.
Ziyaret edilen Hasta, Yaşlılar ve 
yakınları ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek 
Müftü Küçük' e ve beraberindeki 
gruba teşekkürlerini ifade 
ederek dua ettiler.



Büyükliman
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BÜYÜKŞEHİR GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özel gereksinimli bireyler için yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

ürkiye 2. Lig Erkekler 

THentbol Liginde 
mücadele eden 

Vakfıkebir temsilcisi Vakfıkebir 
1874 FK Hentbol Takımı, 
Vakfıkebir Kapalı Spor 
Salonunda misafir ettiği 
Erzurum temsilcisi Aziziye 
Belediyesi Hentbol Takımına 
yenilerek eline geçen liderlik 
fırsatından yararlanamadı. 
Karşılaşmaya tutuk başlayan 
ve bir türlü istediği oyunu 
sahaya yansıtamayan 
Vakfıkebir temsilcisi Vakfıkebir 
1874 FK Hentbol takımı 
müsabakanın ilk yarısını da 
10-6 geride kapattı. 
Müsabakanın ikinci yarısına 
daha hızlı ve istekli başlayan 
Vakfıkebir temsilcisi, istediği 
oyunu müsabakanın ikinci 
yarısında sahaya 
yansıtmasına rağmen aradaki 
farkı iki sayıya kadar düşürse 
de Erzurum temsilcisinin iyi 
savunması karşısında bir türlü 
üstünlük kuramayarak 
sahadan 20-15 gibi bir skorla 
yenik ayrıldı. Aziziye 

Belediyesi Hentbol takımı 
gurupta lider olarak geldiği 
Vakfıkebir'den yine lider olarak 
ayrılmayı başardı. Gurupta 
ikinci sırada yer alan Vakfıkebir 
1874 FK Hentbol Takımı 
liderlik fırsatını kaçıran taraf 
oldu. 
“ŞAMPİYON OLABİLMEK 
İÇİN DAHA FAZLA 
MÜCADELE EDECEĞİZ”
Takım yöneticileri yaptıkları 
açıklamada; “Maçın ilk yasına 
tutuk bir oyunla başladık. 
Müsabakanın ikinci yarısında 
üstün bir oyun oynamamıza 
rağmen rakibin iyi savunması 
karşısında müsabakada eşitliği 
yakalayamadık.  Oynadığımız 
müsabakalar sonucunda lig 
ikincisi olarak puan 
sıralamasında güzel bir yere 
gelmiştik. Lig liderini Vakfıkebir 
de ağırlamak ve bu güzel 
müsabaka ile liderlik koltuğuna 
oturmayı hedefliyorduk. Ama 
olmadı. Sağlık olsun. Lig lideri 
ve lig ikincisinin oynadıkları ve 
müthiş bir heyecana sahne 
olan bu güzel müsabakayı 

seyircilere izletme fırsatı 
yakaladık. İzleyenler inşallah 
keyif almışlardır. Takımımızı 
gösterdikleri bu güzel 
performans için kutluyoruz. 
Henüz lig bitmedi. Takım 
oyuncularımıza inanıyor ve 
güveniyoruz, gurubumuzda 
liderliğin en büyük favorisi 
olmaya devam ediyoruz. 
Şampiyon olabilmek için daha 
fazla mücadele edeceğiz. Tüm 
kulüp, Vakfıkebir ve bölge 
olarak takımımızın 
destekçisiyiz ve arkasındayız. 
Bu maçta bizleri yalnız 
bırakmayarak tribünleri 
dolduran seyircilerimize 
sponsorlarımıza ve özellikle 
yerel basın olarak her zaman 
yanımızda olan Büyükliman 
Postası Gazetesine teşekkür 
ediyoruz dediler.”
Müsabakayı izlemeye 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Merthan Çelikdağ 
ve takım yöneticileri katıldı. 

P
aris61 Derneği tarafından 
bağışlanan 90 adet akülü 
engelli aracı ve 20 adet 

tekerlekli sandalye düzenlenen 
törenle sahiplerine teslim 
edilirken, duygusal anlar 
yaşandı. Çocuklar başta olmak 
üzere tüm özel gereksinimli 
bireylerle yakından ilgilenen 
Başkan Zorluoğlu, yaklaşık 100 
akülü aracın da önümüzdeki 
günlerde Almanya'dan 
gönderileceğini söyledi. 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
hayata geçirdiği Engelsiz 
Yaşam Merkezi, Engelli Araç 
Atölyesi, Engelsiz Taksi ve üst 
geçitlere asansör uygulaması 
başta olmak üzere özel 
gereksinimli bireylere yönelik 
yaptığı çalışmalarla örnek 
olmaya devam ediyor. “Engelsiz 
Trabzon” anlayışıyla tüm 
projelerde özel gereksinimli 
bireylerin rahatlığını ilk sıraya 
koyan Başkan Zorluoğlu, 
Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen törenle 
Paris61 Derneği tarafından 
bağışlanan 90 adet akülü 
engelli aracı ve 20 tekerlekli 
sandalyeyi sahiplerine teslim 
etti. Engelli araç dağıtım 
törenine Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkan Vekili Atilla 
Ataman, AK Parti Trabzon İl 

Başkanı Sezgin Mumcu, 
Ortahisar Belediye Başkan 
Yardımcısı Coşkun Şahin, 
Paris61 Derneği Başkanı Avni 
Başkan ve vatandaşlar katıldı.
“REİS: GÜNLÜK HAYATIMIZA 
ÖNEMLİ KATKISI OLACAK”
Törende ilk olarak özel 
gereksinimli bireyler adına 
Nedim Reis konuştu. 2020 
yılında iş kazası geçirdiğini 
ifade eden Reis, “Kazadan 
sonra bu zamana kadar 
kendimi hiç bırakmadım. Bu 
güzel, günümüzde bizi çok 
onore ettiniz. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sunulan 
bu hizmetin, bizlerin sosyal 
hayata katılımında, başkasının 
desteğine ihtiyaç duymadan 
günlük işlerimizi yapmakta 
önemli katkısı olacak” dedi.
BAŞKAN: ÇOK 
DUYGULANDIK
Paris61 Derneği Başkanı Avni 
Başkan, karşılaştığı manzara 
karşısında memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Bu 
hizmeti sizlere getirebildiğimiz 
için ben ve yönetimdeki 
arkadaşlarım aşırı derecede 
duygulandık. Herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
“MUMCU: ÇOK ANLAMLI BİR 
TÖREN”
AK Parti İl Başkanı Sezgin 

Mumcu ise, “Bugün burada çok 
anlamlı tören için 
bulunmaktayız. 90 özel 
gereksinimli kardeşlerimize 
akülü araçlarını teslim töreninde 
buluşmaktayız. Bu çok anlamlı 
bir tören” ifadelerini kullandı.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN 
RİYASETİNDEKİ 
ÇALIŞMALAR TAKDİRE 
ŞAYAN”
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
sözlerine tüm davetlileri 
selamlayarak başladı. Çok 
anlamlı bir tören vesilesiyle bir 
araya geldiklerini belirten 
Başkan Zorluoğlu, “Bir ülkenin 
gelişmişlik seviyesinin önemli 
bir ölçütü, engelli 
vatandaşlarına sağladığı 
imkânlar ve kolaylıklardır. Bu 
manada Sayın 
Cumhurbaşkanımız riyasetinde 
son 15-20 içerisinde Türkiye'de 
engelli vatandaşlarımıza dönük 
gerçekleştirilen hizmetler, 
sağlanan imkânlar hakikaten 
takdire şayan. Biz 20-30 sene 
önce Avrupa'ya gittiğimizde 
orada engelli insanlara 
sağlanan imkânları 
gördüğümüzde gıptayla 
bakardık. Bugün elhamdülillah 
bizim ülkemizde de engelli 
kardeşlerimize bu manada çok 
önemli dokunuşlar yaptık ve 
yapmaya devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.  
“ENGELSİZ TRABZON” 
ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
olarak her daim özel 
gereksinimli bireylerle beraber 
olmaya özel önem verdiklerini 
belirten Başkan Zorluoğlu, 
“Şehrimizi el birliği ile engelsiz 
Trabzon haline getirmek için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak ilk 
olarak kurumsal manada bir 
Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı kurduk ve onun 
altında da engelli 

vatandaşlarımıza dönük Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
ihdas ettik. Bu şube müdürlüğü 
eliyle engelli kardeşlerimize 
dönük hizmetlerimizi 
yürütüyoruz. Yine engelli 
araçlarla ilgili atölye kurduk. Şu 
ana kadar o atölyede 1100 
civarında engelli aracı 
tarafımızdan alındı, tamir edildi 
ve tekrar engelli kardeşlerimize 
teslim edildi. Küçük bir iş gibi 
görünüyor ama bunun sizler için 
ne kadar önemli bir hizmet 
olduğunun farkındayım. Çünkü 
sizin eliniz kolunuz olan bu 
araçlar bozulduğunda süresi 
içinde tamir edilmezse, siz 
tamamen eve mahkûm 
kalıyorsunuz, hatta evin içinde 
bile hareket edemez hale 
geliyorsunuz. O bakımdan bu 
çok önemli bir hizmetti. Ayrıca 
'Engelsiz Taksi' uygulamasını 
başlattık. Önemli bir işi olan 
engelli kardeşimiz telefonla bize 
ulaştığında kendisini engelsiz 
taksimizle evinden alıp, 
gideceği yere götürüp tekrar 
evine bırakıyoruz.  Araç sayısını 
da bu sene inşallah artıracağız. 
Konaklar Mahallesi'nde hizmete 
sunduğumuz Engelsiz Yaşam 
Akademisi'nde yaklaşık 80 
evladımızı sabahtan akşama 
kadar eğitmeye ve onlarla hoş 
vakit geçirmeye çalışıyoruz” 
dedi.
“ATATÜRK KÖŞKÜ'NÜ 
ZİYARET EDEBİLECEKLER”
Özel gereksinimli bireylere 
yönelik çalışmaların olmazsa 
olmazları olduğunu vurgulayan 
Başkan Zorluoğlu, “Bütün 
altyapı ve üstyapı 
çalışmalarımızda arkadaşlarıma 
söylediğim bir şey var. Mutlaka 
her bir çalışmayı yaparken 
engelli kardeşlerimizin nasıl 
yararlanabileceğini düşünerek 
gerçekleştireceksiniz diyorum. 
Bir kaldırım veya yol yaparken 
buradan engelli vatandaşlarımız 
nasıl yararlanacak? Engelliler 

için erişilebilir olması 
noktasında gerekli hassasiyeti 
göstereceksiniz diyorum. Bu 
bizim olmazsa olmazımızdır. 
Biliyorsunuz Atatürk Köşkü'nde 
ciddi restorasyon yapıyoruz. Şu 
ana kadar engellilerin oraya 
girmesine olanak sağlayacak 
bir düzenek yoktu. Gittiğimde 
gördüm, arkadaşlara da 
gereken talimatı verdim. 
Restorasyon çalışmaları 
haziran gibi tamamlandığında 
engelli kardeşlerimiz artık 
Atatürk Köşkü'nü rahatlıkla 
ziyaret edebilecekler. Bu 
sadece bir örnek inşallah tüm 
çalışmalarımızda bu örnekleri 
çoğaltacağız” şeklinde konuştu.
“EMEĞİ GEÇEN HERKESE 
TEŞEKKÜR ETTİ”
Sözlerinin sonunda akülü 
araçların temini noktasında 
katkı sunan herkese 
teşekkürlerini ileten Başkan 
Zorluoğlu, “Geçen hafta 
Paris'teydim. Orada Paris61 
Derneği'nin değerli başkanı ve 
yönetimi bizlere çok ilgi 
gösterdi. Çok güzel bir gece 
düzenlendiler. Gecede 2 bine 
yakın hemşehrimiz vardı hepsi 
sizlere selamlarını iletti. O 
gecede bugün sizlerle 
buluşturacağımız akülü araçlar 
temin edildi. Yurt dışındaki 

hemşehrilerimiz bu hassasiyeti 
gösterdiler ve Trabzon'daki 
engelli kardeşlerine hediye 
gönderdiler. Değerli 
Başkanımıza ve yönetimine 
gönülden teşekkür ediyorum. 
90 akülü araç 20 tane de 
tekerlekli sandalye gönderdiler. 
Yaklaşık 100 akülü araç da 
önümüzdeki günlerde 
Almanya'dan gelecek. Akülü 
araca ihtiyaç duyan her bir 
engelli kardeşimize bu imkânı 
sağlayacağız. Bu tür 
programlarda ben de çok 
duygulanıyorum. Sosyal 
Hizmetler Dairesi 
Başkanlığımızın da çok emeği 
var. Daire başkanımıza ve 
ekibine teşekkür ediyorum. 
Teşrif eden tüm kardeşlerimize 
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.  
“DUYGUSAL ANLAR 
YAŞANDI”
Başkan Zorluoğlu'nun 
konuşmalarının ardından 
Paris61 Dernek Başkanı Avni 
Başkan ve hayırseverlere 
teşekkür plaketi takdim edildi. 
Başkan Zorluoğlu, törene 
katılan herkesle tek tek 
ilgilenirken, özellikle çocuklara 
yakın ilgi gösterdi. Duygusal 
anların yaşandığı tören, hatıra 
fotoğrafı çektirilmesinin 
ardından sona erdi.
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ŞENOCAK VE HACIKÖY MAHALLESİ
GENÇLERİNDEN KARDEŞLİK MAÇI
Vakfıkebir Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Davut Bayraktar'ın organizasyonu ile Vakfıkebir
Şenocak ve Hacıköy Mahallesi gençleri ortak halı saha maçı etkinliği düzenlediler.

V
akfıkebir Şenocak 
Mahallesi Camii İmam 
Hatibi aynı zamanda 

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü gençlik 
koordinatörü olanDavut 
Bayraktar, Vakfıkebir Toki Camii 
İmam Hatibi (Vakfıkebir Adnan 
Demirtürk Kredi Yurtlar 
Müdürlüğü Manevi Rehberi) 
Rıdvan Açıkgöz, Hacıköy 
Mahallesi Sahil Camii İmam 

Hatibi Ahmet Elbir ile beraber iki 
mahalle gençlerini ortak bir halı 
saha etkinliği düzenleyerek bir 
araya getirdiler.
Vakfıkebir'deki bir halı sahada 
yapılan etkinliğe katılan gençler 
keyifli dakikalar 
yaşadırlar.Halısahada 
düzenlenen maçtan sonra 
Koordinatör Bayraktar etkinliğe 
katılan gençlere tatlı ve çay 

ikramın da bulundu.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü gençlik 
koordinatörü İmam Hatip Davut 
Bayraktar; “Zaman zaman 
yaptığımız ve devamını 
planladığımız halı saha 
etkinliğinde amacımız İlçemizin 
farklı mahallelerinde ikamet 
eden gençleri bir araya 
getirmek, tanıştırmak, 

kaynaştırmak, birlik ve 
beraberliği, kardeşliği, 
paylaşmayı gençlerimizin ruhuna 
aşılamaktır bu anlamda  
faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz 
devam edecektir,her şey 
gençlerimiz için, gençler bizim 
her şeyimiz, onlar bizim 
geleceğimiz, hayat geçlerle daha 
da güzel” dedi.

GALATASARAY - TRABZONSPOR: 2-1
Vakfıkebir Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Davut Bayraktar'ın organizasyonu ile Vakfıkebir
Şenocak ve Hacıköy Mahallesi gençleri ortak halı saha maçı etkinliği düzenlediler.

VAKFIKEBİR 1874 HENTBOL
TAKIMI FIRSATI KAÇIRDI
Türkiye 2. Lig Erkekler Hentbol Ligi'nde mücadele eden Vakfıkebir 1874 FK Hentbol
Takımı, rakibi Aziziye Belediyesi Hentbol takımına 20-15 yenilerek fırsat kaçırdı. 

enüz 12. 

Hsaniyede Maxi 
Gomez'in golüne 

engel olamayan Okan 
Buruk'lu Cim Bom, 18. 
dakikada Dries 
Mertens'le eşitliği 
yakaladı, 53. dakikada 
Mauro Icardi'nin penaltı 
golüyle karşılaşma 
Galatasaray'ın 2-1'lik 
üstünlüğü ile sona erdi. 
12'si ligde 3'ü kupada 
olmak üzere son 15 
resmi maçını kazanan 
Sarı Kırmızılılar, maç 
fazlasıyla Fenerbahçe ile 
arasındaki puan farkını 
9'a çıkarırken Abdullah 
Avcı'lı Trabzonspor, üst 
üste 4. deplasman 
mağlubiyetini aldı.
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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

MUHTARLARA ÝLK
YARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ
Vakfıkebir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda
"Aile Okulu Projesi" çerçevesinde mahalle muhtarlarına ilk yardım eğitimi verildi.

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de> Alper Özkan KARAGÖL 3'de

> Sadık AYDIN 2'de > Ahmet KAMBUROĞLU 2'de

BÜTÜN KURUMLAR VATANDAÞ
ÝÇÝN ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIÞMALI
Vakfıkebir İlçesinde kaymakam başkanlığında belediye başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

CHP GENÇLÝK KOLLARI
BAÞTAN'A EMANET 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı. 2022-2023 eğitim-öğretim

yılı güvenlik tedbirleri toplantısı Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleşti.

HEDEFÝMÝZ GÜVENLÝ OKUL, GÜVENLÝ
EÐÝTÝM ORTAMI SAÐLAMAK

(CHP) Cumhuriyet Halk Partisi Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları
Başkanlığına Nuh Erdal Baştan atanarak görevine başladı.


