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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan
iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş,
Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay hattı üzerinde olduğu belirlendi.

TÜRKİYE’NİN FAY GERÇEĞİTÜRKİYE’NİN FAY GERÇEĞİ

MUCIZE KURTULUŞLAR
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye,
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

“MUCİZE KURTARILANLARIN SAYISI 8 BİNDEN FAZLA”

> Ahmet KAMBUROĞLU 3'de

VAKFIKEBİR'DEN DEPREM
BÖLGESİNE ARAÇ VE PERSONEL DESTEĞİ
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye
Vakfıkebir Belediyesinden araç ve personel desteği gönderildi.

> Sadık AYDIN 4'de
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DEPREMZEDE AİLELERİ ZİYARET EDİYORLAR
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası bölgemize gelen depremzede aileler yerleştikleri evlerde ziyaret edilerek durumları hakkında bilgi alınıyor. 

K
ahramanmaraş 
merkezli 10 ilde 
meydana gelen 

deprem sonrası bölgemize 
gelen depremzede aileler 

yerleştikleri evlerde ziyaret 
edilerek durumları hakkında 
bilgi alınıyor. Sıkıntıları 
dinleniyor ve çözüm odaklı 
çalışmalar sürdürülüyor. 

Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 
depreme yakalanan 
Kahraman ailesini Vakfıkebir 
'de baba evinde ziyaret eti.  6 
Şubat 2023 tarihinde 
depreme yakalanan aile 
çocukları ile birlikte 
Vakfıkebir ilçesi Kemaliye 
Mahallesinde ikamet eden 
babası Hayrullah 
Günaydın'ın yanına yerleşti. 
Büyükliman bölgesindeki 5 
ilçeye yerleşen depremzede 
aileler ziyaret ediliyor ve bir 
sıkıntılarının olup olmadığı 
soruluyor.    
“DEVLET MİLLET EL ELE 

YAŞANAN BU BÜYÜK 
FELAKETİN YARALARINI 
SARACAĞIZ”
Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
yaptığı açıklamada, 
Bölgemize gelen depremzede 
ailelerimizin ihtiyaçları ve 
barınma noktasında ilçe 
kaymakamlıklarımızla birlikte 
istişare içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kurum olarak bölgemizdeki 5 
ilçeye bakıyoruz. Vakfıkebir, 
Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya 
ve Çarşıbaşı ilçelerimize 
gelen depremzede ailelerimiz 
muhakkak 
kaymakamlıklarımızda 

kurulan Depremzede İrtibat 
Bürolarına kayıtlarını 
yaptırmaları gerekiyor. 
Ailelere yarımcı olabilmemiz 
için muhakkak kayıt 
işlemlerini yaptırsınlar. Bu 
noktada akrabalarının yanına 
gelenlerde kayıt yaptırması 
gerekiyor. Devlet millet el ele 
yaşanan bu büyük felaketin 
yaralarını ve acılarını hep 
birlikte saracağız. Depremde 
hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yakınlarına sabır,  
yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Cenabı Allah bir 
daha bizlere böyle büyük 
felaketler göstermesin dedi. 

Ahmet KAMBUROĞLU

“TÜRKÝYE AÐLIYOR”
Acaba toparlanabilecek miyiz?

Tüm Türkiye böyle bir felaketle şimdi kadar 

karşılaşmamıştı ve yüzyılın felaketi ile 

karşı karşıya kaldık. İnsanlar enkazlarda…

İnsanlarımız öldü…

İnsanlarımız yaralandı…

10 ili sarsan bu deprem, yaklaşık 15 

milyon kişiyi etkilenmiş oldu…

10 ili sarstı, tüm Türkiye ağlıyor…

İnsanlar televizyonların önünden 

kalkmıyor…

Hiç sıkılmadan, hiç usanmadan yeni bir 

haber olacak gibi bekliyorlar…

Deprem bölgesine insanlar maddi, manevi 

yardımlar yapmaya başlamıştılar…

Hiç durmadan aralıksız devam ediyor.

Öyle bir milletmişiz ki, birlik olma vakti 

dediler, herkes yardıma koştu…

Gönüllüler oldukları illerden çıkıp yardıma 

koştular…

Anlatılmaz yaşanır ya, yaşıyoruz…

Bir seviniyoruz, bir üzülüyoruz…

10 ildeki bu yıkım nasıl düzelir?

İnsanların bu psikolojileri nasıl eski halini 

alır?

Çocuklar ne yapar?

Her şey bir muamma…

Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı 

kesin…

Kimileri anne, baba, çocuklarını ve 

yakınlarını…

Kimileri arkadaşlarını…

Kaybettiler…

Bundan dolayı hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacak…

06.02.2023 günü saat: 04.17 hiçbir zaman 

hafızalardan silinmeyecek…

Acımız büyük…

Bu gün 12. Gün...

Kış ayında böyle bir felaketle 

karşılaşmamız sorunları da beraberinde 

getirdi…

Bu felakete herkes uyurken yakalandı…

Evlerinden kaçan insanlar üstlerine hiçbir 

şey alamadan çıktılar.

Çocukların ayaklarında çorapları yok.

İnsanların üzerinde mont yok.

Uyurken giymiş oldukları kıyafetlerle 

kaçtılar…

Bir günde yaşanan iki deprem, felaketle 

sonuçlandı.

Yıkılmayan binalar ikinci depremde daha 

fazlası yıkılmış oldu…

Yıkılan binaların üzerine bir bina daha 

yıkılmış oldu…

1. deprem felaket

2. deprem yüzyılın felaketi oldu…

Bu acının, bu üzüntülün bir tari yok…

İnsanoğlu ağlıyor…

Enkaz başında halen daha bekleyenlerimiz 

var.

Gelecek bir ses…

Bu acı ne anlatılıyor nede yazılıyor…

DİN GÖREVLİLERİ YARALARI SARMAK İÇİN SAHADA
Ülkemizi yasa boğan ve Kahramanmaraş merkezli oluşan iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

D
iyanet İşleri 
Başkanlığı olarak 310 
yardım tırı, 70 adet 

kamyon, 43 saha aracı, 
16.397 personel, 51.000 
gönüllü, 251.200 kişilik 
beslenme malzemesi, 7 
lojistik deposu ile ilk etapta 
hızlıca yardım faaliyeti 
göstermeye başlanmıştır.
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne 

bağlı camilerde görev yapan 
İmam Hatiplerimiz Ülkemizi 
yasa boğan deprem 
felaketinin yaşandığı ilk 
günden itibaren sahada gece 
gündüz demeden görev 
yapmaktalar. Depremin 
yaşandığı 06 Şubat 
Pazartesi günü itibariyle 
teyakkuza geçen tüm 
Müftülük personeli 

depremzedelere ulaştırılmak 
üzere kumanya, giyim ve 
yakacak temini için 
çalışmalarına hızlıca 
başladılar. Yalıköy Mahallesi 
Merkez Camii İmam Hatibi 
Hikmet Bulut'un özverili 
çalışması mahalle 
sakinlerinin iştiraki ile ilk 
etapta 5 tır yakacak odun 
deprem bölgesine 
gönderilmiştir. İlçe müftülüğü 
personelleri tarafından 
Vakfıkebir halkının 
bağışladığı erzak ve giyim 
eşyaları kolilere konularak 
tırlara yüklendi ve hızlıca 
deprem bölgesine sevkiyatı 
yapıldı. İlçe Müftülüğünden 
üç personel acil olarak 
deprem bölgesine gönderildi. 
Körez Mahallesi Toki Camii 
İmam Hatibi Rıdvan Açıkgöz, 
Körez Mahallesi Camii İmam 
hatibi Abdurrahman Albayrak, 

Bahadırlı Mahallesi Camii 
İmam Hatibi Melih Kasımay 
deprem bölgesine intikal 
ederek göreve başladılar. 
Gönderilen personeller; gıda 
dağıtım, cenaze hizmetleri, 
manevi rehberlik, yemek 
dağıtım hizmetleri gibi 
görevleri ifa etmektedirler. 
Depremde mağdur olanlara 
ve özellikle çocuklara özel ilgi 

gösteren arkadaşlarımız, kılık 
kıyafet, oyuncak temini 
konusunda gayretli ve 
özverili bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyorlar. 
Depremde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allahtan rahmet yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. Allah 
(cc) Ülkemize bir daha böyle 
acılar yaşatmasın.

VAKFIKEBİR'DE AFADZEDE İRTİBAT BÜROSU HİZMETE GİRDİ
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde oluşan dermem sonrası Vakfıkebir ilçemize gelen depremzedelerin kayıt adlına alındığı “AFADZEDE İRTİBAT BÜROSU” hizmete açıldı. 

Kahramanmaraş merkezli 
10 ilde oluşan dermem 
sonrası Vakfıkebir 

ilçemize gelen depremzedelerin 
kayıt adlına alındığı 
“AFADZEDE İRTİBAT 
BÜROSU” hizmete devam 
ederken Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan Kaymakamlık binasında 
açılan büroyu ziyaret ederek 
yapılan çalışmalar hakkında 
Müdür Korkut Hekim'den bilgi 
aldı. Vakfıkebir ilçemizde 110 
kişiden oluşan depremzede 
misafir ediliyor. 
“İLÇEMİZE GELEN 
AFATZEDELERİN KAYIT 
ALTINA ALINMASI ÇOK 

ÖNEMLİ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan yaptığı 
açıklamada, “06 Şubat 2023 
tarihinde Kahramanmaraş 
merkezli gerçekleşen 
depremlerin ardından 10 ilde 
arama ve kurtarma çalışmaları 
devam ederken, bir yandan da 
yaralılar ve depremde evsiz 
kalıp konaklama sorunu 
yaşayan vatandaşlar için 
ilçemizde yerleştirmeler süratle 
devam ediyor dedi. Kaymakam 
Uzan, Deprem bölgesinden 
ilçemize gelen depremzedelerin 
bilgilerinin kayıt altına alınması; 
barınma, iaşe, kıyafet vb. 
ihtiyaçlarının karşılanması için 

Vakfıkebir Kaymakamlığı ilçe 
AFAD Merkezi Afetzede İrtibat 
Bürosu kurulmuştur. İlçemize 
gelen bütün depremzede 
vatandaşlarımızın yada 
yakınlarının yanına gelen 
depremzedelerin muhakkak 
kaymakamlık binamıza gelerek 
gerekli bilgi ve yönlendirmelerin 
büromuza yapılması önemlidir. 
Kayıt altına alığımız 
depremzedelerin ihtiyaçlarını da 
bu kayıtlar sonrası karşılıyoruz. 
Afetzedelerin talep ve 
ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında ilçemizde kamu 
kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşlarımız 
özveri bir şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor.
Kaymakam Uzan, deprem 
bölgesinden ilçemize misafir 
olarak gelen vatandaşlarımızla 
yakından ilgileniyor. 
Depremzedelerle yakından 
ilgilenip sohbet eden 
Kaymakam Uzan, ülke olarak 
zor günlerden geçtiğimizi ancak 
el birliğiyle bu zor günlerin 
üstesinden gelineceğini, devlet 
ve millet olarak her zaman 
yanlarında olduklarını ifade etti. 



Büyükliman
Postası 3 HABER

14 Şubat Vakfıkebir ilçemizin 
düşman işgalinden kurtuluşunun 
105. yıldönümü deprem felaketi 
nedeniyle kısa bir törenle buruk 
kutlandı. Törene Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan,  Belediye Başkan 

Vekilimiz Ali Bayram Tanrıverdi, 
Emniyet Müdürü Murat Soysay, 
Daire Amirleri ve protokol üyeleri 
katıldılar. Hükümet Konağı 
önündeki Atatürk Anıtı'na 
çelenklerin konulması, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlayan törende 
günün anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yapan Belediye 
Başkan Vekilimiz Ali Bayram 
Tanrıverdi;  Bugün, 
Vakfıkebir'imizin Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 105. 
Yılını ülkemizde yaşanan 
deprem felaketi dolayısıyla buruk 
bir şekilde kutluyoruz dedi.
“BU GÜNLERDE BİRLİĞE, 
BERABERLİĞE VE 
KARDEŞLİĞE DAHA ÇOK 
İHTİYACIMIZ VAR”
Başkan Vekili Tanrıverdi; 14 
Şubat ilçemizin düşman 

işgalinden kurtuluşunun 
yıldönümü. Birliğin beraberliğin 
ve kardeşliğin daha da pekiştiği 
zamanlardır. Ülkece yaşadığımız 
bu acı günlerde en çokta birliğe, 
beraberliğe ve kardeşliğe 
ihtiyacımız vardır. Dünya 
tarihinin en kanlı savaşlarının 
yaşandığı Birinci Dünya 
Savaşı'nın başlangıcında 
tarafsızlığını ilan eden Osmanlı 
Devleti, kısa bir süre sonra, 
kendisini savaşın içerisinde 
bulmuştu. Savaşın başladığı 
1914 yılından itibaren eli silâh 
tutan mensuplarını cephelere 
gönderen Vakfıkebir, bütün 
imkânsızlıklarına rağmen, Rus 
istilâsından kaçarak muhacir 
çıkanlara da bir sığınak olmuş, 
ekmeğini onlarla paylaşmış, 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmıştı. Karadağ ve civarında 

cereyan eden, kahramanlıklarla 
dolu vatan savunmamızda Sahil 
Grubumuzun karargâhı 
Vakfıkebir'de idi. Yediden 
yetmişe yöre insanımızın iştirak 
ettiği ve 3 ayı aşkın süre devam 
eden bu muharebelerde 
düşman; deniz, kara ve hava 
üstünlüğüne sahip olmasına 
rağmen, bu cephede bir adım 
ileri gidememişti. 
“180 BİN KİŞİ GERİ 
DÖNEBİLMİŞTİR”
Ancak, güneyimizde bulunan 
Bayburt, Gümüşhane ve 
Erzincan'ın işgal edilmesi 
birliklerimizin Sisdağı, Çavuşlu 
Deresi, Çanakçı hattına 
çekilmesine sebep oldu. 
Askerimizin çekilmesiyle de 
Vakfıkebir'imiz 22 Temmuz 1916 
tarihinde işgal edildi. Muhacir 
çıkacak imkânları olan halkımız, 

yanlarına çok az eşya ve yiyecek 
alarak, düşman esaretinden 
canlarını, namuslarını kurtarmak 
için yollara düştüler. Düşman 
işgali altında yaşamaktansa 
geleceği bilinmeyen bir yolculuğa 
çıkan ecdadımız, iki yıllık süre 
içinde türlü meşakkatlerle 
karşılaşmış, ağır bedeller 
ödemişlerdir. Bu dönemde tüm 
Karadeniz Bölgesinden 1 milyon 
200 bin kişi muhacir çıkmış, iki 
yıl sonra geriye sadece 180 bin 
kişi dönebilmiştir. Bundan 105. 
yıl önce Beldemizde yaşanan o 
acı günler sona erdi ve Erzincan 
Mütarekesi gereği ileri harekâta 
geçen askerimiz 14 Şubat 1918 
günü Vakfıkebir'i kurtardı.
“GEÇMİŞİ OLMAYANIN 
GELECEĞİ DE YOKTUR”
Değerli Hemşehrilerim; Tarih, 
geçen zamanların şahididir. 

Geçmişi olmayanın geleceği de 
yoktur. Gelecekte bizi nelerin 
beklediğini ancak geçmişte 
başımıza gelenlerden 
anlayabiliriz. Millî şuurunu, 
benliğini kaybeden milletlerin, 
bağımsızlıklarını koruyamadıkları 
unutmayalım. Bu vesile ile başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, bu güzel coğrafyayı 
bizlere vatan yapan tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 
Deprem felaketinde yaşamını 
kaybetmen tüm kardeşlerimize 
Yüce Allah'tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum dedi.
Kutlama programı kurtuluş günü 
dolayısı ile ilçe genelinde şiir, 
kompozisyon ve resim 
yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin 
verilmesinin ardından sona erdi.

KURTULUŞ GÜNÜNÜ BURUK KUTLADIK
Vakfıkebir ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü deprem felaketi nedeniyle kısa bir törenle buruk kutlandı. 

17.02.2023

Al� Bayram TANRIVERDİ
Beled�ye Başkan Vek�l�

MUCİZE KURTULUŞLAR
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye,
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

eprem bölgesinde 

Denkaz altından 
kurtarılan insan sayısı 

'8 binden fazla' olarak 
açıklandı. 81 bini aşkın 
yaralının da çoğu taburcu 
edilmiş. 6 Şubat'ta 
Kahramanmaraş'ta meydana 
gelen çifte deremde can kaybı 
sayısı son olarak 15 Şubat 
tarihinde 36 bin olarak 
açıklanmıştı.
Şanlıurfa, Kilis ve Adana'da 
arama kurtarma çalışmaları 
sona erdirilmişti. “13,5 milyon 
vatandaşımızın yaşadığı 10 
ilimizde, 500 kilometre çapında 

bir alanda etkili olan 
depremlerde mücavir şehirlerle 
birlikte etkilenen nüfus 20 
milyona yaklaşıyor. Yaralı 
olarak kurtulan 81 bini aşkın 
vatandaşımızın önemli bir 
kısmı hastanelerden taburcu 
edildi. Arama kurtarma 
ekiplerimizin enkaz altından 
sağ çıkardığı insanımızın 
sayısı 8 binin üzerindedir.”
Deprem bölgesinde 41 bin 791 
bina yıkık ya da yıkılacak. 33 
bin 143 binada 153 bin 506 
bağımsız birimde ağır hasar 
var. Bunlar da yıkılacaklar 
arasında.
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Osman KOYUNCU

İMAN VE DİNLER ÜZERİNE BİR YORUM
inî konular, binlerce yıl önceki dil 

Dve anlatımlara dayanır ve çok 
çeşitli yorumlar isterler.  Bilhassa 

Arapça ve İbranice dilleri yorum isterler. 
Bu metinler yorumsuz çevrilirse hurafe 
olarak anlaşılır ve çok su i istimale 
uğrarlar.  Eski Arap şiirlerinin dilini iyi 
anlayamayan Kuran'ı da iyi anlayamaz. 
Diller, zaman içinde canlı varlıklar gibi 
değişime uğrarlar. Dağdan yuvarlanan bir 
kartopundan zamanla bazı parçalar kopar 
ve ona bazı parçalar eklenir.  Diller de bu 
şekildedir, kelimelerin bazısı eski 
manasını kaybederken bazılarına yeni 
anlamlar yüklenir.

   Din bilimle kardeştir, ifrat ve tefritten 
uzak bir denge üzerinedir. Din, belli bir 
inanca veya hakka dayalı düzen demektir. 
Borç manasına gelen deyn kelimesi de bu 
kökten geliyor. Çünkü borcu ödemek bir 
inanç gerektirir ve düzeni sağlar. Ahretteki 
din günü de bu manadadır ve herkesin 
hakkının ödendiği ve düzenin sağlandığı 
gün demektir.

   Din yaratmayı ilim irade ve kudret 
üçlüsüyle açıklar. İlim yazılım, irade 
gelişme isteği(tekâmül), kudrette enerjidir 
diyebiliriz. İman, müşahhastan mücerrede 
yani somuttan(maddeden)  
soyuta(manaya, ilme) geçiştir. İnsanlık ilim 
ve aklı ile soyuta geçemediği zaman Allah 
peygamberler göndermiştir. Asya 
duygusal olduğu için somut, Avrupa ise 
genelde soyut düşünür, onun için 
peygamberlerin ekserisi Asya da gelmiştir. 
Allah sonsuz soyuttur, müşrikler Allah'ı 
somut olarak uzaklarda maddi bir varlık 
olarak düşündüklerinden imanları kabul 
edilmedi. Allah, sonsuz, varlığın ilmi, 

şuuru, aklı ve ruhu gibi kabul edilemezse 
gerçek iman sayılmaz. 

   Müşrik ahrete, vahye, helal ve harama 
yani düzenli yaşamaya karşıdır. Ehli Kitap 
ise, Müslüman değilse de bu üç hakikate 
inanıyor. Onun için, onlarla evlenilir ve 
yemekleri yenilir. Bazılarının Ehli Kitabı 
müşriklerle bir tutması yanlıştır. Ehli 
Kitabın bir kısmı dejenere olduğu gibi 
Müslümanlarında bir kısmı dejenere 
olmuştur. Hz. Muhammed, yakında 
ümmetimden ilim (anlayış) kalkacaktır 
dedi. Sahabeler, Kuran yanımızda iken 
nasıl ilim kalkmış olacak? Dedi, Hz. 
Muhammed, Tevrat ve İncil, Yahudi ve 
Hıristiyanlarda duruyor. Onlar, onun ilmini 
kaybettikleri gibi, diye cevap veriyor. 
Yahudi ve Hıristiyanlar ne yanlışlar 
yapmışsa ümmetim de aynı yanlışları 
yapacaktır dedi. 

   İnsanlık, 18. ve 19. asırlarda tamamıyla 
dine meydan okudu. Fakat 20. asrın 
yarısından sonra, dine sığınmak zorunda 
kaldı. Din ile bilim birbirleri ile çelişmediği 
halde henüz din ile bilim tam 
barıştırılmamıştır. İnsanın duyguları 
olduğu gibi, büyük bir insan olan 
kâinatında duyguları vardır ve bunlar fen 
bilimleridir, fensiz dinler tam anlaşılamaz. 
Din ve inanç insan için ekmek ve su kadar 
gereklidir. Dinler evrenseldir Kuran, Ehli 
kitap içinde, dengeyi ve inancı yaşayan bir 
grup var der, Bakara 62, Ali İmran 113. 
Hıristiyanlar mütevazı ve ahret konusunda 
samimi oldukları için Müslümanlara daha 
yakındır. (Mâide, 82).  Kim evrenselliği, 
doğruluğu, kutsallığı, ahreti, vahyi 
biliyorsa bölücülük yapmıyorsa o ehli 
necat olabilir. 

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye
Vakfıkebir Belediyesinden araç ve personel desteği gönderildi.

HABER

VAKFIKEBİR'DEN DEPREM BÖLGESİNE
ARAÇ VE PERSONEL DESTEĞİ

BUGÜN VAKFIKEBİR
İLÇEMİZİN GURUR GÜNÜDÜR
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir ilçemizin düşman
işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

K
aymakam Uzan 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi; Bugün 

Vakfıkebir'imizin ve yöre 
halkının düşman işgalinden 
kurtuluşunun 105. Yıldönümü. 
Ulusal dayanışma ve 
bütünleşmeyi, ulusal 
onurumuzu koruma erdemini 
yaşadığımız tarihi günlerimizden 
biri. Fakat yüzyılın felaketini 
yaşadığımız deprem dolayısı ile 
bu sevincimizi buruk bir şekilde 
kutluyoruz. 6 Şubat'ta meydana 
gelen deprem felaketi 
sonrasında ülkece büyük bir acı 
yaşıyoruz. Yaralarımızı sarmak 
için kenetlenerek birlik 
beraberliğin en güzel örneklerini 
sergilediğimiz bugünler aynı 
zamanda Deprem felaketi 
sonrasında gösterdikleri 
dayanışma ve yardımlaşma 

seferberliği ile tırlar dolusu 
yardım malzemesini afet 
bölgesine gönderen Vakfıkebir 
ilçemin güzel insanları ile gurur 
duyuyoruz.
Vakfıkebir ilçemizin tarihi şan ve 
şerefle doludur. İlçemizde çok 
değerli şahsiyetlerin yetiştiği ve 
ilçemiz coğrafi konumu ile çok 
özel bir yere sahiptir. İlçemizin 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 105. yıl dönümünü 
buruk bir şekilde kutluyoruz. 
Türk milletinin Kurtuluş 
Savaşı'nda her türlü 
imkânsızlıklar içerisinde gücünü 
bütün dünyaya haykırdı. 
Vakfıkebir'in de vatanına 
bağlılığını vermiş olduğu onurlu 
mücadele ile gösterdiğine işaret 
eden Uzan, “Karadağ hattında 
oluşturulan savunma hatlarında 
insanüstü çaba gösteren 

kahraman Vakfıkebirliler, 
ilçemizin tamamıyla işgale 
uğramasını geciktirdiler. İlçemiz 
20 Temmuz 1916 tarihinde Rus 
Çarlığının işgaline uğramış ve 
14 Şubat 1918 tarihinde 
kahraman ordumuz tarafından 
düşman işgalinden 
kurtarılmıştır. Vakfıkebir'imiz bu 
topraklar üzerinde dalgalanan 
Ay Yıldızlı Bayrağın her şeyin 
üstünde olduğunu vermiş 
oldukları onurlu mücadele ile 
göstermiştir. Bugün de 
ülkemizin geleceğini tehlikeye 
düşürmek isteyenlere karşı da 
stratejimiz açık ve nettir. 
Kurtuluş Savaşı döneminde 
hasta adamı ayağa kaldıran ve 
tarih kitaplarına sığmayan 
destan yazan aziz milletimiz 
gerekirse ülkemizin selameti ve 
huzuru için bir yeni destan daha 
yazar. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
Vakfıkebir'imizin düşman 
işgalinden kurtuluşunu en iyi 
dileklerimle kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal'i, silah 
arkadaşlarını ve onunla birlikte 
ahirete irtihal etmiş tüm 
şehitlerimiz ile gazilerimiz olmak 
üzere tüm ecdadımızı minnetle 
anarak Vakfıkebirli 
hemşerilerimize selam ve 
saygılarımı sunuyorum."

V
akfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta; Kahramanmaraş 

merkezli ve 10 ili etkileyen 
depremin ardından bölgeye 
Vakfıkebir'den arama ve 
kurtarma faaliyetlerine katılmak 
ve temizlik için araç ve personel 
desteği sağlandığını bildirdi. 
Başkan Balta, hasar tespit 
çalışması yapmak için 
mühendis olarak 4 personelin 
yanı sıra arama kurtarma ve 
temizlik işleri için 14 personel ile 
birlikte 2 ekskavatör, 2 sal kasa 
tır, 1 kamyonu deprem 
bölgesine gönderildiğini 
açıkladı. Kahramanmaraş 
merkezli deprem sonrası 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 18 kişilik 
personeli ile birlikte 
Kahramanmaraşdaki 
çalışmalara katıldılar.      
Kahramanmaraş merkezli ve 10 
ili etkileyen depremlerin 
ardından tüm Türkiye tek yürek 
oldu. Soğuk hava koşulları 
altında deprem bölgelerindeki 
enkazlarda arama kurtarma 
çalışmaları devam ederken her 
bir ilden bölgeye destek yağıyor. 
Vakfıkebir İlçesi, 
depremzedelere ulaştırılmak 
üzere ekmek, gıda, kıyafet ve 
odun yüklü 21 yardım tırını 
deprem bölgesine gönderdi. 
Vakfıkebir Belediyesi 
depremden etkilenen bölgeler 
için ekmek, gıda, giyecek, 
yakacak gibi yardımların yanı 
sıra araç ve personel desteğini 

de sürdürüyor. Vakfıkebir 
Belediyesi depremde arama ve 
kurtarma çalışmalarına destek 
amaçlı olarak 18 personel, 2 
ekskavatör, 2 sal kasa tır, 1 
kamyonu deprem bölgesine 
sevk ederek buradaki 
çalışmalara destek verdiler. 
“DEPREMİN AÇTIĞI YARAYI 
BİRLİK VE BERABERLİK 
İÇERİSİNDE SARACAĞIZ”
Deprem bölgesinin her türlü 
ihtiyacının karşılanması 
noktasında seferber olduklarını 
ifade eden Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
depremden etkilenen illere ve 
tüm vatandaşlara geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu ve 
“Depremin açtığı yarayı birlik ve 
beraberlik içerisinde saracağız” 
mesajı paylaştı. Başkan 
Muhammet Balta açıklamasının 
devamında; “Ülkemize, 
Türkiye'mize, milletimize geçmiş 
olsun diyorum. İnşallah bu 

hasarı da hep birlikte, birlik 
beraberlik içerisinde atlatacağız. 
Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar 
doğrultusunda kullanmak üzere 
gerekli olan iş makinası, araç ve 
ekipmanlarımızı daha önceden 
bölgeye gönderdik. 
Personellerimizin deprem 
bölgelerindeki çalışmalarını 
bizlerde yakinen takip ediyoruz. 
İhtiyaç olması halinde de 
personel ve ekipman desteğini 
sürdüreceğiz. Tekrar tüm 
milletimize geçmiş olsun 
diyorum. İnşallah birlik 
beraberlik içerisinde bu zor 
süreçleri de hep birlikte 
atlatacağız. Tekrar depremde 
canlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Enkaz altında 
kalan vatandaşlarımızın 
kurtarılması içinde inşallah en 
kısa sürede netice alırız diye 
dua ediyorum.” dedi.

17.02.2023

ürkiye Büyük Millet 

TMeclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta Miraç Kandili 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Balta yayımlanan mesajında şu 
ifadelere yer verdi: 
“Yüce Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed'in (S.A.V) Cenab-ı 
Allah'ın izniyle Mescid-i 
Haram'danMescid-i Aksa'ya ve 
oradan da Yüce Mevla'nın 
sonsuz ayet ve kudretine şahit 
olmak için semaya yaptığı 
hikmet dolu yolculuğunun 
gerçekleştiği bu geceye bir kez 
daha erişmenin ve bu geceyi 
idrak etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Miracın özünde her 
türlü kötülükten arınma, 
insanlığın yararına değerler 
üretme, fedakarlık,paylaşma, 
sorumluluk, zamanın önemini 
kavrama ve ilahi emirlere 
teslimiyet göstererek, tertemiz 
bir kulluğa ve yüce mertebelere 

erişme vardır. Sevgili 
peygamberimiz Hz. 
Muhammed'in hikmet dolu 
yolculuğunun gerçekleştiği 
Miraç gecesi, Müslümanların 
inanç dünyasında vazgeçilmez 
bir öneme sahiptir. Biz 
müminler için arınma ve 
tertemiz olarak Allah'a yönelme 
anlamına gelen Miraç Kandili 
rahmet ve lütuflarla doludur.  
Bu mübarek geceyi fırsat 
bilerek manevi açıdan en güzel 
şekilde değerlendirmemiz 
gerekir. Kahramanmaraş'ımızın 
iki ayrı ilçesinde 9 saat arayla 
yaşadığımız iki büyük 
depremde, 11 ilimizde yıkım ve 
yüreğimizi yakan can 
kayıplarını yaşadık. Asrın 
felaketini yaşadığımız bu 
günlerde, birlik ve beraberliğin, 
dayanışma ve yardımlaşmanın 
ne kadar önemli olduğunu hep 
birlikte bir kez daha gördük. İki 
büyük depremin açtığı yaraları 
sarmak için, devletimiz ve 

milletimiz el ele vererek, 
köklerimizden gelen birlik olma 
bilincini en üst düzeyde 
sergiliyor. Biz birlik ve 
beraberliği güçlü bir Milletiz. 
Yaralarımızı tek yürek, hep 
birlikte sarıyoruz. Miraç Kandili 
münasebetiyle yapılacak olan 
ibadetlerin ve duaların kabul 
olmasını dilerken, asrın 
felaketinde hayatını kaybeden 
canlarımıza Allah'tan rahmet, 
geride kalanlara başsağlığı ve 
yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum.Rabbim ülkemizi ve 
milletimizi görünür görünmez 
bütün musibetlerden muhafaza 
eylesin.Bu duygu ve 
düşüncelerle Miraç 
Kandil'ininAlemi İslam'ın birliği, 
dirliği ve beraberliğine; 
insanlığın selameti, huzur, 
barış ve mutluluğuna vesile 
olmasını temenni ediyor, 
Milletimize en kalbi 
duygularımla selam ve 
muhabbetlerimi iletiyorum.

MUHAMMET BALTA'DAN
MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Miraç Kandili'ni
tebrik ederek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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DEPREMZEDE ÇOCUKLARA
ÇATIRLARDA “PSİKODESTEK”
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocuklar için kurulan "psikodestek"
çadırlarında görevli personel kurdukları çadırlarda çocuklarla oyunlar oynayıp, kitap okuyor.

K
ahramanmaraş merkezli 
ve 10 ilin etkilendiği 
depremlerin ardından 

bölgede bir yandan arama 
kurtarma çalışmaları sürürken, 
bir yandan da halkın moral ve 
motivasyonunun yüksek 
tutulması için çalışmalar 
yürütülüyor. Bu kapsamda ikinci 
depremin merkez üssü olan 
Elbistan ilçesinde "psikodestek" 
çadırlarında çocuklara yönelik 
etkinlikler düzenleniyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki 
AFAD çadırlarını Türk 
bayrakları ve balonlarla 
süsleyen ekipler, çocuklarla 
oyunlar oynayıp, kitap okuyor. 
Elbistan'daki çadırda görevli 
sosyal çalışmacılar yaptıkları 
açıklamada depremden 
etkilenen çocuklar için oyun 
odası gibi bir organizasyon 
oluşturduklarını söylediler. 
Bölgedeki çocukların bir süredir 
aileleriyle zor günler geçirdiğini 

anlatan görevliler, kendilerinin 
de bir nebze olsun çocuklara 
moral vermeye çalıştıklarını 
belirttiler.
“ÇOCUKLARIN SOSYO 
DUYGUSAL GELİŞİMİ İÇİN 
ÇABA GÖSTERİYORUZ"
Her zaman çocukların yanında 
olmaya gayret edeceklerini dile 
getiren görevliler, "Çocuklarla 
etkinlik yapıyoruz. Çocukların 
sosyo duygusal gelişimi için 
çaba gösteriyoruz. Zaten 
çalışmalarla çocuklarda olumlu 
yönde bir gelişimi de 
gözlüyoruz." diye konuştular.

Çocuk gelişimi uzmanları ise 
depremden etkilenen çocuklar 
için çadırda çeşitli etkinlikler 
düzenlediklerini kaydetti. 
Oluşturulan çadırda günde 90'a 
yakın çocukla ilgilendiklerini 
ifade eden uzmanlar, 
"Çocuklarla aktiviteler 
yapıyoruz. Çocuklarımız 
eğleniyor. Bize oyuncak desteği 
sağlayanlara da teşekkür 
ederiz." dediler.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ
Türkiye'de yaşanan ve son yüz yılın en büyük deprem felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli
deprem nedeniyle üniversiteler yaz mevsimine kadar ertelendiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği açıkladı. 

17.02.2023

YILMAZ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
İki aday'ın yarıştığı Şalpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Genel Kurul seçimlerinde mevcut Başkan Murat Yılmaz farklı kazandı.

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

TAŞINMAZ (ARAZİ) SATIŞ İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                             Basın ILN 1780969

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda pafta, ada, parsel mevcut imar durumu, muhammen bedeli ve 
geçici teminatı yazılı 2 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi gereğince Açık TeklifUsulü 
ile Artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
1- İhale 28/02/2023 tarihinde saat 14:00'deBelediye Binasında belediye encümen salonunda 
encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye çıkartılan arsaya ilişkin şartname ve belgeler mesai saatleri içinde BelediyeMali Hizmetler 
Müdürlüğünde görülüp incelenebilir ve 300,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.
3- İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki 
Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. 
İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;
1. Kanuni ikametgahı gösterir belge ve tebligat adresi (gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu 
belgeyi getirmesi gereklidir.)
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (İhale Tarihinden önceki son 3 ay içerisinde alınmış)
a. Gerçek kişilerden istenmeyecektir. 
b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin; aslı veya noter tasdikli sureti)
4. İmza Sirküleri (İhale tarihinden önceki son 6 ay içinde düzenlenmiş)
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin 
vekaletnameleri ve vekalete bağlı noter tasdikli imza sirküleri,
6. Her sayfası imzalı ilgili ihale şartnamesi.
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
8. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan “Belediyeye Borcu Yoktur” belgesi 
9. Geçici teminat dekontu/makbuzu veya banka teminat mektubu. 
10. İhale dosyası satın alma makbuzu.
11. Adli Sicil Kaydı
4- Satışı yapılacak taşınmazlar5615 Sayılı Kanun gereğince KDV'den muaftır. 
5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Mahallesi
Pafta

No
Ada
No

Parsel
No

Cinsi Yüzölçümü
Muhammen

Bedel
Geçici
Talimat

İhale
Talimatı

İhale
Sati

İshaklı
G42b0
1b2d/1

a
118 44 Tarla 980,21m² 58.812,60 TL 1.764,38 TL 1.500,00 TL 14:00

GÜNLÜK KAZANCINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI
Vakfıkebir İlçesinde yıllardır simitçilik yapan Faik Yıldırım, 1 günlük kazancını depremzedelere bağışladı.

alpazarı Esnaf ve ŞSanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi genel 

kurul seçimi Kooperatife ait 
kendi binasında bulunan 
toplantı salonunda gerçekleşti.  
Şalpazarı'nda yapılan seçime 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
adına Bahattin Karabina ve 
Harun Yıldırım da eşlik ettiler. 
Kooperatife kayıtlı 305 üyeden 
299'u oy kullandı. Bu oylardan 
5 tanesi geçersiz sayılırken 
Eyüp Sabri Muhcu 84 oy 
alırken mevcut Başkan Murat 
Yılmaz 210 oy alarak yeniden 
başkan seçildi. Seçim 
sonuçları açıklandıktan sonra 
yeni yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte kürsüye gelen Başkan 
Murat Yılmaz oy veren veya 

vermeyen herkese teşekkür 
ederim dedi.
Divan başkanlığını Trabzon 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Bölge 
Birliği Başkanı Murat 
Gümrükçü'nün yaptığı 
toplantıya saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlandı. Selçuk 
Usta ve Murat Yılmaz 
yönetiminin geçmiş dönem 
faaliyet raporlarını okudu.  
Bölge Birliği Başkanı Murat 
Gümrükçü, iki başkan adayını 
da yanına alarak Murat Yılmaz 
ve Eyüp Sabri Muhcu ile 
birlikte kollarını havaya 
kaldırarak birlik-beraberlik 
vurgusu yaptı. Şalpazarı Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifi seçimi öncesinde 
AK Parti İlçe Başkanı Zeki 
Çabuk ve MHP İlçe Başkanı 
Mustafa Koç yapılacak 
seçimler öncesinde her iki 
adaya da başarılar dilediler.
Murat Yılmaz'ın zaferiyle 
sonuçlanan seçim sonrası yeni 
yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu. 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Yılmaz üyeler ise Bayram 
Şekerci, Recep Usta, Şenol 
Muhcu, Murat Demirbaş'tan 
oluştu.
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri, 
Selçuk Usta ve Hasan Ali 
Karagöz. 
Bölge Birliği Temsilci Asıl 
Üyeleri, Murat Yılmaz ve Kadir 
Akgün'de oluştu.

V
akfıkebir İlçesinde uzun 
zamandır simitçilik yapan 
ve ilçe halkı tarafından 

sevilen Faik Yıldırım, simit 
arabasının üzerine “Bugün 
Toplanan Tüm Kazancımız 
Depremzedelere 
Bağışlanacaktır” yazısı asarak 
büyük bir duyarlılık örneği 
gösterdi. Simitçi Faik Yıldırım, 

“vicdanen yapılması gereken 
şeyler. İçerimiz sızladı, 
parçalandı. Üstüme düşen 
görev neyse az çok demeden, 
yardımlarını esirgemeyen 
arkadaşlar oldu hepsinden Allah 
razı olsun. Üstümüze düşen 
bugünkü görevde de ben bir 
borç bildim yani. Evde sıcak 
sobanın başında uyuyamadım. 

Gözlerim doldu. Allah 
oradakilerin hepsinin 
yardımcısı olsun. Ben 
bugünkü kazancımı yarım 
saat bir saat sonra 
götüreceğim, amma erzak 
olur amma bez olur, amma 
para yardımı olur. Bugünkü 
kazancımı hibe etmek 
istiyorum. Yani oradaki 
vatandaşlarımıza, ihtiyacı 
olanlara bir nebze 
yaralarına mehlem 
olabilirsek ne mutlu 
diyorum. Elimizden bu 
geliyor, gidemeyiz 
göremeyiz ama 
gördüğümüz kadarıyla da 
yardımcı olmamız gerekiyor. 

Çok geçmiş olsun diyorum, 
Mevlam herkesin yardımcısı 
olsun. Bugünkü kazancımız 
depremzedelere. Ufak bir nebze 
yardımımız dokunabiliyorsa ne 
mutlu bizlere.” diye konuştu. 
Simitçi Yıldırım bugünkü 
kazancının tamamını 
depremzedelere bağışladı.

C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'de yaşanan ve 

son yüz yılın en büyük deprem 
felaketi olarak nitelendirilen 
Kahramanmaraş merkezli 7.7, 
7.6, şiddetindeki deprem 
nedeniyle üniversiteleri yaz 
mevsimine kadar ertelendiğini 
ve uzaktan eğitimle devam 

edileceğini açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açıklamasında şunları kaydetti: 
“Yaz mevsimine kadar 
üniversiteleri tatil ediyoruz. Kredi 
Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları 
misafirhane olarak kullanacağız. 
Yaz mevsimine kadar 
üniversitelerimizi tatil ediyoruz. 
Uzaktan eğitimle yollarına 

devam edecekler dedi.
Depremler nedeniyle 
üniversitelerde tamamen 
uzaktan eğitime geçilecek. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kahramanmaraş merkezli 
depremler nedeniyle 
üniversitelerde tamamen 
uzaktan eğitime geçileceğini 
açıkladı. Erdoğan, 
depremzedelerin 
barınmasına ilişkin, 
"Üniversitelerimizin 
tamamının KYK'ye ait 
yurtlarını bu işlerde 
kullanacağız, zira yaza kadar 
üniversitelerimizi tatil 
ediyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kahramanmaraş merkezli 
depremler nedeniyle 

üniversitelerde tamamen 
uzaktan eğitime geçileceğini 
açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
deprem bölgesinde ikamet eden 
veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 
13 binin üzerindeki yükümlü 
askerin mart ve nisan celplerinin 
mayısa ertelendiğini bildirdi.



Büyükliman
Postası 6 HABER 17.02.2023

VAKFIKEBİR HALKININ BU
ONURLU GÜNÜ KUTLU OLSUN
Vakfıkebir ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü
dolayısı ile Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta bir mesaj yayımladı. 

6 Şubat'ta meydana gelen 
deprem felaketi sonrasında 
ülkece büyük bir acı yaşıyoruz. 
Yaralarımızı sarmak için 
kenetlenerek birlik beraberliğin 
en güzel örneklerini 
sergilediğimiz bugünler aynı 
zamanda Vakfıkebir'imizin 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 105. 
Yıldönümüne rastladı. Deprem 
felaketi sonrasında 
gösterdikleri dayanışma ve 
yardımlaşma seferberliği ile 
tırlar dolusu yardım 
malzemesini afet bölgesine 
gönderen güzel ilçemin güzel 
insanları ile gurur duyuyorum. 
İlçemizin Düşman işgalinden 
kurtuluşunun 105. 
Yıldönümünü buruk bir şekilde 
kutluyoruz. Vakfıkebir halkının 
bu onurlu günü kutlu olsun. 
Bugünlere ulaşmamızda emeği 
geçen canlarını ortaya koyarak 
mücadele verenleri şükranla 

anıyorum. Aramızdan ayrılmış 
olan gazilerimize ve vatan 
uğruna şehitlik mertebesine 
ulaşanlara Allah'tan rahmet 
diliyorum. İlçemiz 22 Temmuz 
1916 yılında işgal edilmiştir. 
Türk insanının mayasında var 
olan hürriyet ve bağımsızlık 
duygusu bir kez daha kendini 
göstermiş, Vakfıkebir'in 
kahraman insanlarının direnci, 
cesareti birlik ve beraberliği bu 
sıkıntılı günleri geride 
bırakmamızı sağlamıştır. 14 
Şubat 1918 tarihinde ilçemiz 
düşman işgalinden 
kurtarılmıştır.
“BİZDE BU İNANÇ VE RUH 
OLDUKÇA İLELEBET HÜR 
VE BAĞIMSIZ KALACAĞIZ”
Bizde bu inanç ve ruh oldukça 
ilelebet hür ve bağımsız 
kalacağız. Sevgili 
Vakfıkebirliler; gerek ilçemizde 
gerekse yurdumuzda birlik ve 
beraberliğe her zamankinden 

daha fazla ihtiyacımız vardır. 
Depremle mücadele ettiğimiz 
bugünlerde gördük ki, biz 
birbirimize sıkıca kenetlenirsek 
her şeyin üstünden gelebiliriz. 
Atalarımızın bize emanet ettiği 
ilçemizi daha ileri taşımak için 
çok çalışacağız. 
105. Kurtuluş Yıldönümümüz 
kutlu olsun. Bu vesileyle Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
kanlarıyla, canlarıyla bu güzel 
coğrafyayı bizlere vatan yapan 
tüm şehitlerimizi, gazilerimizi 
rahmetle, minnetle yâd 
ediyorum. Deprem felaketinde 
yaşamını kaybeden tüm 
kardeşlerimize Yüce Allah'tan 
rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Rabbim 
birliğimizi, dirliğimizi, 
beraberliğimizi ve 
kardeşliğimizi daim eylesin. 
Daha nice zafer günlerini 
birlikte kutlama temennisiyle 
sizleri saygıyla selamlıyorum.

TRABZON DEPREMZEDELERE KUCAK AÇTI
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon'da misafir edilen depremzedelere "hoş geldiniz" ziyaretinde bulundu.

Trabzon Valiliği ve 
Büyükşehir Belediyesi, 
depremin ardından AFAD 

koordinasyonunda Trabzon'a 
gelen yaklaşık 2.500 kişiye 
kucak açtı. Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu ve Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla 
Ataman, çeşitli otellerde misafir 
edilen deprem mağdurlarını 
ziyaret ederek hal hatırlarını 
sordu. Gördükleri ilgiden 
memnuniyet duyan 
depremzedelerden bazıları 
Başkan Vekili Atilla Ataman'a 
sarılarak duygusal anlar yaşadı. 
Vali Ustaoğlu ve Başkan Vekili 
Ataman, tüm günlerini 
Trabzon'a gelen 
depremzedelere ayırdı. İlk 
olarak 5 yıldızlı Panagia 
Premier Otel'de konaklayan 
depremzelerle bir araya gelen 
Vali Ustaoğlu ve Başkan Vekili 
Ataman, 7'den 70'e herkesle 
ayrı ayrı ilgilendiler. Panagia 
Otel'de adeta küçük bir çocuk 
parkı şeklinde oluşturulan 
çocuk oyun alanını da ziyaret 
eden Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Atilla Ataman, 
sohbet ettiği miniklere çeşitli 
hediyeler takdim etti. Hatay'dan 
Trabzon'a geldiği gün Şenol 
Güneş Spor Kompleksi Akyazı 
Stadyumu'nu görmek isteyen 
ve otel görevlileri tarafından 
isteği yerine getirilen Çağdaş 
Ceylan'a bir müjde de Başkan 
Vekili Ataman verdi. Ataman, 
Çağdaş'ı özel davetlisi olarak 
Trabzonspor-Basel maçına 
davet etti. Trabzon Büyükşehir 

Belediye Meclisi Başkan Vekili 
Atilla Ataman, ziyaretler 
sırasında yaptığı açıklamada, 
Trabzon halkının 
depremzedelere kucak açtığını 
belirterek, "Bütün milletimize 
geçmiş olsun diyorum. Hayatını 
kaybeden tüm canlarımıza 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Trabzon halkı, 'Evimiz, 
Evinizdir' kampanyası 
çerçevesinde bütün 
depremzedelere kucak açtı. 
Allah hepsinden razı olsun. Bu 
şehrin bir evladı olmaktan iftihar 
ediyorum. Valiliğimizin 
koordinasyonunda yardımlar 
oluk oluk akıyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu, ekibimizle 
beraber deprem bölgesinde. 
Trabzon'da 3-4 noktada 
bağışları toplayıp deprem 
noktasına gönderiyoruz" dedi.
"Misafirlerimizin başımızın 
üstünde yeri var" diyen Başkan 
Vekili Ataman, "Sadece 
Trabzon İletişim Koordinasyon 
Merkezi'ne (TİKOM) şu ana 
kadar 'yanımızda, evimizde 
depremzedeleri ağırlamak 
istiyoruz' diye müracaat 
edebilenlerin sayısı 442. 
Herkes misafir bekliyor. Herkes 
ne yapabilirimin derdine 
düşmüş durumda" şeklinde 
konuştu. Trabzon'dan yapılan 
yardımlarla ilgili de çağrıda 
bulunan Ataman, "Yardım 
paketleri Ramazan paketi 
şeklinde tasnif edilmiş olarak 
getirilirse, elbiseler 
kullanılmadık ve yeni olursa 

hem burada hem de 
yardımların gönderildiği deprem 
bölgesinde dağıtımı daha kolay 
olur. Yine seyyar tuvalet ve 
çadır ihtiyacı var. Çadırları 
buradan temin ediyoruz. Hava 
şartları zorlu. Yakacak, odun vs. 
önemli ihtiyaçlar. 
Gönderebildiğimiz kadar 
gönderelim" dedi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
ise Türkiye'nin büyük bir 
felaketle karşı karşıya kaldığını 
belirterek, "Milletimizin birliği, 
kardeşliği, dayanışması ile her 
zaman olduğu gibi bu felaketin 
de üstesinden hep beraber 
geleceğiz. Şu an itibarıyla 3 
binin üzerinde personelimiz, 
450 iş makinesi ve 
araçlarımızla bölgede faaliyet 
gösteren ekiplerimiz mevcut" 
dedi.
Trabzon'un yardım 
seferberliğinde örnek olduğunu 
belirten Vali Ustaoğlu, "Trabzon 
olarak da bunu çok güzel 
şekilde gösterdik. Şu anda 290 
üzerinde tır ile yine onlarca 
kamyon ile toplamda 450'yi 
geçecek TIR ve kamyonlarla 
yardımların bölgeyi ulaştırılması 
devam ediyor. Okullarımızda 
seri soba üretimi yapılıyor. 
Gıdasından, giyeceğine her 
türlü malzemeye ihtiyaç 
olduğunu görüyor ve kamuoyu 
ile paylaşıyoruz. 
Depremzedelerin, hem 
bilinmesi, hem de kayıt altına 
alınması için muhtarlarımıza 
bilgi paylaşımı yaptık. Evlerinde 
misafir edilen depremzedeleri 
kayıt altına alıyoruz. Evlerde, 
otellerde, apartlarla misafir 
edilenlerle birlikte sayı 2500'ü 
geçti. Biz yine çağrımızı 
yapıyoruz, kaymakamlıklarımız 
ve valiliklerimiz deprem 
bölgesinden gelen 
vatandaşlarımızın kabulüne 
hazır. Onları sıcak ortamlarla 
buluşturmak için gayret 
ediyoruz" diye konuştu.
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ZİRAAT ODASI BAŞKANI
ÖZTÜRK GÜVEN TAZELEDİ
Çarşıbaşı Ziraat Odası Olağan Genel Kurul Kongresi'nde,
mevcut başkan İbrahim Öztürk yeniden başkanlığa seçildi.

arşıbaşı Esnaf ve ÇSanatkarlar Odası 
Toplantı Salonu'nda 

yapılan kongrede, mevcut 
başkan İbrahim Öztürk 
başkanlığındaki tek 
listeyle seçime gidildi. 
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan 
Kozoğlu'nun divan 
başkanlığını yaptığı 
kongreye, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Erhan 
Ayvaz, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve 
muhtarlar katıldı. 

Kongrede konuşan 
Öztürk, depremlerde 
hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diledi. Görevde 
bulundukları süre içinde 
çiftçi için önemli faaliyetler 
yaptıklarını belirten 
Öztürk, yapmaya da 
devam edeceklerini 
kaydetti. Bütçe ve faaliyet 
raporlarının okunmasının 
ardından tek listeyle 
gidilen seçimde mevcut 
başkan İbrahim Öztürk, 
yeniden başkanlığa 
seçildi.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri
İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz.
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TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek
kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi.

ürkiye Tek Yürek 

TKampanyası Ortak 
Yayını, yurt içinden ve 

dışından ulusal ve uluslararası 
213 televizyon ve 562 
radyonun katılımıyla 
gerçekleşti. AFAD ve Türk 
Kızılay'ına bağışların 
toplandığı kampanyada 115 
milyar 146 milyon 528 bin 
liralık bağış rakamına ulaşıldı, 
9 milyon 10 bin adet SMS ile 
milyonlarca lira gönderildi. En 
büyük bağış kamu 
kurumlarından gelirken, 
Merkez Bankası 30 milyar TL, 
Ziraat Bankası 20 milyar TL, 
Vakıfbank 12 milyar TL, 
Halkbank 7 milyar TL, 
Savunma Sanayi Başkanlığı 
3ise milyar TL'yle kampanyaya 
destek oldu. “Türkiye Tek 

Yürek” başlıklı programın 
moderatörlüğünü Pelin Çift, 
Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, 
Acun Ilıcalı, Didem Arslan 
Yılmaz, Çağla Şikel, Nihat 
Hatipoğluve Tümer Doğru 
üstlendi.
“VOLKAN DEMİREL'İN 
FORMASI 300 BİN TL'YE 
SATILDI”
Volkan Demirel'in formasını 
yayına getiren Ercan Saatçi, 
şunları kaydetti: “Volkan benim 
kardeşim gibi. Çok sevdiğim 
birisi. Aynı zamanda 
sportmenliğini de sevdiğim 
birisi. Çok özel bir maçtan 
sonra bana hediye etmişti. 
Benim evimin duvarında 
asılıydı. Bu acı kayıpları 
yaşadığımız dönemde 
Volkan'ın katkısının da manevi 

olarak özellikle çok büyük 
olduğunu biliyorum. 
Gözlüyoruz, takip ediyoruz. 
Dolayısıyla belki bu formayı 
almak isteyen olur. Bunu almak 
isteyen kişinin verdiği ne olursa 
olsun katkı sağlar diye 
düşündüm. Tabii çıplak elleriyle 
soğukta canlarını enkazdan 
çıkarmaya çalışan 
depremzedelerin yanında 
bizim burada telefon başında 
yaptığımızın esamesi okunmaz 
belki ama bir dirhem katkıda 
bulunursak, ne mutlu bize.” 
Öte yandan Ercan Saatçi'nin 
stüdyoya getirdiği Volkan 
Demirel forması 300 bin liraya 
satıldı. Yurt içi ve yurt dışından 
213 televizyon kanalı ile 562 
radyoda eş zamanlı yayınlanan 
program 7 saat sürdü.

İbrah�m Öztürk

Çarşıbaşı Z�raat Odası Başkanı

ALKIŞLAR İSKENDERLİ KÜLTÜR
DAYANIŞMA DERNEĞİNE
Tonya İskenderli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Mehmet Gül önderliğinde örnek işler yapmaya devam ediyor. 

ısıtlı bütçesine rağmen 

Kbirçok hayır faaliyeti 
gerçekleştiren, 

öğrencilere burs veren dernek 
deprem felaketinde de üzerine 
düşen sorumluluğu yerine 
getirerek felaketin hemen 
ardından bölgeye cenaze aracı 
gönderdi. Yakıtı dahil tüm 
masrafları dernek tarafından 
karşılaşan araç bölgede faaliyet 
göstermeye devam ediyor. 
Tonya İskenderli Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkan 

Mehmet Gül, “Vatan millet 
sevdalısı insanlar olarak 
bizlerde bu felakette üzerimize 
düşen görevleri yerine 
getirmeye çalışıyoruz. 
Gönderdiğimiz cenaze aracının 
yakıtını İskenderli Mahalle 
Muhtarı Ahmet Bektaş,  Turacı 
Mahalle Muhtarı Muhammet 
Öztürk,  Sayraç Mahalle Muhtarı 
Nuri Kara,  Yakçukur Mahalle 
Muhtarı Muhammet Başkan ve 
Kozluca Mahalle Muhtarı Murat 
Kahveci karşıladılar. 

Kaymakamımıza, Jandarma 
Komutanının, Milli Eğitim 
Müdürümüz, Sosyal 
Yardımlaşma Müdürümüz de 
bizleri ziyaret ederek aracımızı 
uğurladılar. Şoförlerimiz Mustafa 
Bektaş, Sami Güney, gönüllü 
gencimiz Mehmet Güney orada 
gece gündüz çalışıyor. Katkısı 
olan destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz. Depremde 
hayatlarını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BÜYÜKŞEHİR
PERSONELİ GÖREV DEĞİŞİMİ YAPTI
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinden deprem bölgesine giden destek ekibi, görev değişimi yaptı.
Dün sabah saatlerinde yola çıkan 38 kişilik ekip, Kahramanmaraş'a ve Elbistan'a giderek çalışmalara başladı.

ahramanmaraş merkezli 

Kmeydana gelen ve 11 ilde 
yıkıcı etki yaratan 

depremlerin ardından 
Trabzon'dan bölgeye giden 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
görev değişikliği yaptı. Deprem 
bölgesine adım attıkları andan 
itibaren bir an olsun boş 
durmayan ekiplerin bir kısmı 
Trabzon'a döndü. Yol Yapım 
Bakım ve Onarım Dairesi 

Başkanlığı, Park ve Bahçeler 
Dairesi Başkanlığı, Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı, Zabıta Dairesi 
Başkanlığı, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı ve Mezarlıklar 
Dairesi Başkanlığında görev 
yapan ve dün yola çıkan 38 
kişilik ekip, gece saatlerinde 

bölgeye ulaştı. Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ile bu sabah bir 
araya gelen ekipler, yapılan 
görev dağılımının ardından işe 
başladı. Kahramanmaraş'ı ve 
Elbistan'ı günlük yaşam 
koşullarına ulaştırmak için tüm 
şartları zorlayan Başkan 
Zorluoğlu ve ekibi, bölgede 
aralıksız çalışmaya devam 
ediyor.
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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

DEPREMZEDE AÝLELER
ZÝYARET EDÝYORLAR
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez,
Genel Seçimler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

> Alper Özkan KARAGÖL 3'de

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

DÝN GÖREVLÝLERÝ YARALARI
SARMAK ÝÇÝN SAHADA
Ülkemizi yasa boğan ve Kahramanmaraş merkezli oluşan
iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

KURTULUÞ GÜNÜNÜ
BURUK KUTLADIK Kahramanmaraş merkezli 10 ilde oluşan dermem sonrası Vakfıkebir ilçemize gelen

depremzedelerin kayıt adlına alındığı “AFADZEDE İRTİBAT BÜROSU” hizmete açıldı. Vakfıkebir ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü
deprem felaketi nedeniyle kısa bir törenle buruk kutlandı. 

VAKFIKEBÝR'DE AFADZEDE
ÝRTÝBAT BÜROSU HÝZMETE GÝRDÝ

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de


