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20 Şubat Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde
bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat: 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra,
saat: 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

c

Hatay'da büyük depremin 15. gününde yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerde
6 kişinin hayatını kaybettiği ve 294 kişinin yaralandığı açıklandı.
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BAŞKAN KILIÇ; “AMACIMIZ,
ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERMEKTİR”
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığı başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, çiftçilerin isteği üzerine yumurta tavuğu dağıtımı yaptı. 

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanlığı kümes 
hayvancılığını 

geliştirmek için üye çiftçilere 
bin adet Ataks ve Lohman 
cinsi tavuk dağıttı. Oda 
Başkanı Muhammet Kılıç; 
“Hiçbir kâr amacı gütmeden 
sadece hizmet için bu projeyi 
hayata geçiriyoruz” dedi. 
Vakfıkebir Ziraat Odası, tarım 
ve hayvanlığın gelişimine 
destek olmak amacıyla 
yaptığı girişimlere bir yenisini 
daha ekledi. Daha önce 
çiftçilere yönelik birçok 
faaliyette bulunan Ziraat 

Odası, şimdi de üyelerine 
daha önce ön siparişini aldığı 
1200 adet Ataks ve Lohman 
cinsi Tavuk dağıtımını 
gerçekleştirdi. Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç 
yaptığı açıklamada; 
Çiftçilerimizin talebi üzerine 
yumurta tavuğu getiriyoruz. 
Gelen siparişleri toplayarak 
yılın belli dönemlerinde 
çiftçilerimize dağıtımını 
yapıyoruz. Çiftçilerimiz kendi 
yumurta ihtiyacı olsun 
pazarda satış olsun yumurta 
tavukçuluğuna talebi artmış 
durumdadır. Bizde yumurta 
tavuğunu en uygun fiyata 
çiftçilerimize temin ederek 
ekonomilerine katkıda 
bulunmuş oluyoruz.  Yem 
fiyatlarındaki artış sektörü 
biraz düşündürse de kendi 
yetiştirdikleri tavukların 
yumurtalarından beslenmeleri 
tercihleri arasında olmaktadır. 
Şubat ayı içerisinde gelmiş 
olan sevkiyatımızda 15 
haftalık Ataks ve Lohman 
çeşitleri bulunmaktadır. Tavuk 
talebi olan üreticilerimiz 

odamıza uğrayarak bilgi 
alabilirler.
BAŞKAN KILIÇ; 
“AMACIMIZ, ÇİFTÇİMİZE 
DESTEK VERMEKTİR”
Söz konusu Ataks ve Lohman 
cinsi Yumurta Tavuğu almak 
isteyen üreticilerin Odaya 
siparişlerini ulaştırmalarının 
yeterli olduğunu belirten 
Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, 
konu ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada şu bilgileri verdi; 
“İlçemizde köy tavukçuluğunu 
geliştirmek ve çiftçilerimize 
ekonomik destek sağlamak 
amacıyla Vakfıkebir Ziraat 
Odası Başkanlığı olarak 
çeşitli zamanlarda et ve 
yumurta tavuğu dağıtımı 
yapmaktayız.
“YAKLAŞIK BİN İKİYÜZ 
TAVUĞU DAĞITTIK”
Bu doğrultuda, geçtiğimiz ay 
içerisinde Ataks ve Lohman 
cinsi Yumurta Tavuğu 
üreticiliği yapmak isteyen üye 
çiftçilerimize duyuruda 
bulunduk. Kendileri de 
odamıza gelerek taleplerini 

ilettiler. Bu doğrultuda, 
geçtiğimiz hafta ilçemizin 
Pazar yerine getirdiğimiz Bin 
200 adet tavuğumuzu sipariş 
veren çiftçilerimize dağıtımını 
gerçekleştirdik.
“AMACIMIZ HİZMET, KAR 
AMACI GÜTMÜYORUZ”
Tavukları toptan aldıkları için 
çiftçilere de ucuz fiyata 
aktardıklarını ve bu konuda 
oda olarak hiçbir şekilde kar 
amacı gütmediklerini ve 
sadece aracı olduklarını 
vurgulayan Başkan Kılıç, 

amaçlarının çiftçilerin 
ekonomilerine ve köylerin 
yeniden canlanmasına katkı 
sağlamak olduğunu ifade 
ederek projeden yararlanmak 
isteyen yetiştiricilerin bundan 
sonra odadan kendilerine 
gelecek SMS veya diğer 
duyuruları takip etmelerini 
istedi.  Vakfıkebir Ziraat 
Odası olarak çiftçilerimize 
ucuz ve güvenilir tarımsal 
girdiler temin ederek 
üretimlerine katkı sunmak için 
çalışmaktayız dedi.

Ahmet KAMBUROĞLU

“KÝM SUÇLU”
Türkiye 06 Şubat günü saat: 04.17'de 7,7 

ve aynı gün saat:13.24'te 7,6 ile Yüzyılın 

felaketi yaşanmış ve halen daha sürüyor…

Bu felaketin izleri devam ederken 20 Şubat 

günü saat:20.04'te 6,4 ve 20.07'de 5,8 ile 

sallanmaya devam ettik…

O yaralar sarılmadan ikinci kabusu 

yaşamış olduk…

En son ki yaşanan depremden dolayı 6 

vatandaşımız hayatını kaybederken 294 

vatandaşımız yaralandı…

Büyük bir felaketle karşı karşıyayız…

Türkiye büyük bir sınav verecek…

Yapılan binaların müteahhitleri gözaltına 

alıyor…

Burada suçlu kim…

Müteahhitler mi?

Belediye Başkanları mı?

Belediye Meclis Üyeleri ve İmar 

Komisyonundaki görevliler mi?

Başlı başına müteahhitler suçlu…

Eeeee belediye başkaları, meclis üyeleri 

ve imar komisyonunda görev alanlara 

neden bir şey olmuyor?

İnşaat bittiğinde belediyeye müracaat 

ediyoruz…

Neden?

Yapı kullanımı almak için…

Yapı kullanımı almak, bu inşaatlarda hiçbir 

eksik olmadığının kanıtıdır…

O zaman müteahhitler ne kadar suçlu ise 

belediye çalışanları da o kadar suçludur…

Benim düşüncem bu…

Herkes işini doğru düzgün yaparsa, her 

prosedür doğru düzgün işlerse, adamına 

göre muamele olmazsa, hiçbir sorun 

kalmaz…

Demek ki deprem bölgemizde çok büyük 

sorunlar varmış…

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

İnşaat Mühendisler birden fazla inşaatta, 

İnşaat Şe görünmemeli…

Yine yasanın açıklığı çıkıyor meydana…

Yasa, her inşaatta bir tek inşaat şe 

olacak, başka bir inşaata bakamaz ibaresi 

olduktan sonra o inşaat mühendisi nasıl 

başka bir inşaata bakacak ki?

Tek inşaat söylemediği için bir inşaat 

mühendisi birkaç tane inşaata bakarak, 

daha çok para kazanabiliyor…

Amaç para kazanmak olduğu için gerisinin 

hiçbir önemi yok…

Müteahhidinde işine geliyor, çok fazla para 

vermektense az bir miktar vererek işini 

karşıya geçiriyor. İnşaatında şef var mı, 

var…

Birileri ölmüş, birileri yaralanmış, birileri 

göçük altında kalmış, birileri cenazelerini 

beklemiş kimin umurunda…

Para, para, para, ille de para…

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

Türkiye tek yürek oldu…

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için 

herkes televizyon başına geçti.

Türkiye'den ve dünyadan yardım yağdı…

Herkes kendi kesesince yardım yapmaya 

gayret gösterdi…

Tek yürek olduk…

Öğrencilerimiz harçlıklarını…

Emeklilerimiz maaşlarını…

Bağışladılar…

Ne güzel bir duygudur değil mi, 

birlik/beraberliğimiz…

Kimin ihtiyacı olduğunun önemi yok…

Birlik-beraberliğimiz olsun, o herkese 

yeter…

DEPREMZEDE AİLELERİMİZLE YAKINDAN İLGİLENİYORUZ
06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremler sonrası, deprem bölgesinden ilçemize
gelerek evlere ve konaklama tesislerine yerleşen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

GENÇLİK MERKEZİ YARDIM MERKEZİ OLDU
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremler sonrası Vakfıkebir ilçesi seferber olmuştu. Bu yardımların
doğru bir şekilde depremzedelere ulaşabilmesi için Gençlik Merkezi Müdürlüğünü yardım merkezine dönüştürdüler. 

Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan ve 

Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral; 06 
Şubat 2023 tarihinde 
Kahramanmaraş merkezli 10 
ilde meydana gelen 
depremler sonrası, deprem 
bölgesinden ilçemize gelerek 
evlere ve konaklama 
tesislerine yerleşen 
depremzede 
vatandaşlarımızı ziyaret 
ederek, geçmiş olsun 

dileklerini ilettiler. Kaymakam 
Uzan, ziyaretleri sırasında 
vatandaşlarımız ile sohbet 
ederek, ihtiyaç ve taleplerini 
dinledi. Tüm kurumlar olarak 
her zaman yanlarında 
olduklarını, ihtiyaç ve 
taleplerinin karşılanacağını 
ifade etti. Kahramanmaraş 
merkezli 10 ilde meydana 
gelen depremlerden 
etkilenen vatandaşlar, 
ülkenin farklı illerine 
yerleşmeye devam ediyor. 
Türkiye yüzyılının en büyük 

afetlerinden olan depremden 
etkilenen vatandaşların 
yaraları sarılmaya devam 
ediyor.  Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, ilçeye gelen 
depremzede vatandaşları 
ziyaret etti. Depremzede 
vatandaşların yerleştirildiği 
hanelerde ve konaklama 
merkezlerinde kendileri ile 
görüşen Kaymakam Uzan, 
aile fertleri ile yakından 
ilgilendi. Her türlü 
ihtiyaçlarının karşılanacağını 

belirten Uzan, ailelere 
geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu. Kaymakam Dr. 
Hacı Arslan Uzan, depremde 
hayatını kaybeden yakınları 
için de taziye dileklerini iletti. 
“İLÇEMİZE YERLEŞEN 
BÜTÜN DEPREMZEDE 
AİLELERİMİZLE 
YAKINDAN 
İLGİLENİYORUZ”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, ilçeye gelen 
depremzedelerin 
ihtiyaçlarının karşılanacağını 
kaydederek; “Kaymakamlık, 
Belediye, Sosyal Hizmet 
Merkezi ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı koordinasyonuyla 
depremden etkilenen ve zor 
durumda kalan aileler 
ilçemize yerleştirilmeye 
devam ediyor. Merkez üssü 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık 
ve Elbistan İlçeleri olan ve 

toplamda 10 ili etkileyen 7,7 
ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerin ardından 
bölgeden tahliye edilerek 
ilçemize yerleştirilen 
depremzede aileleri ziyaret 
ederek geçmiş olsun 
dileklerimizi ilettik. 
Depremzede 
vatandaşlarımızla görüşerek, 
acılarına ortak olduk. 
İlçemize yerleşen bütün 
depremzede ailelerimizle 
yakından ilgileniyoruz. 
Devletimiz her zaman 
depremzede ailelerin 
yanında olacaktır. 
Vatandaşlarımızın hem 
barınma hem de yiyecek 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Elimizden geldiği kadar hem 
maddi hem de manevi olarak 
yanlarında olmaya devam 
edeceğiz. İnşallah bu zorlu 
sürecin hep birlikte 
üstesinden geleceğiz” dedi.

akfıkebir İlçemiz 

VMustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi 

Müdürlüğünde depremzede 
vatandaşlarımız için 
giyecek, yiyecek stantları 
hazırlanarak ihtiyaç 
sahiplerinin hizmetine 
sunuldu. İlçemizde giyecek 
ve yiyecek yardımları 
devam etmekte olup 
yardımda bulunmak isteyen 
vatandaşlarımız Gençlik 
Merkezi Müdürlüğüne 

giderek yardımlarını 
bırakabilirler. Ayrıca deprem 
bölgesine yardım yollamak 
isteyen hayırsever 
vatandaşlarımız ramazan 
kumanya kolisi şeklinde 
yardımlarını kolileyerek 
Gençlik Merkezi 
Müdürlüğüne bırakabilirler. 
Deprem bölgesinde özellikle 
kumanya ve temizlik 
maddesi ihtiyaçları önemli 
bir şekilde talep 
edilmektedir. Yardım 

yapacak kişiler kumanya 
kolise yapması önemli bir 
unsur. Çünkü 
depremzedeler artık 
çadırlarda ve konteynırlarda 
yaşamaya başladıkları için 
kumanya kolileri daha rahat 
kendilerine verilebilecek. Bu 
noktada yardım yapacak 
olan vatandaşlarımızın 
kumanyaları ramazan 
kumanya kolisi şeklinde 
yaptırmaları önem arz 
etmektedir. 



V
akfıkebir Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
bünyesinde eğitimlerine 

devam eden kursiyerler ve usta 
öğreticiler tarafından 
depremzedeler için uyku 
tulumu dikilen atölyeye ilçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın tarafından 
ziyaret gerçekleştirildi. Kurum 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu 
yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi Kaymakam Uzan'a bilgi 
aktarımında bulundu. 

Soğuk kış günlerinde 
depremzede vatandaşların 
sıcak bir şekilde yatmaları için 
ellerini taşın altına koyan 
Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
usta öğreticileri ve kursiyerler 
uyku tulumu dikiyor. Üretilen 
tulumlar yağmur ve soğuk 
havayı geçirmeyecek şekilde 
dayanıklı yapılıyor. 
Kahramanmaraş merkezli 
meydana gelen ve 11 ilde 
büyük yıkıma yol açan 
depremler sonrası insanlar 
yardım için seferber olurken, 

Vakfıkebir de bulunan halk 
eğitim merkezinde usta 
öğreticiler ve kursiyerler 
depremzedeler için uyku 
tulumu üretmeye başladı. 
Soğuk kış ayları nedeniyle 
deprem bölgesinde sıfır 
derecenin altına inen hava 
şartlarına özel olarak 
tasarlanan ve dikilen uyku 
tulumlarında şu ana kadar yüz 
elli adet üretilerek bölgeye 
gönderildi. 
“DEPREMZEDELERE UYKU 
TULUMLARI GÖNDERİLDİ”

Kurum Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu yaptı 
değerlendirmede; Hammaddesi 
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafında karşılanan 
150 adet uyku tulumu dikilerek 
deprem bölgesine gönderildi. 
Tulum üretimine malzeme 
tedarik edildiğinde yine üretime 
devam edeceğiz. Müdür 
Kahyaoğlu, Usta Öğretici ve 
kursiyerlerimizin maddi 
desteğinin yanında gönüllü 
olarak uyku tulumunun 
dikiminde göstermiş oldukları 

fedakarlıktan ötürü kurumumuz 
adına teşekkür kendilerine 
ederim dedi.
“YAĞMURA VE SOĞUK 
HAVALARA KARŞI 
DAYANIKLI KUMAŞLAR 
DİKİLİYOR”
Depremzedeleri soğuktan 
rahatlıkla koruyabilecek uyku 
tulumları dikildiğini belirten 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, “Halk Eğitim 
Merkezimizde depremzedelere 
yardım maksatlı uyku tulumları 
dikiliyor. Bu ürünleri usta 

öğretici arkadaşlarımız ile 
beraber kursiyerlerimiz özverili 
bir şekilde dikiyorlar. 
Kumaşımız yağmura ve soğuk 
havalara karşı dayanıklıdır. 
İçinde elyaf ve polar 
bulunduran bir üründür. 
Oradaki kardeşlerimizin 
rahatlıkla kullanabileceği, 
soğuktan korunabilecekleri bir 
üründür. Herkesin 
kullanabileceği boyutta 
üretilmiştir. Emek harcayan 
herkesi kutluyor teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükliman
Postası 3 HABER 24.02.2023

DEPREMZEDELER İÇİN UYKU TULUMU DİKİYORLAR
Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerine devam eden kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar.

DEPREME UYGUN DEĞİL 
RAPORU VARSA PARANIZI 
GERİ ALABİLİRSİNİZ!
Giriş
6 Şubat'ta Kahramanmaraş 
merkezli Pazarcık ve Elbistan 
depremleri, 10 kenti aynı anda 
etkiledi. 40 binden fazla insanın 
ölümüne yol açan deprem 
sonrası yaptıkları binalar yerle 
bir olan müteahhitlere yönelik 
soruşturmalar başladı. 
Yaşanan depremler nedeniyle 
ev sahiplerinin binaları ve 
daireleri için deprem korkusu 
dolayısıyla almayı düşündükleri 
yapı denetim raporunda eğer 
sonuç 'depreme uygun değil' 
olarak çıkarsa, ev sahiplerinin 
satın aldıkları yüklenici 
kurumlara ve müteahhitlere 
karşı tüketici kanunu 
çerçevesinde ayıplı mal 
hükmünden faydalanılarak 
tazminat davası açma, ev satış 
bedelini geri alma ve ücretsiz 
onarımını talep etme gibi haklar 
mevcuttur.

YAPI ŞARTNAMEYE UYGUN 
DEĞİLSE 'AYIP 
HÜKMÜNDEN' FAYDALINIR
6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun'da 
bu husus açıkça yer bulmuştur. 
Yasanın 8. Maddesinin 2. 
Fıkrasının ilgili kısmında ''(..) 
satıcı tarafından bildirilen 
veya teknik düzenlemesinde 
tespit edilen niteliğe aykırı 
olan; muadili olan malların 
kullanım amacını 
karşılamayan, tüketicinin 
makul olarak beklediği 
faydaları azaltan veya 
ortadan kaldıran maddi, 
hukuki veya ekonomik 
eksiklikler içeren mallar da 
ayıplı olarak kabul edilir.” 
Şeklinde düzenleme 
yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak 
ev satışı olmasından dolayı 
konunun tüketici haklarına 
girmekle söz konusu yapının 
şartnamelere uygun olmadan 
yapılması durumu ortaya 
çıkarsa 'ayıp hükümlerine 

başvurularak yasada öngörülen 
seçimlik haklar kullanılabilir.  
AĞIR KUSUR VE HİLE 
VARSA ZAMANAŞIMI YOK
Yine yasa gereği sözleşmede 
açıkça bir hüküm olmasa ya da 
aksi düzenleme olsa dahi 
müteahhit yapı yönetmeliklerine 

ve teknik şartnamelere göre 
binayı uygun inşa etmek ile 
yükümlüdür. Yapılan inşaat 
sonucunda ilgili yapı için 
sağlam değil raporu sonrası 
ayıp hükmünden dolayı ev 
sahiplerinin haklarını şu şekilde 
sıralanabilir.
*Sözleşmeden dönülebilir, yani 

artık 'ben bu evi istemiyorum 
paramın iadesini istiyorum' 
denilebilir, bedelde indirim 
istenebilir, mümkünse ücretsiz 
onarımı talep etme ve ayrıca 
tazminat hakkı da saklıdır.
*Tüketici kanunu çerçevesinde 
ağır kusur ve hile varsa zaman 

aşımı hükümleri de 
uygulanmaz.
HAKLARIN İLERİ 
SÜRÜLMESİNDE YAPININ 
KİMDEN ALINDIĞINI ÇOK 
ÖNEMLİDİR.
Yasalarda belirtilen haklar 
yapıyı satan kişiye karşı ileri 
sürülebilir.Satın alınan kişinin 

kim olduğuna bağlı olarak da 
ileri sürebilecek haklar ve 
geçerli yasal düzenlemeler 
farklılık arz etmektedir.  
Maddeler halinde izah etmek 
gerekirse şu şekilde izah 
edebiliriz.
*Yüklenici, binayı yapan kişi 
yani halk deyimiyle 
müteahhitten yapının satın 
alınması halinde bu işlem 
tüketici işlemi olup tüketici 
kanununa tabidir. Dolayısıyla 
bunun zaman aşımı da tüketici 
kanunu hükümlerine göre 
belirlenecektir ve ağır kusur ve 
hile durumunda zaman aşımı 
yoktur.
*Doğrudan yükleniciden satın 
almamış ise yani 3. Bir kişiden 
satın almışsak o zaman bu 
işlem tüketici işlemi değildir ve 
tüketici kanunu 
uygulanmaz.Onun yerine Türk 
Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanacaktır.Zaman aşımı da 
borçlar kanunu hükümlerine 
tabi olacaktır ki orda da 

satıcının ağır kusuru varsa 
zaman aşımı teslimden 
itibaren 20 yıldır.
*Bir diğer seçenek olarak ise 
doğrudan satın almama 
halidir. Yani arsa sahibi olarak 
kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
ile yapının müteahhit tarafından 
inşa edilmesi ve karşılığında 
daire verilmesi halinde ise 
Yargıtay bu tür işlemleri tüketici 
işlemi olarak kabul etmiyor. Bu 
nedenle bu işlemlerde tüketici 
kanunu uygulanmaz. Zaman 
aşımı ayıplı eserin niteliğine 
bakılmaksızın teslimden 
başlayarak 20 yılın geçmesi 
ile zaman aşımına 
uğrayacaktır. 
Bu konuda uzmanlığı olmayan 
bir kişinin hata yapması 
oldukça yüksek ihtimaldir. Bu 
sebeple hak kaybına 
uğramamak adına alanında 
uzman bir icra avukatından 
profesyonel destek alınması 
hak sahiplerinin menfaatine 
olacaktır.

Depreme Uygun Değ�l
Raporu Varsa Paranızı
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Osman KOYUNCU

EVRİM BİR SAÇMALIK MIDIR VE İSLAM İLE UYUŞUR MU?
slam'da somut(maddi) nesnelerin 

İyaratılışı yavaş, soyut(maddi olmayan) 
nesnelerin yaratılışı ise hızlıdır. Kuran, 

kâinatın altı günde yaratıldığını söyler 
fakat tefsirlerde altı devir diye açıklanır. 
Gün, dünyanın kendi ekseni etrafında bir 
kere dönmesine denir. Uzayda o kadar 
çok cisimler vardır ki kendi etrafındaki bir 
kere dönüşünü milyonlarca yılda 
tamamlıyor ve oradaki bir gün dünya günü 
ile milyonlarca güne eşittir. Kuran'daki gün 
tabiri nereye göre belirlendiğini bilmiyoruz. 
Onun için kâinat, dünya günü ile altı 
günde yaratıldı diyemeyiz. Din, yaratılışı 
üç bölümde anlatır. İlim(yazılım) İrade 
(tekâmül, evrim), Kudrette enerji gibi 
şeydir.

   Burada Allah, çamurdan, topraktan 
insan yaratamaz, gücü yetmez demiyoruz. 
O'nun kudreti her şeye yeter, O istediği 
gibi yaratır. Biz burada büyük insan olan 
kâinatın duygularıyla yani fen ilimleri ile bu 
yaratılışı irdelemeye ve aklı delillerle 
açıklamaya çalışıyoruz. Tekâmül (Evrim), 
bilimsel bir meseledir ve kâinatta hiçbir 
şeyin birden bire olmaması demektir. 
Hayatın en büyük özelliği yavaş 
akmasıdır. Yaratılıştaki evrim Allah'ın 
büyük bir planı ve programı içindedir. Bir 
şeyin var olabilmesi için evrim sürecinden 
geçmesi lazım, bu sürecinden geçmeyen 
hiçbir madde, hücre, atom vs yoktur,  her 
şey sürekli yenileniyor. Yenilenmenin planı 
Allah'ın ilminden, gelişmesi Allah'ın 
iradesinden, enerjisi ise Allah'ın 
kudretindendir.

   İnsanlığın ilk evrelerinde ilim 
gelişmedi(insanlar soyut manayı 
anlayamadılar) bundan dolayı olaylar 

somut(maddi) olarak anlatılmıştır. Allah, 
her şeyi tedricen, yavaş yavaş, sanatla, 
özene bezene yaptık diyor. Hayat ağacı 
bir tanedir, her tür bir daldır, insan bu 
ağacın meyvesidir.  Bediüzzaman, 
insanlık hayvanlıktan terakki ederek Âdem 
oldu, insanlığın başı vahşettir diyor. Evrim 
demek maymundan geldik demek değildir. 
Diğer hayvanlarla ortak yanımız olduğu 
gibi maymunlarla da ortak yanlarımız 
vardır.  Darvin zamanında DNA gibi ilimler 
bilinmediğinden o şekilde düşünülmüş. 
Evrim, Allah tarafından programlanmış bir 
yazılımdır, her aşaması bir programı 
dâhilinde gerçekleşiyor. Cansız 
elementlerden cenine, oradan da bebek 
olarak doğumuna kadar insanın geçirdiği 
çeşitli haller insanoğlunun evriminin çeşitli 
safhalarıdır. İnsanlık, diğer canlılarla olan 
ortak kökeninden ayrıldıktan sonra 9 
milyon sene tekâmülü(evrimleşmesi) 
sürdü. Geçirdiği bu süreçler insan beyinde 
kayıtlıdır. 

   Kuran, âdeme peygamber demiyor, 
sadece Âdem kelimeler aldı deniyor. 
Arapçada kelime prensip ve yasa 
manasına geliyor. Kuran, vahyi Nuh'tan 
başlatıyor. Biz Nuh'a ve ondan sonrakilere 
gönderdiğimiz gibi sana da vahiy 
gönderdik, diyor. Vahiy zincirini Nuh'tan 
başlatılıyor. (Nisa, 163) Yani ilk 
peygamber Nuh (a.s.) oluyor ve Âdem, 
insanlığın vahye muhatap olmadan önceki 
erkek kadın genel halinin ifadesidir.  Âdem 
için şirke girdi diyor, Peygamber olsa şirke 
girmez. Din adına evrime karşı çıkmak 
Hıristiyanların dünyanın döndüğüne karşı 
çıkması gibidir. İbni Arab yüz bin âdem 
yaratılmıştır der, yün bin peygamber mi 
geldi.

Vakfıkebir ilçemize gelen depremzedelerin kayıt adlına alındığı “AFETZEDE
İRTİBAT BÜROSU” çalışmalarını hız kesmeden aralıksız sürdürüyor.  

HABER

AFETZEDE İRTİBAT BÜROSUNDA
ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

K
ahramanmaraş merkezli 
10 ilde oluşan dermem 
sonrası Vakfıkebir 

ilçemize gelen depremzedelerin 
kayıt adlına alındığı 
“AFETZEDE İRTİBAT BÜROSU” 
hizmete devam ederken, 
Vakfıkebir Kaymakamlığının 
kontrolü dahilinde İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın'ın 
koordinatörlüğünde Milli Eğitim 
Camiasının değerli eğitimcileri 
tarafından yürütülen çalışmalar 
aralıksız hız kesmeden devam 
ediyor.  Deprem bölgesinden 
İlçemize gelen depremzedelerin 
bilgilerinin kayıt altına alınması; 
barınma, iaşe, kıyafet vb. 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
Hükümet Konağı zemin katta 
“İlçe AFAD Merkezi Afetzede 
İrtibat Bürosu” kurularak hizmet 

sunmaktadır. 
“AFETZEDE İRTİBAT 
BÜROSUNA KAYIT 
YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Aldığımız bilgilere göre,  “06 
Şubat 2023 tarihinde 
Kahramanmaraş merkezli 
gerçekleşen depremlerin 
ardından 10 ilde arama ve 
kurtarma çalışmaları devam 
ederken, bir yandan da 
depremde evsiz kalıp 
konaklama sorunu yaşayan 
vatandaşlar için ilçemizde 
yerleştirmeler süratle devam 
ediyor. Deprem bölgesinden 
ilçemize gelen depremzedelerin 
bilgilerinin kayıt altına alınması; 
barınma, iaşe, kıyafet vb. 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
Vakfıkebir Kaymakamlığının 
giriş katında ilçe AFAD Merkezi 

Afetzede İrtibat Bürosu 
kurulmuştur. İlçemize gelen 
bütün depremzede 
vatandaşlarımızın yada 
yakınlarının yanına gelen 
depremzedelerin muhakkak 
kaymakamlık binasına gelerek 
gerekli bilgi ve yönlendirmelerin 
bu büroya yapılması önemlidir. 
Kayıt altına alınan 
depremzedelerin ihtiyaçları da 
bu kayıtlar sonrası karşılanıyor. 
Afetzedelerin talep ve 
ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında ilçemizde kamu 
kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşlarımız 
özveri bir şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor.
“ŞUANDA İLÇEMİZDE 228 
AFETZEDE VATANDAŞIMIZI 
MİSAFİR ETMEKTEYİZ”
İlçe AFAD Merkezi Afetzede 
İrtibat Bürosu Yetkililerden 
aldığımız bilgiye göre Vakfıkebir 
ilçemizde şu an itibariyle 228 
afetzede vatandaşımızı misafir 
etmekteyiz. Bu afetzedelerden 1 
ailemiz Öğretmenevinde, 8 
ailemiz Uygulama Otelinde,  43 
ailemiz ise ilçe genelindeki 
merkez mahallelerde evlere 
yerleştirilmiş durumdadır. 
Toplamda ilçemizde 52 ailenden 
oluşan 228 kişi misafir olarak 
ilçemizde bulunuyor. Ayrıca bu 
ailelerden hariç 2 ailemizde geri 
dönmüştür. 

24.02.2023

ahramanmaraş'ta 

Kyaşanan ve tüm Türkiye'yi 
derinden sarsan iki büyük 

depremin ardından harekete 
geçen Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi, 11 ili etkileyen afetin 
ardından bölgede yaraların 
sarılması için seferber oldu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu'nun 
Kahramanmaraş'ta 
görevlendirilmesinin ardından 
arama kurtarma başta olmak 
üzere bölgede pek çok faaliyet 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
depremzedeler için yeni kararlar 
aldı. 
“SOSYAL DESTEK 
KAPSAMINA ALINDI”
Kahramanmaraş'ın içme suyu 
ve kanalizasyon altyapısını 
yenileyen Trabzon İçme Suyu ve 
Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) 
Genel Müdürlüğü, Başkan Murat 
Zorluoğlu'nun talimatları üzerine 
afet bölgesinden Trabzon'a 
gelen depremzedeler için önemli 

bir karar aldı. TİSKİ Yönetim 
Kurulunun aldığı karara göre; 
deprem bölgesinde ikamet 
etmekte olduğu halde, şehrimize 
geçici olarak barınmak üzere 
gelen depremzedelere tahsis 
edilen evler için yapılacak 
abonelikler sosyal destek 
kapsamına alınacak.   
“YÜZDE 50 İNDİRİMLİ 
TARİFE”
Trabzon'a gelen depremzedeler 
için yapılacak devir 
aboneliklerde geçerli olmak 
üzere; su açma ve kapama iş ve 
işlemlerinden herhangi bir ücret 
alınmayacak. Su depozito, 
talepname ve plaka bedelleri 
tahakkuk ve tahsilatı 
yapılmayacak. DASK poliçesi 
talep edilmeyecek. Sosyal 
destek amacıyla ücretlendirme 
yüzde 50 indirimli olarak 
uygulanacak. Sayaç 
değişimlerinden ücret talep 
edilmeyecek. Afetzedeler adına 
yapılacak abonelikler; 

kazanılmış hak teşkil 
etmeyecektir, herhangi bir 
sebeple 3. kişilere 
devredilemeyecektir. Uygulama 
31.12.2023 tarihine kadar 
devam edecek olup bu tarihte 
kendiliğinden sona erecektir.
“BAŞVURU ŞARTLARI 
NELERDİR?”
TİSKİ'nin hayata geçirdiği 
uygulamadan faydalanmak için, 
depremzede vatandaşların 
“Afetzede” olduğuna ilişkin 
düzenlenecek belgenin yanı sıra 
kira sözleşmesi ve kimlik kartı ile 
birlikte bulunulan ilçedeki TİSKİ 
Şube Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri gerekmektedir. Eğer 
daire vatandaşlara ücretsiz 
tahsis edilmişse kira 
kontratındaki kira bedeli kısmına 
“Bila bedel (Bedelsiz) yazılması 
yeterli olacaktır. Abonelik ile ilgili 
bilgi almak için TİSKİ ilçe şube 
müdürlükleri ve 153 TİKOM 
üzerinden iletişim 
sağlanabilecektir.

TİSKİ'DEN DEPREMZEDELERE
YÜZDE 50 İNDİRİM
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü aldığı kararla kentte depremzedelerin kullanımına tahsis
edilecek meskenlerde abonelik ücreti alınmayacak ve sosyal destek amaçlı yüzde 50 indirim uygulanacak.

KAYMAKAM UZAN; ÖĞRENCİLERİ
YALNIZ BIRAKMADI
20 Şubat tarihinde okulların açılması ile birlikte Vakfıkebir İlçe Kaymakamı
Uzan; Kemaliye Adnan Demirtürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti.

ahramanmaraş merkezli 

Kmeydana gelen ve 10 
ilde büyük yıkıma sebep 

olan depremin ardından 
okulların 20 Şubat tarihinde 
açılması ile birlikte Vakfıkebir 
İlçe Kaymakamı Uzan Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu ve 
Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti. 
2022-2023 Eğitim Öğretim 
yılının ikinci yarıyılı başlaması 
dolayısı ile Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Altın ile birlikte Kemaliye 
Adnan Demirtürk İlkokulu ve 
Atatürk Ortaokulunu ziyaret 
ettiler. Okullarda incelemelerde 
bulunan Kaymakam Uzan, 
okulların mevcut durumu ve 
ihtiyaçları konusunda bilgiler 
aldı. Öğrencilerle sohbet 
ederek onların istek ve 
taleplerini dinledi, derslerinde 
başarılar diledi. Kaymakam 
Uzan, eğitim öğretim yılı 2. 
dönemin başlaması nedeniyle 

Kemaliye Adnan Demirtürk 
İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunu 
ziyaret etti. Öğretmenlerle, 
öğrenciler ve genel durum 
hakkında bilgi aldıktan sonra 
öğrencilerle sohbet eden 
Kaymakam Uzan öğrencilerin 
istek ve taleplerini dinledi. 
Kaymakam Uzan,“Ülkemiz ve 
deprem bölgesi olan 10 ilimiz 
zor bir süreçten geçmesi ile 71 
ilimizde olduğu gibi Vakfıkebir 
İlçemizde de okullarımız 
açılmıştır. Bu süreci ''TEK 
YÜREK'' olup hep birlikte 
atlatacağız. 2. Dönemin 
başlamasıyla okul 
maratonumuz devam ediyor bu 
dönemi öğrencilerimiz 
açısından en verimli şekilde 
tamamlamak için saygıdeğer 
öğretmenlerimiz, değerli 
velilerimiz ve kaymakamlığımız 
olarak özverili çalışma 
sürecimiz devam edecektir” 
dedi.
“KAYMAKAM UZAN 

ÖĞRENCİLERİ YALNIZ 
BIRAKMADI”
2022-2023 Eğitim öğretim yılı 
ikinci dönemi, bütün öğrenciler 
için ilk ders zili çaldı ve 
öğrenciler okullarıyla buluştu. 
Kahramanmaraş merkezli 
meydana gelen ve 10 ili 
etkileyen deprem nedeniyle 15 
gün geç başlayan eğitim 
öğretim yılı ikinci döneminin 
başlamasıyla öğrenciler 
okullarıyla ve yeni 
arkadaşlarıyla buluşmanın 
sevinç ve heyecanını yaşadılar. 
2022-2023 eğitim öğretim 
yılının başlaması dolayısıyla 
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, İlkokul ve Ortaokulu 
ziyaret ederek öğrencilerle bir 
müddet sohbet etti. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü ve Okul 
Müdürlerinden yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alan 
Kaymakam, öğrencilere ve 
öğretmenlere başarılı bir 
dönem diledi.
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ÇÖP KOVALARI YENİLENDİ 
Vakfıkebir İlçe merkezimizdeki çöp kovalarını yenilendi. Daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yenilenen
kovalar sonrasında belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlara çöplerini kovalara atılması çağrısı yapıldı.

apılan açıklamada; 

Y“Güzel ilçemizde daha 
temiz daha hijyenik bir 

ortamda yaşayabilmek 
amacıyla bizler belediye 
olarak üzerimize düşen 
görevleri yerine getirmeye 
gayret ediyoruz. Bu anlamada 
ilçe merkezimizdeki çöp 
kovalarını yeniledik. Temizlik 
personellerimizde özveri ile 
görevlerini yerine getiriyorlar. 
Değerli halkımızı da sigara 
izmaritlerini ve çöplerini çöp 
kovalara atmaya davet 
ediyoruz” denildi. 
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ALKIŞLAR İSKENDERLİ KÜLTÜR
DAYANIŞMA DERNEĞİNE
Tonya İskenderli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Mehmet Gül önderliğinde örnek işler yapmaya devam ediyor. 

Kısıtlı bütçesine rağmen 
birçok 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.

ONAT'TAN AFET BÖLGESİNDEKİ
GAZETECİLERE ZİYARET
Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden
etkilenen illerdeki gazete işletmelerini ve gazetecileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

nat, yaraların sarılması 

Oiçin Kurum olarak 
ellerinden gelen tüm 

desteğin verileceğini kaydetti. 
Türkiye, iki büyük deprem 
felaketinin yaralarını sarmaya 
çalışıyor. 10 ilde büyük yıkıma 
sebep olan depremlerde basın 
camiası da büyük yaralar aldı. 
Basın İlan Kurumu Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut Onat, 
deprem bölgesinde büyük 
zorluklar içerisinde görevlerini 
sürdürmeye çalışan gazete 
işletmelerini ve gazetecileri 
ziyaret etti. 10 ili kapsayan 
ziyaretler 15 Şubat 2023 
tarihinde Adana'dan başladı. 
Ardından sırasıyla Osmaniye, 
Hatay, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya 
illerinde temaslarda bulunuldu. 
Ziyaretlerde basın 
kuruluşlarının temsilcileriyle 
görüşülerek depremden zarar 
gören gazetecilerin durumları 
hakkında bilgi alındı, basın 

kuruluşlarının ve baskı 
tesislerinin deprem sonrası fiziki 
şartları değerlendirildi.
Genel Müdür Yardımcısı Onat, 
geçirdiği trafik kazasında 
yaralanan Anadolu Ajansı 
Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğü'nde görevli 
muhabirlerden Bestemi 
Bodruk'u da Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerini iletti.
Deprem bölgesindeki 
temaslarında Onat'a, Basın İlan 
Kurumu Hukuk Müşaviri Bilal 
Kılınç ve il müdürleri eşlik etti. 
Yaraların sarılması için 
mücadele ediyoruz
Çok sayıda gazetecinin de 
yaşamını yitirdiği afetin izlerinin 
silinmesi için ülke çapında 
büyük ve özverili bir mücadele 
yürütüldüğünü kaydeden Onat, 
basın camiasının depremden 
etkilenen basın mensupları için 
kenetlendiğini vurguladı.
Ülkemizde uzun yıllardır 

basının en büyük destekçisi 
olan Basın İlan Kurumu'nun 
üzerine düşeni yaptığını dile 
getiren Onat, “Afetten etkilenen 
basın mensupları için ilk 
günden itibaren maddi ve 
manevi her türlü desteği 
vermek için çalışmalar yürüttük. 
Deprem bölgesindeki sosyal ve 
psikolojik yaraların 
sarılmasında yerel basın hayati 
önem taşımaktadır. Bu noktada, 
deprem bölgesindeki basın 
kuruluşlarının faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için gereken 
tüm destek verilecektir. Vefat 
eden basın mensuplarının 
geride kalan yakınlarına ve 
yaralanan basın mensuplarına 
yönelik basın camiası üzerine 
düşeni yapacaktır” dedi. Ziyaret 
ile alakalı hazırlanan rapor, bu 
hafta toplanacak olan Basın 
İlan Kurumu Genel Kuruluna 
sunulacak. Genel Kurulun basın 
kuruluşlarına yönelik destekleri 
içeren önemli kararları alması 
bekleniyor.

AYDIN HİNDİSTAN'IN ANİ
ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU
Vakfıkebir İlçesinin sevilen, sayılan değerli simalarından ilçede şoför esnaflığı
yapan Aydın Hindistan (57), geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

akfıkebir İlçesi Kemaliye 

VMahallesinden Hindistan 
oğlu sülalesi 

mensuplarından olan ilçenin 
sevilen, sayılan değerli 
simalarından şoför esnafı Aydın 
Hindistan (57), geçirdiği ani kalp 
krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Merhum Aydın Hindistan'ın 
cenaze namazı 22 Şubat 2023 
Çarşamba günü Vakfıkebir 
Merkez Yeni Camiinde öğlen 
namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından 
Yıldız Mahallesindeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Aydın Hindistan'ın ani 
ölümü sevenlerini üzdüğü gibi 
ilçeyi de yasa boğdu. Evli ve 3 
çocuk babası olan Aydın 
Hindistan'a Cenabı Allah'tan 
rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

AHMET SUAT ÖZYAZICI SON
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
87 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı.

ayatını kaybeden 

HTrabzonspor efsanesi 
Ahmet Suat Özyazıcı 

son yolculuğuna uğurlandı. 
Trabzonspor tarihine adını 
yazdıran efsane teknik 
direktör Ahmet Suat Özyazıcı 
(87) Cumartesi günü akşam 
saatlerinde evinde hayatını 
kaybetti.
Uzun süredir sağlık sorunları 
yaşayan Özyazıcı için eski 

Hüseyin Avni Aker 
Stadyumu'nun bulunduğu 
millet bahçesinde tören 
düzenlendi. Spor ve siyaset 
dünyasından isimlerin 
katıldığı törenin ardından 
Özyazıcı'nın cenazesi 
İskenderpaşa Cami'ne 
getirildi.
Pazar günü öğle namazı 
sonrası kılınan cenaze 
namazına Trabzon Valisi 

İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman, 
Ortahisar Belediye Başkanı 
Ahmet Metin Genç, 
Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Trabzonspor Divan 
Başkanlık Kurulu Başkanı Ali 
Sürmen, Trabzonspor Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı, 
Beşiktaş Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, Trabzonspor 

Kaptanı Uğurcan Çakır, 
Trabzonspor eski başkanı 
Faruk Özak'ın yanı sıra 
bordo-mavili kulüpte görev 
almış eski yöneticiler, 
futbolcularla, spor ve siyaset 
dünyasından isimlerle birlikte 
ailesi ve yakınları katıldı. 
Kılınan cenaze namazının 
ardından Özyazıcı'nın 
cenazesi Sülüklü 
Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının 
23 Ocak 2023 tarihinde başlayan 
15 günlük yarıyıl tatili, 6 Şubat 
Pazartesi itibariyle sona ermiş ve 
yarıyıl tatilinin sona ermesi ile 
birlikte Vakfıkebir'de eğitim 
öğretim başlamıştı. Ancak aynı 
günde, 6 Şubat 2023 tarihinde 
Kahramanmaraş merkezli olarak 
meydana gelen ve 10 ilimizi 
derinden etkileyen büyük deprem 
felaketi sonrasında Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 70 ilimizde 
eğitim ve öğretime 20 Şubat'a 
kadar ara verilmişti. Ara verilen 
eğitim öğretim, 20 Şubat 
Pazartesi itibariyle yeniden 

başladı. Deprem tatilinin sona 
ermesi ile birlikte Vakfıkebir'de 
411 ana sınıfı, 1228 ilkokul, 1268 
ortaokul ve 2247 lise olmak 
üzere toplatma 5154 
öğrencimizin yanı sıra 22 
Anaokulu öğretmeni, 305 Branş 
öğretmeni ve 53 idareci olmak 
üzere toplamda 450 eğitim-
öğretim görevlisi ile birlikte ikinci 
yarıyıl dönemi başladı. Ayrıca 
deprem bölgesinden gelen 
öğrencilerde eğitimlerine 
ilçemizde devam ediyorlar. 
Eğitim öğretim ara tatilin 
uygulanacağı nisan ayına kadar 
kesintisiz devam edecek.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
YENİDEN BAŞLADI
Türkiye'de, asrın felaketi sonrası ara verilen eğitim ve öğretim yeniden başladı.



Büyükliman
Postası 6 HABER 24.02.2023

SAĞLIKLI VE EĞİTİMLİ
BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci
döneminin başlaması dolayısıyla Büyükliman İlkokulundaki sabah törenine katıldı. 

Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın 
ikinci dönemin 

başlangıcını Büyükliman 
İlkokulunda yaptı. Müdür Ahmet 
Altın üç haftalık tatilin ardından 
Büyükliman İlkokulumuzda 
sabah törenine katıldı. 
Öğretmen ve öğrencilerle bir 
araya gelerek sohbet etti. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın 
burada yaptığı açıklamada, 
öğrencilerle üç haftalık tatilin 
ardından yeniden bir araya 
gelmenin sevincini 
yaşadıklarını belirtti. Eğitimin 
kararlılık ve süreklilik isteyen bir 
süreç olduğunu ifade eden 
Altın," Vakfıkebir İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak temel 
görevimiz; teknolojik ve bilimsel 
yenilikleri takip edebilen, milli 
ve manevi değerlerimize bağlı, 
evrensel değerleri tanıyan, her 
bakımdan sağlıklı ve eğitimli 
bireyler yetiştirmektir. Bir nesil 
yetiştirme hedefimizi 
gerçekleştirme sorumluluğunu 
üstlenirken en büyük 
güvencemiz dinamik öğretmen 
kadromuz, donanımlı 
yöneticilerimiz, desteklerini 
esirgemeyen başta 
Kaymakamımız ve Belediye 
Başkanımız olmak üzere resmi 
ve özel kurum ve 
kuruluşlarımız, sivil toplum 
örgütlerimiz ve velilerimizdir. 

2022-2023 eğitim öğretim 
yılının ikinci dönemi ile birlikte 
yönetici, öğretmen, eğitim 
çalışanları ve velilerimizle 
uyum içinde; bizlere emanet 
edilen evlatlarımızı geleceğe 
hazırlamak ve onların geleceğe 
güvenle bakabilmelerini 
sağlamak için çalışmaya 
devam edeceğiz. 
Bakanlığımızın 2023 Eğitim 
Vizyonu çerçevesinde, fedakar 
öğretmenlerimiz ve onlara 
liderlik eden değerli 
yöneticilerimizle birlikte 
Vakfıkebir ilçemizi eğitim 
alanında daha ileri noktalara 
taşıyacağımıza inanıyorum. Bu 
süreçte değerli yöneticilerimize, 
öğretmenlerimize, sevgili 
öğrencilerimize ve tüm eğitim 
çalışanlarına başarılar diliyor, 
başarılı bir dönem geçirmemizi 
temenni ediyorum. Ayrıca 
ülkemizde yaşanan yüzyılın 
deprem felaketinde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
cenabı Allah'tan rahmet, 
yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Cenabı Allah böyle 
felaketler bizlere bir daha 
yaşatmasın " dedi.

MiLLETVEKiLi BALTA, “VATANDAŞIMIZI
SAHiPSiZ BIRAKMAYACAĞIZ”
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kahramanmaraş
merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonra bölgeye giden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti. 

aşkan Zorluoğlu ile 

Bbirlikte çalışmaları 
yerinde inceleyen 

Milletvekili Balta, Trabzon 
Büyükşehir Belediye personeli 
ile de bir araya geldi. 
Milletvekili Balta ziyaret 
sırasında yaptığı 
değerlendirmede; ''Trabzon 
Büyükşehir Belediyemiz başta 
olmak üzere Trabzon'umuzdan 
bütün belediyelerimiz deprem 
bölgesindeki Kardeşlerimizin 
yaralarını sarmak için özverili 

bir şekilde çalışmalarına devam 
ediyor.  Çalışmalarından dolayı 
başta Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Zorluoğlu olmak üzere 
tüm belediye başkanlarımıza ve 
ekiplerine gönüllü 
hemşerilerimize teşekkür 
ediyorum. Milletimizin şüphesi 
olmasın, depremin olduğu ilk 
günden itibaren devletimiz 
bakanlıkları kurumlarıyla tüm 
imkanlarıyla deprem 
bölgesindedir.  

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
açıkladığı üzere “Tüm afetlerde 
nasıl kısa sürede yıkımın 
izlerini silip, yeni konutları 
sahiplerine teslim ettiysek, 
Allah'ın izniyle, burada da 
aynısını yapacağız. Bu süreçte 
hiçbir vatandaşımızı maddi-
manevi açıdan sahipsiz 
bırakmayacak, yardım ve 
barınma çalışmalarının düzenli 
bir şekilde sürmesini 
sağlayacağız dedi.”

BÜYÜKŞEHİR'DEN DEPREMZEDELERE
ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'a gelen deprem mağdurlarına ücretsiz ulaşım imkânı sağlayacak.

D
eprem yönetimine 
destek vermek üzere 7 
Şubat Salı gününden 

itibaren Kahramanmaraş'ta 
bulunan ve bölgedeki 
çalışmaları yakından takip eden 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Trabzon'a gelen 
depremzedelerle de ayrıca 
ilgileniyor. Depremzedelerin 
Trabzon'daki hayatını 
kolaylaştırmak adına her şeyi 
düşünen Başkan Zorluoğlu'nun 
talimatı ile depremin etkilediği 

illerden gelerek Trabzon'a 
yerleşen depremzedeler 
otobüslerden ücretsiz 
yararlanacak.
TRABZON METROPOL KART 
MERKEZLERİNDEN 
ALABİLİRLER
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada; 
“Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu, deprem bölgesinde 
yürüttüğü yoğun çalışmaların 
yanında Trabzon'da misafir 

edilen depremzedelerin 
durumlarıyla da yakından 
ilgilenmektedir. Bu kapsamda 
şehrimize yerleşen 
depremzede vatandaşlarımız, 
Büyükşehir Belediyesinin 
otobüslerinden ücretsiz olarak 
faydalanacaktır. İmkânı olan 
misafirlerimiz, ücretsiz ulaşım 
kartlarını Büyükşehir Belediyesi 
İdari Binamızdan (Varlıbaş AVM 
Yanı), Değirmendere TİSKİ 
Abone İşlem Merkezi ve 
Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi'ndeki Ulaşım Kart 
şubemizden hemen temin 
edebilirler. Trabzon Metropol 
Kart Merkezlerimize gelemeyen 
vatandaşlarımız ise Alo 153 
TİKOM Merkezimizi ücretsiz 
arayarak kart taleplerini 
oluşturup, bulundukları 
ikametlerine talep edebilirler” 
ifadeleri kullanıldı.

B
aşkan Zorluoğlu, 
depremde akülü engelli 
aracının enkaz altında 

kaldığını öğrendiği 9 yaşındaki 
Burak Aldırmaz'ın konakladığı 
otele hemen akülü araç 
gönderdi. Görüntülü görüşme 
gerçekleştiren Başkan Zorluoğlu 
ile Burak arasındaki diyaloglar 
ise bu zor günlerde bir nebze de 
olsa yüzleri güldürdü. Başkan 
Zorluoğlu, görüşme sırasında 
Fenerbahçeli olduğunu öğrendiği 
minik Burak'a Fenerbahçe 
forması hediye etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibi 
depremin ardından gittikleri 
Kahramanmaraş'ta 
çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Bölgedeki yaraları 
sarmak için enkaz kaldırma 
çalışmalarından konteyner kent 
kurulum aşamalarına, 
temizlikten ilaçlamaya, sahipsiz 

canların beslenmesinden 
yiyecek içecek desteğine kadar 
tüm çalışmaları bizzat takip eden 
Başkan Zorluoğlu, Trabzon'da 
yürütülen faaliyetleri de 
yakından takip ediyor. Depremin 
ardından çeşitli şehirlerden 
Trabzon'a gelen 
depremzedelerin yalnızlık 
hissetmemesi için ekiplerini 
seferber eden Başkan Zorluoğlu, 
özellikle çocukların bir dediğinin 
iki edilmemesi yönünde talimat 
veriyor. Bu kapsamda Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
ekipleri, Hatay'da meydana 
gelen depremde akülü aracı 
enkaz altında kalan ve bir 
süredir ailesiyle Trabzon'da 
konaklayan minik Burak'a yeni 
akülü aracını ulaştırdı.
“ALLAH SİZLERDEN VE 
TRABZON HALKINDAN RAZI 
OLSUN”
Başkan Zorluoğlu, 

Kahramanmaraş merkezdeki 
incelemelerini tamamlayıp 
Elbistan'a giderken Burak'la ve 
annesiyle görüntülü görüşme 
gerçekleştirdi. Önce eşi ve 3 
çocuğuyla Trabzon'a gelen 
Serap Aldırmaz'a geçmiş olsun 
dileklerini ileten Başkan 
Zorluoğlu, daha sonra 
Trabzon'da bir eksiklerinin olup 
olmadığını sordu. Trabzon'da 
çok rahat olduklarını belirten 
Serap Aldırmaz, “Allah sizlerden 
ve Trabzon halkından razı olsun. 
Trabzon halkı çok iyi. Tek 
eksiğimiz Burak'ın arabasıydı o 
da sayenizde tamamlandı. Allah 
bin kere razı olsun” dedi.  
“FENERBAHÇE FORMASI 
HEDİYE ETTİ”
Daha sonra minik Burak'la 
görüşen Başkan Zorluoğlu, 
“Trabzon'u sevdin mi” sorusuna 
'evet' cevabı aldı. “Hangi takımı 
tutuyorsun” sorusuna aldığı 
Fenerbahçe cevabı karşısında 
önce tebessüm eden Başkan 
Zorluoğlu, ardından da Burak'a 
Fenerbahçe forması sözü verdi. 
Otelde bulunan Daire Başkanına 
talimat veren Başkan 
Zorluoğlu'nun, “Hep 
Trabzonspor forması veriyorduk 
ama artık Burak'a özel 
Fenerbahçe forması vermek de 
varmış nasipte” ifadeleri, bu zor 
günlerde bir nebze de olsa 
yüzleri güldürdü. Ekipler, 
görüşmenin üzerinden 2 saat 
geçmeden Burak'a formasını 
ulaştırdı.

MURAT AMCASINDAN MİNİK
BURAK'A ÇİFTE SÜRPRİZ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş'taki yoğun çalışmalarının
yanında, depremin ardından Trabzon'a gelen depremzedelerle de yakından ilgileniyor. 

.D.'nin ön inceleme 

Hduruşmasında, davalı 
taraf olan Trabzon 

Gazeteciler Cemiyeti Derneği 
adına e-imzalı olarak dosyaya 
eklenen cevap dilekçesi 
üzerine yazılı notlar aldığı, 
altlarını çizerek belirteçler 
koyduğu tespit edildiği belirtildi. 
H.D. hakkında, tedbiren 
görevden uzaklaştırma talebi 
ile Trabzon Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na şikayet 
dilekçesi ile başvuruda 
bulunuldu. H.D. hakkında 
düzenlenen şikayet dilekçesi 
ile, “Güveni kötüye kullanma, 

Adil yargılamayı etkilemeye 
teşebbüs, Özel Belgede 
Sahtecilik ve diğer tespit 
edilecek suçlardan” görevden 
uzaklaştırılması istendi. Şikayet 
dilekçesinde, “Şüphelinin bu 
şekilde dava dosyasına 
müdahalede bulunabilmesi 
mesleğinin sağladığı 
kolaylıktan faydalanarak 
gerçekleşmiştir. Zira şüpheli bir 
başka mahkemede katip olarak 
görev yaptığı için dosya 
incelediği kalemde söz konusu 
suça yönelik eylemlerde 
bulunmayacağı yönünde güven 
duyulduğu açıktır. Bu sebeple 

de güveni kötüye kullanma 
suçunu işlemiştir.” ifadeleri yer 
aldı. Şikayet dilekçesi ile 
şüpheli H.D.'nin suça konu 
eyleme ilişkin davranışları 
nedeniyle yapılacak 
soruşturmayı etkilemesi pek 
mümkün olduğundan tedbiren 
görevden uzaklaştırılması, 
şüpheli şahıs hakkında 
soruşturma yürütülerek; özel 
belgede sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma ve adil 
yargılamayı etkilemeye 
teşebbüs suçlarından 
cezalandırılmak üzere kamu 
davası açılması talep edildi.

TRABZON ADLiYESiNDE AKILLARA
DURGUNLUK VEREN OLAY
Trabzon Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Trabzon Adliyesi'nde katip olarak
görev yapan H.D.'nin kendi davası ile ilgili dosyaya müdahalede bulunduğu ileri sürüldü.



Büyükliman
Postası 7 HABER

BÜYÜKŞEHİR LOCASINI DEPREMZEDE
ÇOCUKLARA TAHSİS ETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonspor-Basel maçında
Büyükşehir'in locasını depremden etkilenen şehirlerden Trabzon'a gelen çocuklara
tahsis etti. Trabzonspor maçını izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

24.02.2023

TRABZONSPOR-BASEL
MAÇ GELİRİ BELLİ OLDU
Trabzonspor'un AFAD'a bağışladığı miktar belli oldu! Dekont yayınlandı.

T
rabzonspor Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu'nun 
Trabzonspor-Basel maçı 

öncesi kulüp başkanlarını ve 
taraftarını Trabzon'a davet 
etmesiyle, Türk futbolu 
depremzedeler için kenetlendi. 
Basel maçını izlemek için 
kente akın eden Fenerbahçe, 

Beşiktaş ve 
Galatasaraylı 
taraftarlar Trabzon 
sokaklarında renkli 
görüntüler 
oluşturdu. 
Trabzon'da 
buluşan Türkiye 
Futbol 
Federasyonu 
Başkanı Mehmet 

Büyükekşi ve kulüp başkanları 
da bu görüntülerin devam 
etmesi temennisinde bulundu.
“GÜLÜMSEMELERİ HER 
ŞEYE DEĞER”
Tüm Türkiye'nin tek yürek 
olduğu maçta, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Atilla Ataman, 
Büyükşehir Belediyesinin 
locasını depremzede 
çocuklara tahsis etti. Başkan 
Vekili Ataman, geçtiğimiz 
günlerde Panagia Premier 
Otel'de konaklayan 
depremzedeleri ziyareti 
sırasında Basel maçına davet 
ettiği Hataylı Çağdaş Ceylan 
ve 15 depremzede çocukla 
Akyazı Stadyumu'nda bir 
araya geldi. Çocuklara atkı, 
bere ve eldiven hediye eden 
Başkan Vekili Ataman, “Bu zor 
günlerde çocukların yüzündeki 
gülümsemeyi görmek her 
şeye değer” ifadelerini 
kullandı.

rabzonspor, UEFA Avrupa 

TKonferans Ligi play-off 
turu ilk maçında evinde 

oynadığı Basel maçı tribün ve 
hatıra bileti satışlarından elde 
ettiği tüm geliri deprem 
bölgesinde kullanılması 
amacıyla AFAD'a bağışladı. 

Toplamda elde edilen 6 milyon 
196 bin 547 TL +KDV'lik bilet 
geliri, Ziraat Bankası 
aracılığıyla depremzede 
vatandaşlarımızın yaralarını bir 
nebze de olsa sarabilmek adına 
AFAD'a aktarıldı. 
Kulüpten yapılan duyuruda "Bu 

vesileyle renk ayırt etmeksizin 
“Hep Birlikte” olduğumuzu bir 
kez daha gösterip biletlere ilgi 
gösteren tüm takımlarımızın 
taraftarlarına 
hassasiyetlerinden ötürü 
teşekkür ederiz." ifadelerine yer 
verildi.

TÜRK FUTBOLU TEK YÜREK OLDU
Trabzonspor - Basel mücadelesi, tarihi anlara sahne oldu. Ahmet Ağaoğlu'nun davetiyle aralarında Ali Koç ve
Dursun Özbek'in de yer aldığı 12 kulüp başkanı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte maçı tribünden takip etti.

rabzonspor, en anlamlı maçına 

Tçıktı. Kahramanmaraş merkezli 
deprem felaketinin ardından 

ülkemizde ligler durdurulurken, UEFA 
kararı doğrultusunda Bordo-Mavililer, 
Konferans Ligi Son 16 Play-Off 
Turu'nda Basel'i ağırladı. Karadeniz 
devi, 'Tek renk, tek yürek' mesajını 
vermek için sahaya çıktı, Akyazı'da 
tarihi anlar yaşandı. Trabzonspor, 
deprem felaketi sonrası ülkemizde 
maça çıkan ilk takım olurken, UEFA 
kararıyla oynanan Basel mücadelesini 
Fırtına 1-0'lık skorla kazandı. Larsen, 
attığı golle Bordo-Mavili takımı 
galibiyete taşıdı. İkinci yarıda oyuna 
giren Danimarkalı oyuncu, 65. 
dakikada topu filelere gönderirken, 
golün ardından tüm futbolcular 
kulübenin önüne geldi. Türk Bayrağı 
açılırken, 'Birlik-beraberlik' mesajı 
verildi. 30 bin taraftar da alkışlarla 
desteğini gösterdi. Gol anonsu 
sırasında da Kırmızı-Beyaz, Türkiye 
tezahüratları yapıldı.

oreografi başladığında, birçok kişinin gözleri yaşardı...Koreografide, baretinde Türkiye'ye her konuda yardım 

Kelini uzatan ülkelerin bayraklarının bulunduğu bir kurtarma görevlisinin, enkazdan kurtarıp şefkatle sarıldığı 
bebek vardı ve enkazdan yükselen bir elin sımsıkı tuttuğu Türk bayrağı vardı. Meksikalı arama-kurtarma 

ekibinin köpeği Proteo da unutulmadı. Enkazda yaşam belirtisi ararken hayatını kaybeden Proteo'nun görseli de 
koreografideki yerini aldı.

ribünleri dolduran taraftarlar, depremden etkilenen 

Tşehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda 
tezahüratlarda bulundu.  Afetzedeleri tezahüratla anan 

taraftarlar, deprem bölgesinde yer alan illerin plaka kodlarına 
denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" dediler. 
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BAÞKAN KILIÇ;“AMACIMIZ,
ÇÝFTÇÝMÝZE DESTEK VERMEKTÝR”
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığı başarılı çalışmalarına bir yenisini
daha ekleyerek, çiftçilerin isteği üzerine yumurta tavuğu dağıtımı yaptı. 

> Ahmet KAMBUROĞLU 2'de> Alper Özkan KARAGÖL 3'de

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

DEPREMZEDE AÝLELERÝMÝZLE
YAKINDAN ÝLGÝLENÝYORUZ
06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremler
sonrası, deprem bölgesinden ilçemize gelerek evlere ve konaklama tesislerine yerleşen
depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

DEPREMZEDELER ÝÇÝN
UYKU TULUMU DÝKÝYORLAR

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremler sonrası Vakfıkebir
ilçesi seferber olmuştu. Bu yardımların doğru bir şekilde depremzedelere
ulaşabilmesi için Gençlik Merkezi Müdürlüğünü yardım merkezine dönüştürdüler. 

GENÇLÝK MERKEZÝ YARDIM MERKEZÝ OLDU

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerine devam eden
kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar.

G
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

GEÇMİŞ OLSUN
TÜRKİYEM

BAYILSA 
İNŞAAT

GEÇMİŞ
OLSUN

TÜRKİYEM

GEÇMİŞ OLSUN
TÜRKİYEM

Mira
Perde

GEÇMİŞ OLSUN
TÜRKİYEM


