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Petrolleri...
Üretimden
dağıtıma
bizim
akaryakıtımız.

ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR
TÜRKİYE PETROLLERİ

“Milli Akaryakıtımız”

VAKFIKEBİR'DE ÇIKAR, HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

“KURALLARA UYUN” ÇAĞRISI
Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta son dakika
yaptığı açıklamada,
COVİD- 19 mücadelesine ısrarla devam
ettiklerini hatırlatarak
vatandaşlara
'Kurallara Uyun'
çağrısı yaptı. > Ahmet Kamburoğlu 2'de
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Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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BAÞKAN SAÐLAM,

“KORONA VÝRÜSÜ ESNAFI’DA VURDU”
Vakfıkebir Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, Esnaf
sanatkarların korona
virüsü tedbirlerinden
olumsuz etkilendiğine
dikkat çekerek önemli
açıklamalarda bulundu.
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BAŞKAN BALTA'DAN “KURALLARA UYUN” ÇAĞRISI
V

Ahmet KAMBUROĞLU

#EvdeKal
#Vakfıkebir
Tüm Dünya Koronavirüse ile uğraşıyor…
Önlemler alınıyor ama önemli olan o
önlem ve tedbirlere uymak…
65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı
getirildi.
Sonuç'a baktığımızda kim ya da kimler
bu kurala uyuyor…
İşine gelen uyuyor, işine gelmeyen
benim evde canım sıkıldı, bir hava
almaya çıktım, diyor…
Bu ne demektir?
İnsanoğlu neden böyle?
Bir kural koyuldu, şu yaştaki insanlar
sokağa çıkmasın dendi ama
uyulmuyor…
Birileri neden kendini veya yakınını
düşünmez?
Bana bir şey olmaz dememeliyiz, gerekli
önler ve tedbirleri almalıyız…
Yurtdışından gelenler var…
Bu virüs Türkiye'de yoktu…
Nerden türedi, yurtdışından gelenler bu
virüsü Türkiye'ye sokmayı başardılar.
Tedbir aldılar mı? Hayır…
Ya hastanelerden kaçmaya çalıştılar ya
da kimse görmez diye evden çıktılar…
Kendini düşünmeyen insan, bir
başkasını da düşünmez…
Sürekli söyleniyor ve bütün her yerden
bilgilendirme yapılıyor. İşi olmayan
sokağa çıkmasın deniliyor…
Pazartesi günü, Vakfıkebir'de pazar
kuruluyordu. Bu hafta kurulmadı. Öyle
bir kalabalık vardı ki, sanki hiç kimsenin
umurunda değil gibiydi…
O kalabalık varken, birileri düşünmez…
Evlerimizde yaşlı anne, babalarımız,
dedelerimiz, babaannemiz ve
anneannemiz var…
Neden kimse kendi ailesini
düşünmüyor…
İşi olmayan sokağa çıktı mı, sokaktan bu
virüsü almak mümkün, eve geldiğinde
ne malum onlara bu virüs
bulaştırmayacağı…
Bilemeyiz…
Ama korunmak için önlem ve tedbir
alabiliriz…
Söylenenleri ve anlatılanı yapabiliriz. Bu
kadar basit…
Kronik hasta olanlarla alakalı kanunlar
çıktı. Devlet memurları için, özel
çalışanlar için halen daha çıkmış bir şey
yok…
Devlet bir ekonomi paketi açıkladı…
Birilerine göre iyi, birilerine göre yeterli
değil…
Benim düşüncede yeterli değil…
Esnaf zor durumda, hiç kimse iş
yapamıyor. Devlet ekonomi paketi
açıkladı ve her gün bir şeyler daha
açıklamaya devam ediyorlar…
Esnaf bu işin üstesinden nasıl gelecek,
iş yapamayan esnafı daha fazla
borçlandırmak, bir kredisi varken ikinci
bir kredi daha çektirmek ve 1 iken borç
2'ye çıkması çok normal değil bence…
Hakkımızda hayırlısı diyorum. Bu illet
virüsten bir an önce kurtulmak ve normal
hayatımıza dönmek istiyoruz…
Mümkün oldukça sosyal mesafeyi
korumak, mümkün oldukça evde
kalmalıyız…
#EvdeKalVakfıkebir,
#BirlikteBaşaracağız
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VAKFIKEBİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE

TRiAJ UYGULAMASI BAŞLADI

B

üyükliman Aile Sağlığı Merkezi'ne
gelen hastalar girişte Aile Sağlığı
Merkezi personeli tarafından
karşılanıp ateşi ölçülüyor ve ellerine
dezanfektan sıkılarak muayene olması
için doktora yönlendiriliyorlar. İlk
karşılamada ateşi yüksek olan hastalara
maske verilip Triaj odasında özel olarak
muayene ediliyorlar. Diğer hastalar ise
normal poliklinik muayenesine
yönlendiriliyorlar. Ayrıca her gün
yurtdışından giriş yapanlar ve vaka
temaslı hastalar listesinde olanlar Aile
Hekimleri tarafından telefonla aranıp
sağlık durumları hakkında sorgulama
yapılıyor, 14 gün boyunca evden
çıkmamaları konusunda uyarılıyorlar. Bu
hastalar 14 gün boyunca aile hekimleri
tarafından izlenmeye tabi tutuluyor.

VAKFIKEBiR COViD-19'A KARŞI BiLGiLENDiRiLiYOR

Büyükliman
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Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

İMTİYAZ SAHİBİ

bağlamda dokunmazsanız, hijyene
dikkat ederseniz, sosyal mesafeyi
korursanız korkacak bir şey yok”
dedi. Yurt dışından gelen
vatandaların mutlaka 14 gün
kuralına uymaları gerektiğini tekrar
tekrar hatırlatan Başkan Balta,
Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yazıyı
çoğaltarak bütün marketlere, sebze
ve meyve satıcılarına tebliğ ettiğini,
bundan böyle sebze ve meyveyi
vatandaşın seçemeyeceğini,
hizyenik olarak paketlenmiş halde
alabileceği ifadelerine de yer verdi.
Fırıncıların da eldiven kullanmak
yerine ellerini sıkça dezenfekte
etmelerini tavsiye eden Başkan
Balta, “Fırıncılar hijyen kurallarına
uysunlar, kimseye temas etmesinler,
fırına kimseyi sokmasınlar bir
problem olmaz” şeklinde konuştu.

akfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta,
coronavirüsün yayılmaması
için önlem almaya, vatandaşları
uyarmaya devam ettiklerini ifade
ederek, gençlerin evde istirahat
ettiklerine, ancak risk grubundaki
bazı vatandaşların kurallara
uymamakta ısrarcı olduklarına
dikkat çekti. Bu hafta Pazar
kurdurmayacaklarına ve ilaçlama
yöntemi ile çeşitli tedbirler aldıklarına vurgu yapan Başkan Balta,
“İnsanlar kendilerini kollayacakar,
birbirilerine dokunmayacaklar ve
sosyal mesafeyi koruyacaklar,
zorunlu olmadıkça dışarıya
çıkmayacaklar, kronik hastalığı
olanlar dikkat edecekler ve en az
hasarla bu bu işin üstesinden
Allah'ın izniyle geleceğiz. Bu

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
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Ahmet KAMBUROĞLU
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akfıkebir Toplum Sağlığı
Merkezi Eğitim Hemşiresi
Şaduman Şahin, ilçedeki
kurum amirlerini ziyaret ederek tüm
dünyayı etkisi altına alan COVİD19'la ilgili broşür ve aﬁşler verdi.
Şahin broşür ve aﬁşlerdeki
uyarı/önerilere uyulması gerektiğinin
altını çizerek, “Devletimiz bulaşıcı
salgını durdurabilmek için bütün
kurumlarıyla seferber olmuş
durumda. Bizler de sağlık çalışanları
olarak bu seferberliğe tüm Türkiye
olarak destek veriyoruz” dedi. Tüm
vatandaşlara ve ebeveynlere de
seslenen Şahin, “Bizler sizin için
dışarıdayız. Bizlere yapmanız
gereken en büyük yardım ise evde
kalmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve
kronik rahatsızlığı olanların, 112,
155 ve 156 nolu telefonları
aradıklarında ihtiyaçları evlerine
kadar getirilecektir. Lütfen “EVDE
KALIN” şeklinde konuştu.
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0 533 768 88 42
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GÜNDEM

BAŞKAN SAĞLAM,
“KORONA VİRÜSÜ ESNAFI DA VURDU”
Vakfıkebir Esnaf
ve Sanatkarlar
Odası Başkanı
Kadem Sağlam

E

snaf sanatkarların
korona virüsü
tedbirlerinden olumsuz
etkilendiğine dikkat çeken
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Kadem Sağlam,
"Çarşılar, sokaklar boş. İçişleri
Bakanlığı genelgesi ile
kahvehaneler, kafeteryalar,
internet- nargile kafeler,
hamamlar, çay bahçelerinin
çalışmaları bir süre durduruldu.
İnsanlar büfelere, lokantalara,
pastanelere, pide salonlarına
gitmiyor. Taksiler, minibüsler
boş dolaşıyor. Esnaf
Sanatkarların işleri düştü,
gelirleri dip seviyeye geldi ama
kira, vergi, kredi, elektrik, su,

SGK ödemeleri aynen devam
ediyor" dedi. " Esnaf
Sanatkarların vicdani bir şekilde
işyerleri kapalı da olsa
yanlarında çalışan insanların
ödemelerini de aksatmamak
durumunda olduğunu
vurgulayan Başkan Sağlam,
Korona virüs sebebiyle iş
yerlerini belirli bir süre kapatan
esnaf ve sanatkarın da yanında
olmamız gerekir. Vergi ve SSK
primlerinin ertelenmesi, Mart
ayından itibaren verilmesi
gereken beyanname ve
bildirimlerin sürelerinin
uzatılması gerekir. Zaten zor bir
döneme giren esnafımızı daha
da yormadan bu süreci

atlatmaları için elimizden geleni
yapmamız gerek. Virüs salgını
ortadan kalkıp insanlar tekrar
işlerinin başına dönene kadar
su, elektrik ödemeleri ve kira
ödemek durumunda kalan
esnafımızın ödemeleri
ertelenebilir. Bu süreci hep
birlikte birbirimize destek olarak
atlatmamız daha kolay
olacaktır." ifadelerini kullandı.
TİCARİ HAYAT DURMAMALI
Korona virüsünün Türkiye'yi de
tehdit etmesiyle alınan
tedbirlerin özellikle küçük
işletmeleri zor duruma
soktuğuna değinen Başkan
Sağlam, "Alınan tedbirleri son
derece yerinde buluyoruz,
sağlık her şeyin başında gelir.
Ancak ticaret dünyasının,
ekonominin de süreci en az
hasarla atlatması için bazı
önlemler düşünülmeli. Bir
süredir insanların yaşam tarzı
değişti. Sokağa çıkmaya bile
çekinir, işlerini evden bilgisayar
başında halleder, mümkün
olduğunca çevre ile olan
ilişkilerini sınırlar hale geldiler.
AVM' ler, büyük işletmeler bir
şekilde olağanüstü durumun
üstesinden gelebilir. Ancak

sermayesi sınırlı olan Esnaf
Sanatkarlarımız büyük
işletmelerin dayanma gücüne
sahip değil" diye konuştu.
MÜCADELENİN PARÇASI
Başkan Sağlam, "Küçük
işletmelerin hiç olmazsa devlete
olan vergi, SGK primi
ödemeleri, devlet bankalarına
ve kefalet kooperatiﬂerine olan
borçları ertelenmeli veya
kolaylaştırılmalıdır. İçişleri
Bakanlığı genelgesi ile
çalışması bir süre durdurulan
meslek kolları ve yan sektörleri
için özel teşvik ve ﬁnans
imkanları hayata geçirilmelidir.
Sıfır faizli, uygun geri dönüşlü
kredi imkanları sunulmalıdır.
Esnaf kesimi için planlanacak
önlemler de Corona ile
mücadelenin bir parçası olarak
düşünülmelidir. Önlem
alınmadığı takdirde Corona
virüsünden korunalım derken
Esnaf Sanatkarları uçurumun
eşiğinden kurtaramayacak hale
gelebiliriz" dedi.
TÜKETİCİLERE
"ALIŞVERİŞLERİNİZİ
ESNAFTAN YAPIN" ÇAĞRISI
İlçe genelinde esnaf
sanatkarların gereken tedbirleri

aldığını da hatırlatan Başkan
Sağlam sözlerini şöyle
sürdürdü: " ilçemizde toplu
ulaşım yapan ticari araçlarımız,
gıda işi ile uğraşan
işletmelerimiz, toplum sağlığını
doğrudan etkileyen meslekleri
icra eden esnaf sanatkarlarımız
araçlarını, işyerlerini
belediyenin öncülüğünde
ilaçladı, dezenfekte etti. Bundan
sonra da tedbir almaya devam
edecek. Halkımız içi rahat bir
şekilde Esnaf Sanatkarlardan

hizmet almaya devam edebilir.
Minibüslerimiz, taksilerimiz
güvenli. Kapalı ortamlarda
bulunan ve hava sirkülasyonu
yetersiz kalan AVM'ler,
marketler zinciri yerine
tüketicileri ilçedeki yerli esnaf
işletmelerinin yoğun bulunduğu,
gereken önlemlerin alındığı,
üstü açık alışveriş merkezi
niteliğindeki esnafımızdan
alışveriş yapmaya, daha güvenli şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyoruz dedi."

ÇOBANOĞLU, “HALKIMIZ MAĞDUR OLMASIN DİYE

ÖNLEMLERİMİZİ
ARTIRDIK”
V
akfıkebir S.S. 1 Nolu
Minibüsçüleri Taşıyıcılar

Kooperatiﬁ Başkanı Mehmet
Çobanoğlu; “Öncelikle tüm

“VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU”
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN
EVİNE HİZMET GÖTÜRÜYOR
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Vefa Sosyal
Destek Grubu” tarafından 65 yaş üstü vatandaşların
evlerine gidilerek ihtiyaçları karşılandı.

dünyada yaşanan koranaviris ile
ilgili olarak ülkemizde de
yapılan çalışmaları yakinen
takip ediyoruz. Bizlerde Vakfıkebir Minibüs Kooperatiﬁ olarak
halkımızın mağdur olmaması ve
sağlıklı bir şekilde seyahat etmesi için önlemlerimizi artırarak
araçlarımızı belediyemiz
ekiplerine hijyen temizliğini
yaptırarak hizmet vermeye
devam ediyoruz. Bunun yanı
sıra minibüslerimizdeki 16 kişilik
yolcu kapasitesini 8 kişiye düşürerek yolcularımızın mesafe
aralığına dikkat ve özen gösteriyoruz. Koronavirüs çalışmaları

sebebiyle bir süreliğine nöbetçi
araba sistemine geçmiş durumdayız. Her şeyin başı sağlık
ilkesi ile yolcularımıza daha iyi
ve sağlıklı hizmet vermek için
mücadele ediyoruz.”
MİNİBÜSÇÜ ESNAFI OLARAK
ÇOK MAĞDURUZ
Başkan Çobanoğlu, “Sabah
06:15 de Vakfıkebir'den hareket
eden ilk aracımız Trabzon'dan
en son 21:oo de çıkmaktadır.
Halkımızın koronavirüs nedeni
ile alınan önlemlere uymalarını
istiyoruz. Ayrıca yolcularımızın
bu sebeplerden dolayı
yaşanacak mağduriyetlerinden

æ

dolayı anlayışlarına sığınıyoruz.
Çobanoğlu, Minibüsçü esnafı
olarak da çok mağdur durumdayız. Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanımız Murat
Zorluoğlu'ndan mağduriyetlerimizin ortadan kalması için
sesimize kulak vermesini
istiyoruz. Minibüsçü esnafı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri
kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğunu
duyurduğu 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu,
vatandaşlara hizmet veriyor. Vakfıkebir İlçe
Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Vefa sosyal destek
grubu" tarafından 65 yaş üstü vatandaşların
evlerine gidilerek ihtiyaçları karşılandı. İçişleri
Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik
rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları
yayınlanan karar ile sınırlandırıldı. Evlerinden
çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan
vatandaşlar 112, 155 ve 156 ihbar hatlarını
arayarak neye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.
İhtiyaçları listeleyen "Vefa sosyal destek grubu',
vatandaşların isteklerini evlerinin kapısına kadar
getirerek bırakıyor. Böylece vatandaş
mağduriyetlerinin önüne geçiliyor.

beklenti içerisindedir.
Sorunlarımızın bir an önce
çözülmesi ve mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.
Ülkemizin, ilimizin, ilçemizin ve
tüm dünyanın sağlıklı bir şekilde
yaşaması dileklerimizle tüm
yolcularımıza sağlıklı ve mutlu
seyahatler diliyorum dedi.”
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Osman KOYUNCU

ULUS DEVLETLER TOPLULUĞUNDAN DÜNYA DEVLETLERİNE

M

illetler ve ulus devletler savaşından
dünya devletleri savaşına doğru
büyük bir yöneliş vardır. Zire insanlık esir
olmak istemediği gibi köle de olmak
istemiyor. Hürriyetler asrında yaşıyoruz,
Allah'ın sonsuzluğunun insanda küçük
ölçekteki yansıması hürriyettir. Hürriyet,
Rahman olan Allah'ın en büyük
hediyesidir. Hürriyet ve özgürlüklerin
olduğu ülkelerde, ikiyüzlülük, münafıklık
fazla görülmez. Çünkü insan inanıyorsa
inandım, inanmıyorsa inanmadım der,
kendini gizlemeye ihtiyaç duymaz. Bilir ki
burada işler inançlara, siyasi görüşlere ve
akrabalık bağlarına göre değil de
maharetlere göre dağıtılır. Özgürlüklerin
olmadığı yerlerde, bazı insanlar makam
veya menfaat elde etmek için kendini
gizler, bazen inanmadığı şeylere ya
inandım der münafıklık gösterir veya
sessiz kalır. Çünkü bu gibi ülkelerde para,
makamlar, menfaatler siyasi görüş ve
mensubiyetlere göre dağıtıldığını bilir ve
özgürce inandığını söylemenin bir bedeli
olduğunu anlar.
Bazen insanlar zulmeder fakat Allah
adalet eder. Peygamberimiz bir hadisinde
“zalimler Allah'ın kılıcıdır, Allah onlar ile
intikam alır, sonra onlardan(zalimlerden)
intikamını alır der.” Geçmişte
hürriyetlerin bedeli ağırdı, insanlar
hayatlarını, mallarını ve canlarını feda
ederek hürriyetleri elde ettiler. İnsan
okuyup, ilimle hürriyet nimetini tatmazsa,
aklını başkalarına emanet eder ve
düşünmezse, elbette belaları hak etmiş
olurlar.
İnsan, kâinatın misali, çekirdeği ve
yaratılış ağacının en mükemmel
meyvesidirler. Cehaletin fazla olduğu
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yerlerde, bu mükemmel insanlar, tam
özgür olamıyorlar. Bunlar zalimlerin
tasallutu altında inliyorlar. Dünyayı
karıştırmak ve menfaatleri elinde
toplamak isteyenler, özgür olmayan
ülkeleri ya birbirleri ile savaştırıp veya iç
savaşları körükleyerek yıkıyor, zayıf ve
güçsüzleri eziyorlar, bu durum, zorda
kalan insanları bağımsızlık, özgürlük ve
hürriyetlere mecbur bırakıyor. İşte hür ve
bağımsız olmak isteyenler, adil ve eşit
şartlarda, AB gibi, büyük evrensel
ittifaklara mecbur kalacaklar.
Evrensel dünya devletleri savaşında,
Müslümanların sığınağı İslam birliği
olacaktır. Bu birlik fiziki güç ve kuvvet
üzerine kurulan bir birlik olmayıp ilim,
adalet, hürriyet ve medeniyet üzerine
kurulacak, bütün insanlık tarafından hoş
ve güzel karşılanacaktır. Eskiden istibdat
bu birliğe mani idi, şimdi özgürlüklerin
yolu açılıyor fakat insan mutlak manada
özgür olamaz, bazı kurallara ihtiyaç
olacaktır. Bazı Müslümanların sandığı
gibi, yeni bir Osmanlı şeklinde, ceddin
dedem nesrin baban mehter marşıyla
yürüyen, insanları ürküden dünyaya
meydan okuyan, silahların gölgesinde
cahilce bir birlik olmayacaktır, silah
olacak fakat aklın elinde.
Sonuç: İnsanların cehaletinden istifade
ederek mazlumları ezen zalim
diktatörlerin sonu gelmek üzeredir. Ulus
devletlerinden evrensel, hür dünya
devletleri birliğine doğru büyük bir
yönelişler vardır. İlim ve hürriyetle güçlü
olanlar kalacak, zayıf ve hürriyetleri
görmezden gelenler elenecektir. Küfür
devam edecek fakat zülüm devam
etmeyecektir.

VAKFIKEBİR BİR DEĞERİNİ

DAHA KAYBETTi

D

uayen Gazeteci Hikmet
Aksoy'un cenaze
namazı 22 Mart 2020
Pazar günü Vakfıkebir Merkez
Eski Camiinde saat 11.00 de
kılınan cenaze namazının
ardından Vakfıkebir İlçesi
Cumhuriyet Mahallesindeki aile
kabristanlığında toprağa verildi.
Gazeteci ve Karikatürist Hikmet
Aksoy, 1937 yılında Vakfıkebir
İlçesi'nde doğdu. Arif Bey'in ve
Meryem Hanım'ın oğlu olan

Aksoy, Trabzon Ticaret
Lisesi'nde okudu. Ortaokul
yıllarında karikatür çizmeye
başladı. Lise öğrencisi olduğu
yıllarda gazetecilikle
ilgilenmeye başladı. İlk
Karikatürü, İstanbul'da
yayınlanan Günlük Spor

Gazetesi'nde çıktı. 1959- 1962
yılları arasında; Türkiye Spor,
Sonhavadis, Büyük Gazete,
Dünya, Yeni İstanbul, Tef ve
Şaka adlı dergi ve gazetelerde
karikatüristlik ve muhabirlik
yaptı. 1960 yılında Hizmet
Gazetesi'nde Taşlama mizah
sayfasını kurdu. Vatani görevini
Simav İlçesi'nin Pazarlar
Köyü'nde yedek subay
öğretmen olarak yaparken, Köy
Raporu adlı bir gazete çıkardı.

1983 ve 1984 yıllarında,
karikatür dalında Çağdaş
Gazeteciler Derneği ve 1987
yılında da Trabzon Gazeteciler
Cemiyeti'nce 'Yılın Gazetecisi'
seçildi. Gazetecilikte; fıkra,
makale ropörtaj, karikatür,
fotoğraf, mizanpaj araştırma-

AK PARTi VAKFIKEBiR iLÇE KONGRESi ERTELENDi

AK Parti'de 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacağı açıklanan AK Parti
Vakfıkebir 7. Olağan İlçe Kongresi, koronavirüs ile mücadelede
alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

VAKFIKEBiR'E

ÇORUH EDAŞ'DAN YENi YATIRIM
Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde Çoruh Edaş tarafından elektrik tellerinin yer
altına alınması ve trafoların güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacak.

oruh Edas Vakfıkebir İlce Yöneticisi Hasan
ÇKüçük,
Çoruh Edaş Yatırım Grup Şeﬁ
Okan Alptekin, Çoruh Edaş Yatırım Grup
Şeﬂiği personelleri Yahya Kücükbekir ve
Osman Komar çalışma yapılacak olan
alanlarda incelemelerde bulundular.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çoruh Edas
Vakfıkebir İlce Yöneticisi
Hasan Küçük, “Vakfıkebir
Meslek Yüksekokulu Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi Uygulama Oteli
arasında kalan alan ile afet
evleri ve Huzur Evler
Sitesini de kapsayan
bölgedeAG(çıplak, izoleli
tam alüminyum, çıplak
veya örgülü bakır) veOG
(ör- gülü bakır veya
alüminyum iletkenler)olan
hatlar yer altına alacağız.
Ensar Camii yanındaki
mevcut 400 KVA'lık direk
tipi trafo vatandaşlarımıza
daha kaliteli enerji
sağlamak için kaldırılarak
1000 KVA'lık bina tipi trafo

montajı yapacağız.
Belediye Caddesinde
yapılan parke düzenleme
çalışmaları nedeniyle yol
seviyesinin altında kalan
Turizm Okulu yanında
bulunan eski trafo binası
yıkılarak dolgu çalışması ile
yol seviyesinin üzerine
çıkartarak içerisinde 630
KVA trafo bulunan yeni tip
bina koyacağız.
Yapacağımız bu çalışmalar
sonucunda havai hatlardan
kaynaklı çevre kirliliği
ortadan kaldırılarak daha
estetik bir görüntü
oluşacak. Ayrıca trafo
güçlerinin ve iletken
kesitlerinin günümüz şartlarına göre dizayn
edilmesiyle daha kaliteli enerji sağlanmış
olacak. Gerek bu yatırımın yapılmasında
gerekse yaptığımız tüm çalışmalar da bizlere
büyük destek veren ve katkı sunan Vakfıkebir
Belediye Başkanımız Muhammet Balta'ya çok
teşekkür ediyoruz ” dedi.

inceleme dallarında yirmi ödül
aldı. Trabzon basını içerisinde;
Hizmet, Sonhaber, Karadeniz,
Kuzey Haber, Vakfıkebir
Postası, Hürses ve Büyükliman
Postası Gazetesi gibi
gazetelerde yazarlığı yanında,
Türksesi Gazetesi'nde yazdı.
Yayınlanmış 13 eserinden belli
başlıları; Karikatürün Trabzon
Boyutu, Trabzon Basını (1988),
Faik Ahmet Barutçu (1995),
Made İn Trabzon, Kemençe
Çalayim mi? Temel Dedi'li ve
Cevdet Alap'ın Anıları (2009)
ve Karınca İzleri'dir.
Büyükliman Gazeteciler
Cemiyeti Onursal Başkanı olan
Hikmet Aksoy, evli ve üç çocuk
babasıdır. Kendisine Yüce
Allah'tan rahmet, ailesine ve
sevenlerine, tüm basın
camiasına baş sağlığı diliyoruz.

A

K Parti'de başlayan kongre
süreci virüs engeline

takıldı. AK Parti Vakfıkebir İlçe
Başkanı Ahmet Uzun, AK Parti

Vakfıkebir 7. Olağan İlçe
Kongresi, coranavirüs ile
mücadelede alınan tedbirler
kapsamında ileri bir tarihe
ertelendiği bildirdi. Konu
hakkında açıklamada bulunan
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun,"Milletvekillerimizin
de katılacağını ilan ettiğimiz
Vakfıkebir 7. Olağan İlçe Kongremiz, Genel Merkez Teşkilat
Başkanlığımız tarafından ileri
bir tarihe ertelemiştir. Sağlık
Bakanlığımızın coranavirüs ile
ilgili tedbirler kapsamında,
alınan bilim kurulu kararları ve
son gelişmeler dikkate alınarak
bu hafta sonu yapılması
planlanan kongrelerimiz,
Cumhurbaşkanımız ve Genel
Başkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği bir tarihe kadar ertelenmiştir. Vakfıkebir kongremizin
organizasyonunda çok yoğun
emek sarf eden İlçe Teşkilatı
Mensuplarımıza teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU FAALiYETE GEÇTi

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında,
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik
sokağa çıkma yasağını içeren ek genelgesinin ardından, ülke
genelindeki il ve ilçelerde olduğu gibi Trabzon Valiliği bünyesinde
de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

K

ısıtlama/yasak kapsamına
giren vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamak,
mağduriyet yaşanmaması
ve konuyla ilgili tedbirlerin
alınması amacıyla il merkezi ve ilçelerde faaliyet
yürütecek Vefa Sosyal
Destek Grubu, genelgede
belirtilen şekilde yapılandırıldı ve faaliyetlerine
başladı. İkametlerinden
ayrılmalarına
kısıtlama/yasaklama
getirilen vatandaşlar,
112, 155, 156 ihbar hatları
üzerinden ihtiyaçlarını
bildirebilecek. Öte yandan,

çağrıların cevaplandırılması ve
taleplerin yerine getirilmesi

noktasında da yeterli personel
hizmet verecek.
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BEŞİKDÜZÜ EMNİYETİNDEN TiSKi PERSONEL ALIM
65 YAŞ ÜSTÜ MESAİSİ! SONUÇLARI AÇIKLANDI
Türkiye genelinde "Koronavirüs" tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirilirken, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
sokakta bulunan yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı.

B

eşikdüzü ilçesinde polis
ekipleri, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19)
önlemleri kapsamında sokağa
çıkan 65 yaş üstü kişilere ve
bir arada bulunan gruplara
yönelik uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, koronavirüsün
yayılmasını engellemek için
cadde ve sokaklarda denetim
gerçekleştirdi. Halkın yoğun
olduğu bölgelerde polis
araçlarından megafonla,
"Değerli Beşikdüzü ilçe
sakinleri, hükümetimizin aldığı
tedbirlere uyarak, toplu olarak
bir arada bulunmayalım. 65
yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları
yasaktır. Salgın nedeniyle
evlerinizde kalmanızı tavsiye
ediyoruz." anonsları yapıldı.
Denetimlerde maske ve
eldiven kullanan polisler, 65
yaş üstü kişilere yönelik
kontroller gerçekleştirip, bir
araya gelen kişileri de
tedbirler konusunda
bilgilendirdi. Ayrıca 65 yaş
üstü vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine
teslim ettiler. Çin'in Vuhan

kentinde ortaya çıkan ve tüm
dünyayı saran “Koronavirüs”
salgını sonrasında ülkeler birer
birer tedbirler almaya
başlarken, virüsün Türkiye'de
görülmesi sonrasında ülke
genelinde alınan tedbirlerle
vatandaşların kalabalık
ortamlarda bulunmaması ve
zorunlu olmadıkça evlerinden
çıkmamaları için çağrılar
yapıldı.
POLİS EKİPLERİ, 65 YAŞ
ÜSTÜ VATANDAŞLARA GÖZ
AÇTIRMIYOR
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı

tarafından Türkiye genelinde
bulunan valiliklere gönderilen
genelgeyle 65 yaş ve üzeri ile
kronik rahatsızlığı bulunan
vatandaşların sokağa
çıkmalarına kısıtlama gelmişti.
Bu kapsamda, Beşikdüzü İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler, cadde ve sokaklarda
gördükleri yaşlı vatandaşlara
kimlik kontrolü yaparak
uyarılarda bulundular. Ayrıca
evlerinden çıkamayan 65 yaş
üstü vatandaşların ihtiyaçlarını
alıp evlerinde vatandaşlara
teslim ettiler.

akfıkebir İlçesi, KETAŞ Süt Fabrikası
A.Ş. icra yoluyla satışa çıktı.
KETAŞ Süt Fabrikası A.Ş. nin Vakfıkebir İcra
Müdürlüğünde satışa çıkartıldı.
Bu satış sonucunda 7 milyon 150 bin TL'ye
İskenderoğlu Koll. Şti. adına Hüseyin
İskenderoğlu almış oldu.

Türkiye'yi de etkisi altına alma eğilimi gösteren Koronavirüs salgınıyla
mücadele çerçevesinde yeni erteleme kararları kamuoyuna açıklanıyor.
/Kadrolu) performans
değerlendirme sürecini
başarıyla tamamlayanlar için
25 Nisan 2020 Cumartesi günü
saat 10.00 'da yapılması
planlanan Adaylık Kaldırma
Sınavı'nın, Çin Halk
Cumhuriyeti'nin Vuhan
kentinde çıkan ve birçok ülkeye
yayılan COVID-19 salgını
nedeniyle bakanlıkça alınan
tedbirler doğrultusunda; 05
Temmuz 2020 Pazar günü saat
10.00 'da yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, Adaylık Kaldırma
Sınavı için yeni Kılavuz ve

Görele Belediyesi Halk Oyunları ekibi gençler kategorisinde il birincisi oldu.

olarak, gurur kaynağımız
oldunuz. İlçenizin ismini en iyi
şekilde gururla taşıyorsunuz.
Sizleri tebrik ediyorum.
Belediye olarak her zaman
yanınızdayız ve destekçiniziz”

başvuru takviminin ilerleyen
tarihlerde MEB'in web
sayfasında yayınlanacağı
kaydedildi.

VAKFIKEBiR DH BiNASI
SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tüm Büyükliman Yöresi 'ne sağlık hizmeti veren Vakfıkebir Devlet
Hastanesi binasının hijyenine ve temizliğine büyük önem veriliyor.

Y

GÖRELE'NİN BAŞARISI

alanda ilçenin ismini en iyi
şekilde tanıttığını belirten
Erener, “Dün Görele Belediyesi Genç Kızlar Hentbol
takımımız grup birincisi,
bugünde sizler il birincisi

işçisi pozisyonu için ise
komisyonca başarılı görülen
adaylar arasından Yomra 2.
Noteri Fatih ALİYAZICIOĞLU
tarafından kura çekilerek asıl
ve yedek listeleri oluştu. 27 ayrı

iş pozisyonu için 223 personel
alım ilanına çıkan TİSKİ Genel
Müdürlüğü, sürecin sonunda,
uygun şartları taşıyan aday
bulunamaması nedeniyle 26 iş
pozisyonunda 188 yeni
personeli kadrosuna dahil
edecek. 28 kişi de yedek
listede yer aldı. Personel alım
sonuçları Trabzon Büyükşehir
Belediyesi'nin
(www.trabzon.bel.tr), TİSKİ
Genel Müdürlüğü'nün
(www.tiski.gov.tr) ve Trabzon
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Personel Anonim Şirketi'nin
(www.trabsu.com.tr) internet
adresleri üzerinden duyuruldu.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI
(AKS) TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

u çerçevede Milli Eğitim
Bakanlığı, öğretmen
kadrolarında görev yapan aday
öğretmenlerden (Sözleşmeli-

V

örele Belediye Başkanı
Tolga Erener, halk
oyunları ekibiyle bir araya
gelerek, genç kızları başarılarından dolayı tebrik etti. Görele
Belediyesinin her dalda ve her

T

rabzon Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı
kuruluş olan Trabzon
İçmesuyu ve Kanalizasyon
İdaresi (TİSKİ) Genel
Müdürlüğü, Trabzon Su ve
Kanalizasyon İdaresi Personel
Anonim Şirketi (TRABSU)
personel alım sonuçları
yayınlandı. 17-23 Şubat
tarihleri arasında yapılan
TRABSU Personel Alım
mülakatları neticesinde 25 iş
pozisyonu için komisyon
kararları neticesinde asıl ve
yedek listesi belirlendi. Başvuru
ve mülakata giren aday
sayısının yoğun olduğu beden

B

KETAŞ A.Ş. SATILDI

G

TİSKİ Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları açıklandı. Başvurunun yoğun
olduğu beden işçisi pozisyonu için kazananlar noter tarafından belirlendi.

aşanan sürecin ardından
değeri ve önemi bir kat
daha fazlalaşan Vakfıkebir
Devlet Hastanesi binası
Vakfıkebir Belediyesi
personelleri tarafından sürekli
olarak dezenfekte edilerek
ilaçlanıyor. Ayrıca Hastane
çalışanları da binanın
temizliğine büyük önem
vererek gereken tüm tedbirleri
alıyorlar. Vakfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
“Bizler sürecin başından
aralıksız beri ilçemizde
dezenfekte ve temizlik
çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Halkımızın kullandığı; toplu
ulaşım araçları (minibüsler,
taksiler, halk otobüsleri),
dolmuş durakları, taksi
durakları, bankalar,
bankamatikler, aile hekimlikleri,
eczaneler, camiler, ilçe
terminali, hükümet binası, halk
eğitim merkezi binası, gençlik
merkezi binası, polis karakolu,
jandarma binası, belediye
binası, vergi dairesi binası,
askerlik şubesi binası, liman
başkanlığı binası, PTT binası,
Çoruh Edaş binası, Orman
İşletme Müdürlüğü binası,
tarım ve hayvancılık ilçe

müdürlüğü binası, TİSKİ binası,
esnaf odası, esnaf kefalet
kooperatiﬁ ve şoförler odası
binaları, ziraat odası binası,
özel sürücü kursu binası, SGK

binası, İş-Kur binası, umumi
WC'ler, petrol istasyonları, ilçe
stadyumu, kapalı spor salonu,
Kuran Kursu binaları ve
öğrenci yurtları, fabrikalar,
halkın yoğun olarak girdiği özel
iş yerleri dezenfektan
malzemelerle temizlendik.
Ayrıca sokak ve caddelerimiz
temizlik maddeleri ve su ile
yıkandık. Bu kapsamda
yöremiz için büyük önem
taşıyan Vakfıkebir Devlet
Hastanemizin binasını da
sürekli olarak dezenfekte
ederek burada daha sağlıklı bir
çalışma ortamı oluşması için
katkı vermeye gayret gösteriyoruz. Değerli halkımızdan
ricamız; mutlaka Sağlık
Bakanlığımız tarafından
açıklanan temizlik kurallarına
harﬁyen uyarak, zorunlu
olmadıkça dışarı çıkmamalardır. Devletimizin aldığı önlemlere uyarsak Yüce Allah'ın
izni ile hep birlikte el ele
vererek bu zorlu günleri geride
bırakacağız” diye konuştu.
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Süper Lig'in en iyi ikilisi konumunda yer alan
Trabzonsporlu futbolcular, gol ve asistlerinin yanı
sıra tam bir istikrar abideleri olarak öne çıktılar.

T

rabzonspor'un hücum oyuncuları
Alexander Sörloth ve Anthony
Nwakaeme, attıkları goller ve
yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi
hücum ikilisi koltuğunda oturuyor.
Karadeniz devinin Süper Lig'de attığı 59
golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken,
Sörloth (19) gol krallığı yarışını zirvede
götürüyor. Nwakaeme ise gol sayısını
10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı
gollerin yanında 6 asistle oynarken,
Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı
veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve
yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi
hücum ikilisi koltuğunu bırakmadılar.
Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23
golle Alanyaspor'dan Papiss CisseJunior Fernandes ikilisi takip etti. Bu
kulvarda üçüncü sıraya ise 20 golle
Fenerbahçe'den Vedat Muriç ve Max
Kruse yerleşti.

ONLAR ATTI,
FIRTINA COŞTU
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan
Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı
maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi.
İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta
birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bu
arada Süper Lig'de 53 puanla lider olan
lider Trabzonspor'da, Sörloth ile
Nwakaeme istikrar abileleri olarak da ön
plana çıktı. Trabzonspor'a sezon
başında İngiltere'nin Crystal Palace
kulübünden satın alma opsiyonuyla iki
yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli
golcü, Süper Lig'de 26 maçta forma
giydi. İki bin 270 dakika sahada kalan
başarılı forveti, 24 maçta iki bin 25
dakika ile Nwakaeme takip etti. Bu iki
futbolcunun uyumu ve performansı
takımı liderliğe taşıdı.

ÖZLEM İLE FATİH'İN BAŞKAN TOPALOĞLU,
NİKAH MUTLULUĞU KREDi KULLANAN ESNAFLARIMIZIN DiKKATiNE!
V

akfıkebir İlçesi Hacıköy Mahallesinden Ayşe
ve Mustafa Aydın çiftinin güzel kızları Özlem
ile Şenocak Mahallesinden Tülay ve Osman
Demir'in Astsubay olan oğulları Fatih evlilik
yolunda ilk atımlarını atarak nikahları Vakfıkebir
Belediyesi tarafından kıyıldı. Evlilik yolunda nişan
ve nikahları kıyılan Özlem ile Fatih'e bizlerde
Allah tamamına erdirsin dileklerimizi iletiyoruz.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiﬁ Başkanı
Hasan Topaloğlu, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiﬁnden kredi
kullanan esnaﬂarımızla ilgili olarak önemli açıklamada bulundu.

MERVE BAHAR iLE KORAY NiŞANLANDILAR
T
onya ilçesinden
Mustafa ve Ayşe
Alaca'nın Fen Bilgisi
Öğretmeni olan kızları Merve
Bahar ile Vakfıkebir İlçesi
Büyükliman Mahallesinden
Saliye ile merhum
Muhammet Aydın'ın Tonya
Devlet Hastanesinde Sağlık
Memuru olarak görev yapan
oğulları Koray sade bir
törenle nişanlandılar. Trabzon
Yeni Mahalledeki kız evinde

iki aile bireylerinin katılımı ile
yapılan sade nişan töreninde
genç çiftlerin mutlulukları
görülmeye değerdi. Evlilik
yolunda ilk adımlarını atan
genç çiftlere bizlerde Allah
hayırlı eylersin diyerek,
mutluluklar diliyoruz. Merve
Bahar ile Koray'ın nişan
yüzüklerini kız babası
Mustafa Alaca ile Büyükliman
Mahallesi Muhtarı Sadık
Aydın birlikte taktılar.

B

aşkanı Hasan Topaloğlu,
Esnaf Kredi Kefalet
Kooperatiﬁnden kredi kullanmış
olan esnaﬂarımızın NİSAN,
MAYIS, HAZİRAN ayındaki

taksitleri otomatikman üç ay
ileriye öteleme yapılmıştır.
Ertelemeyi kabul eden
arkadaşlarımızın bu süre (3ay )
içersinde kooperatiﬁmize

uğrayarak Taahhütname
imzalaması gerekmektedir.
Aksi takdirde erteleme geçersiz
sayılacağından esnafımız
sıkıntı yaşayabilir. Böyle bir
sorun yaşanmaması için lütfen
kooperatiﬁmize uğrayınız ve
taahhüt-nameyi imzalayarak bu
sorunu da aşmış olalım.
Başkan Topaloğlu, “Bir diğer
hususta daha önce
% 5 den kredi kullanmış ve
faizlerdeki değişken-likten
dolayı önce % 8'e çıkarılan faiz
daha sonra % 6'ya
düşürülmüştü. Bugün itibarıyla
yapılan düzenlemeyle % 6 olan
faiz oranından ödeme yapanların ödemeleri de % 5 olarak
değiştirilmiştir. Esnafımızın
duyarlılık göstererek bir an
önce işlemlerini yaptırmak için
kooperatiﬁmize başvurmalarını
bekliyoruz dedi.”

Bölgesel ve Yöresel Haberleri
İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..
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TÜRKİYE'DE BÜTÜN BRANŞLARDAKİ
L G MAÇLARI ERTELEND
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

G

ençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, voleybol,
futbol ve basketbol
federasyonu başkanları ile
yaptığı toplantının ardından

açıklamalarda bulundu.
Kasapoğlu, "İstişarelerimiz
sonunda hep birlikte ligi erteleme kararı aldık" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tarihlerin henüz belli olmadığını,

çalışmalar sonrasında ligin
yeniden başlayacağı tarihi
duyuracaklarını ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
TFF, TBF ve TVF başkanları ile
birlikte gerçekleştirdiği
toplantının ardından tarihi
kararı duyurdu. Bakan
Kasapoğlu, Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Başkanı
Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan
Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu
Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye
Basketbol Federasyonu
Başkanı Hidayet Türkoğlu,
Türkiye Voleybol Federasyonu
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
ve Süper Lig Kulüpler Birliği
Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile
Ankara'da yaptığı toplantının

ardından, açıklamada bulundu.
Kasapoğlu yaptığı açıklamada,
Süper Lig'in ileri bir tarihe
ertelendiğini resmen açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir,
ligin yeniden başlama tarihini
çalışmalarının ardından
duyuracaklarını ifade etti.
BÜTÜN LİG MAÇLARI
ERTELENDİ
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
"Devletimizin tüm kurumları
önlemleri hayata geçirdi. Yüzde
76'lık yurt yatak kapasitemiz şu
anda boş. Çalışmalarımız
çerçevesinde karantina bölgesi
olarak yurtları kullanıyoruz.
Biliyorsunuz koronavirüs
pandemisinin en çok etkilediği
alan spor. Salgının kontrol

altına alınamadığı ülkelerde
müsabakalar iptal edildi ya da
ertelendi. Avrupa Şampiyonası
da bir yıl ertelendi. Bizim
İstanbul'da hazırlandığımız
Şampiyonlar Ligi ﬁnal maçı da
ertelendi. Biz de kurumlarımız
ile sıkı bir diyalog halindeyiz.
Hızlı bir şekilde kararları
uyguluyoruz. Bu çerçevede bu
toplantı çok önemliydi." dedi.
Avrupa'nın geç kaldığını
söyleyen Kasapoğlu,
"Geçtiğimiz günlerde
tedbirlerimizi size açıklamıştım.
Seyircisiz müsabakaları

oynatma kararı almıştık.
Geçtiğimiz hafta bu uygulandı.
Euroleague ve NBA kararlarını
gözlemledik. Onlar geç kaldı.
Biz seyircisiz kararını en erken
alan ülke olduk. Avrupa'da en
erken karar alan ülkeyiz. Yayılım nedeniyle ilgili kurumlarımızla diyalog kurduk. Bu kararlar çerçevesinde liglerin
ertelenmesine karar verdik.
Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik. Hiçbir tedirginliğe gerek kalmayacak. Bu
süreci tedbir, sabır ve dua ile
aşacağız." ifadelerini kullandı.

ŞALPAZARI'NA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI

Şalpazarı İlçesine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Belediye Otobüs seferlerini başlattı. 1987 yılında ilçe
olan Şalpazarı'nda ilk kez Şalpazarı Trabzon seferine düzenlenen sade bir törenle gerçekleştirildi.

Ş

alpazarı 'nın 52 Yıllık
Tarihinde Bir İlk; Şalpazarı
nahiyesi Bakanlar
Kurulunun 07.12.1953
tarih ve 4-1945 sayılı kararı ile
tam teşekküllü bucak haline
getirilen Şalpazarı 02.06.1968
tarihinde Belediye teşkilatına
kavuşmuş ve Şalpazarı İlçe
statüsüne kavuşmasıyla
beraber 07.12.1987 yılında
Türkiye Cumhuriyetinin 111
Bucağından birisi olarak İlçe
oldu. Trabzon 2012 yılında
yapılan düzenlemelerle
Büyükşehir Statüsüne kavuştu.
O tarihten bu zamana kadar

seçim çalışmaları için Şalpazarı
ziyaretlerine gelen siyasilere
bizler Belediye Otobüsü
istiyoruz dediler. Şalpazarı
Halkını Belediye Otobüs hayali
İlçe Hürriyet Meydanında
Şalpazarı Kaymakamı Uğur
Ünsal, Belediye Başkanı Reﬁk
Kurukız, AK Parti İlçe Başkanı
Zeki Çabuk ve MHP İlçe
Başkanı Ömer Özdin
tarafından hazır bullundular.
ŞALPAZARI BELEDİYE
BAŞKAN KURUKIZ KISA BİR
KONUŞMA YAPTI
Başkan Kurukız konuşmasına
başlamadan önce Yurdumuz

genelinde KORONA Virüs
nedeniyle toplu olarak bir araya
gelmenin İçişleri Bakanlığı
tarafından duyurulduğunu bu
sebepten ötürü görkemli bir
program olamayacağını
belirterek Şalpazarı'nın hayali
olan Büyükşehir Belediye
Otobüsü Şalpazarı İlçemize
hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Şalpazarı Belediye
Başkanı Bu Otobüsün buraya
gelmesinde emeği geçenlerin
başında Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanımız sayın
Murat Zorluoğlu'na Büyükşehir
Belediyesi Başkan vekili Atilla
Ataman ve AK Parti Trabzon
Milletvekillerime teşekkür ederim diyen Kurukız, Otobüs seferlerinin Hafta içi 3 sefer, hafta
sonu 2 sefer olarak karşılıklı
olarak çalışacağının belirtti.
BAŞKAN ZORLUOĞLU
SÖZÜNÜ TUTTU
Başkan Zorluoğlu söz destek
sizden hizmet bizden,
seçildiğim takdirde Belediye
Otobüsü Şalpazarı'na gelecek
demişti. Trabzon Büyükşehir
Belediyesi merkez ve
İlçelerdeki ulaşım ağını
genişletmesiyle beraber yeni

Otobüs alımlarının yapıldığını
ve yeni yılda Otobüs seferleri
başlayacağını belirtmişti.
Sevindirici Haber Mart Ayı
Meclis Toplantısında Açıklandı;
Geçtiğimiz günlerde Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu tarafından
Mart ayı Meclis toplantısın da
Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı
İlçesine de Otobüslerimizin
çalışması başlayacak diyerek
Şalpazarı halkının Otobüs
heyecanını daha da artırdı.
Trabzon Tonya İlçesinden
Otobüs seferlerinin bir hafta
önce yapılan törenlerin
ardından 20 Mart 2020 Cuma
günü Şalpazarı Hürriyet
meydanın da Şalpazarı AK
Parti İle Başkanı Zeki Çabuk,
MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin
İlçe Kaymakamı Uğur Ünsal,
Belediye Başkanı Reﬁk
Kurukız'ın hazır bulunarak
Trabzon'a ilk sefer
gerçekleştirilmiş oldu. Toplu
Taşımada Korona Virüs
Uygulaması Yapılacak; Korona
Virüs Vakasından Dolayı Bazı
Sefer Sayılarında İlerleyen
günlerde yeni uygulamalar
olacak. Sizde takdir edersiniz ki

Büyükşehir Belediye
Otobüsünde yolculuk yapan
65 yaş üstü kişilerin ücretsiz
olarak kullandıkları toplu
taşıma araçlarında Korona
virüs tedbirleri olarak İl
Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile
65 yaş üstü hemşerilerimizin
ücretsiz toplu ulaşım kullanımı
tedbir amaçlı geçici olarak
durdurulabileceğinden
Trabzon'un diğer İlçeleri gibi

Şalpazarı-Trabzon arası
çalışan Belediye Otobüslerinin
sefer azaltılması olabileceği
bilgisine ulaştık. Bu ulaştığımız
tedbir amaçlı bilgilere göre
Hafta içi günde 3 olan sefer
sayısından bir, hafta sonu sefer
sayısından da bir sefer
azaltılması ilgili Belediye
Başkanlarıyla yapılacak istişare
sonrasında netlik kazanacağı
belirtildi.

BEŞİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS'E ÖNLEM

Dünya genelinde salgına dönüşen Koronavirüs'e önlem almak amacıyla
Beşikdüzü'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Y

apılan çalışmalarla halkın topluca
kullanımında olan çok sayıda alan
dezenfekte edilerek vatandaşların
sağılığının korunması amaçlanıyor. Çalışmalarla
ilgili bilgi veren Beşikdüzü Belediye Başkanı
Ramis Uzun, “Tüm Dünya'nın mücadele ettiği
Koronavirüs'e önlem almak amacıyla Beşikdüzü
İlçemizde ilk günden beri dezenfekte ve temizlik
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle
halkımızın sık kullandığı umuma açık yerleri
sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Bizler
Beşikdüzü Belediyesi olarak tüm tedbirleri almak
için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bundan
sonrada çalışmaya devam edeceğiz. Değerli
vatandaşlarımızın mutlaka kişisel olarak da
gerekli özeni göstermelerini ve bu süreçte evde
kalmalarını rica ediyoruz. Milletçe el ele vererek
bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağımıza
gönülden inanıyorum” dedi.
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VAKFIKEBİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE VAKFIKEBİR COVİD-19'A KARŞI 'VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'
TRiAJ UYGULAMASI BAŞLADI BiLGiLENDiRiLiYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN
Va k f ı k e b i r B ü y ü k l i m a n A i l e S a ğ l ı ğ ı
Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim
Merkezi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi gününden
Hemşiresi vatandaşları bilgilendirmek EVİNE HİZMET GÖTÜRÜYOR
itibaren “TRİAJ” uygulaması başladı.

adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Vefa
Sosyal Destek Grubu” tarafından 65 yaş üstü
vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçları karşılandı.

> Sadık Aydın 2'de

evdekal
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> Sadık Aydın 3'de
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