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> Vedat FURUNCU 2'de

BAŞKAN ÇOBANOĞLU,

ŞOFÖR ESNAFINA DESTEK İSTEDİ BAÞKAN BALTA: 

“BiRLiK VE BERABERLiK iÇiNDE
BU SÜRECÝ DE AÞACAÐIZ”

> Sadık Aydın 3'de

> Sadık Aydın 2'de 

Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, koronavirüs 
salgını nedeniyle şoför 
esnafının sıkıntıya 
düştüğünü belirterek, 
şoför esnafına destek 
olunmasını istedi. > Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir Kaymakamlığı'nın 
koordinasyonunda Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlü-

ğümüzce başlatılan 
kampanya doğrultusunda 

koronavirüsle mücadeleye 
destek için gönüllü olarak 

maske üretimi yapılıyor.

Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi doktorları 
ve sağlık çalışanları Korona virüsüne karşı "Sağlıcakla 
Kal, Evde Kal " çağrısında bulundular.

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, COVİD- 19'la 
ilgili olarak yaptığı açıklamada 
vatandaşları daha duyarlı 
olmaya davet ederek virüsten 
bakir alanları korumaları 
çağrısında bulundu. 

Başkan Balta açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Özellikle 
virüsün daha fazla yayılmaması için aldığımız önlemleri 

sürdürmenin yanı sıra anonslarla ve görevlilerimiz vasıtasıyla 
daha çok vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak bazı 
vatandaşlarımız da evlerinden çıkarak daha yüksek yerlere ve 
yaylalara çıkıyorlar. Bu sirkülasyon sonucu, taşıyıcı durumda 
olan vatandaşlarımız farkında olmadan virüsü bakir alanlara 
da taşımış oluyorlar. Vatandaşlarımızın böyle bir tehlikeyi 
de göz ardı etmemelerini  istiyoruz. Bu bağlamda 
amacımız, virüsün yayılma hızını düşürmek olmalıdır. 
Sosyal mesafeyi korumak ve hijyene kesinlikle uymak 
zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız lazım. 
Bizlerin serbest dolaşma yetkimiz olmasına rağmen 
vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi açısından pek 
fazla evden çıkmıyoruz ve süreci evden yönetiyoruz. 
Virüsün yayılmasını ne kadar geciktirirsek sağlık 
sistemini de ayakta tutmuş oluruz. Tüm 
vatandaşlarımızdan sağlık sisteminin çökmesini 
önlemek için kurallara riayet etmelerini istirham 
ediyorum” dedi. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

BU HAREKET 

ALKIŞLANMALI MI?

“SOSYAL VEFA GRUBU 24 SAAT 
HİZMET VERİYOR”
Ülkemizin bütün il ve ilçelerinde 
gönüllülük esasına dayalı olarak 
oluşturulan sosyal vefa gruplarının 
24 saat esasına göre göre ilçe 
merkezine uzaklık ve yakınlık 
mesafesine bakılmaksızın hizmet 
vermeye devam ettiklerinin altını 
çizen Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Genel olarak sokağa çıkma 
yasağına uyuluyor. Ancak bazı yaşlı 
vatandaşlarımız maaşlarını almak 
bahanesiyle evlerinden ayrılıp şehre 
iniyorlar ve sosyal mesafe 
kurallarına da dikkat etmiyorlar. 
Onlardan bilhassa istirham 
ediyorum; 112, 155, ve 184 nolu 
telefonları veya belediyemizi 
aradıkları takdirde maaşları da dahil 
olmak üzere tüm ihtiyaçları 

karşılanarak evlerine kadar 
götürülüp teslim edilecektir. Hep 
birlikte ve en az hasarla bu süreci 

atlatmak zorundayız” 
şeklinde konuştu. 
“YARDIMSEVER BİR 
MİLLETİZ”
Cumhurbaşkanı  ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başlattığı kampanyayı 
da gayet olumlu 
bulduğunu ifade eden 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 
“Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın başlattığı 
kampanya anında 
karşılık bulmuş; 
bakanlar, milletvekilleri, 

belediye başkanları, siyasiler ve 
yardımsever  iş adamlarımız da 

kampanyaya çok yüksek oranda 
katılım sağlamışlardır. Kendilerine 
milletimiz ve devletimiz adına 
teşekkür ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum” ihadelerini kullandı.  
Başkan Balta ayrıca. “Sistemde 
kayıtlı bulunan işsiz 
vatandaşlarımızın hesaplarına bin 
TL yatırılacaktır. Ancak yakın bir 
zamanda işini kaybeden veya işten 
ayrılmış olup da sisteme girilmemiş 
vatandaşlarımıza da sahip çıkılmalı 
bunlar hemen bizlere bildirilmeli 
veya çevrelerinde bulunan 
hayırseverler tarafından ihtiyaçları 
karşılanmalıdır. Türk Milleti olarak 
zor günlerde birbirine sıkıca 
kenetlenen, bir ve beraber olan bir 
milletiz. İnancım şudur ki; bu 
süreçten de birlik ve beraberlik 
içinde çıkacağız İnşallah” dedi. 

BAŞKAN BALTA: “BiRLiK VE BERABERLiK iÇiNDE
BU SÜRECİ DE AŞACAĞIZ”

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) 
Destek Program Yardım Listesi'ni, 
Vakfıkebir Kaymakamlığı alenen 
yayınlayarak insanları rencide etti…
Vakfıkebir Kaymakamlığı'na ait olan 
sosyal medya sayfasından yayınlanan 
listede, 503 vatandaşımızın 1.000 TL 
yardım alabilmesi için Adı, Soyadı, T.C. 
numarası ve Mahallesi'ni gösterir tam 
listeyi alenen yayınladı…
Yardım alan vatandaşlarımız rencide 
oldu…
Sosyal sayfalarından tepkiler üzerine 
sayfadan kaldırılarak, sadece kaç kişi, 
kaç TL yardım alacağı ve nerden alacağı 
yazı bırakıldı…
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, 
büyük bir Gaf'a imza atmış oldu…
Acaba Kaymakam böyle bir “GAF” ile 
beraber ne yapmak istedi?
Yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, direkt 
olarak insanların önüne atması, ne kadar 
mutluluk verdi acaba…
Orada yayınlanan insanların, T.C. 
numaralarının alenen yayınlanması ne 
demek, art niyetli kişiler bu liste ile her 
şeyi yapar değil mi?
Bu listeyi yayınlayarak, Kaymakam Mesut 
Yakuta, birilerinden tebrik mi alacaktı?
Bu liste üzerinden nemalanmaya 
çalışmak, çok yanlış bir davranış oldu…
Bir arkadaşın yazdığı gibi; “Bir elin 
verdiğini, diğer el görmemeli”
Bence de görmemeli, çünkü Türkiye 
şuanda Covid-19 illeti ile uğraşıyor. 
Herkes muhtaç. Hiçbir yerde iş yok. 
Kimse iş yapamıyor. Herkes perişan 
halde…
Kaymakamlık ne yaptı, çıktı listeyi alenen 
yayınladı…
Benim bildiğim T.C. kimlik numarasının 
yayınlamak suç…
503 kişinin T.C. kimlik numarası ile art 
niyetli insanlar her şeyi yapar…
Değil mi?
Bu hareket alkışlanmalı mı, 
alkışlanmamalı mı?
*************************
Türkiye Koronavirüs/Covid-19 illeti ile 
uğraşıyor…
Gün gün ölü sayımız artıyor…
Kurallara uymak, bu kadar zor mu?
Cumhurbaşkanımız, Bakanlar, 
Milletvekilleri, gazeteler, haber siteleri 
sürekli olarak kurallara uyalım, 
uymayanları uyaralım diyoruz…
Şöyle bir baktığımızda, işi olan da 
dışarıda, işi olmayanda…
İşi olmayanın ne işi var dışarıda…
Hava almak isteyen kişiler, sokağa 
çıkmaktan kaçınmalı, balkonlarında almak 
istedikleri havayı rahatlıkla alabilirler…
Bu illetle mücadele, verilen talimatlara 
uyulmasıdır…
Uyulmadığında, en yakın kişiye 
bulaştırılması, ondan ona derken yayılıp 
gitmesi…
Mücadele edeceğiz ki, kazanan yine 
insanlık olacak…
En yakın yaşlılarımızın ziyaretlerine 
gitmeyeceğiz, onları sokağa 
çıkartmayacağız…
Kısaca önlem almamız, tedbirli 
davranmamız gerekmektedir…
Bana bir şey olmaz dememeliyiz…
Herkese her an, her şey olabilir…
Önlemini, tedbirini al, gerisini Allah'a 
bırak…
#evdekal
#evdekalvakfıkebir
#birliktebaşaracağız

Korona virüs salgını nedeniyle 
tedbir amaçlı vatandaşların 

mecbur kalmadıkça evden 
çıkmaması gerektiği vurgulanırken, 
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi (ASM) doktorları ve sağlık 
çalışanları da bu çağrıya katıldı. 
Vatandaşların özellikle 65 yaş üstü 
bireylerin mecbur kalmadıkça evden 
çıkmamaları istendi.
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi 
çalışanlarından "Sağlıcakla Kal, 
Evde Kal" çağrısı.
Türkiye'nin Korona virüs ile mücade-
lesinde Sağlık Bakanlığının vatan-
daşlara yaptığı "EVDE KAL" çağrısı-
na sosyal medya platformlarından da 
destek paylaşımları geliyor. 
Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi (ASM) doktorları ve sağlık 
çalışanları da bu çağrıya katıldı. 
Ellerindeki yazılı afişlerle, "Sağlıcakla 
Kal, Evde Kal" mesajı veren doktor 
ve sağlık çalışanları, vatandaşlara 
evde kalmaları konusunda çağrıda 
bulundu. Sosyal medya hesapların-
dan paylaşım yaptılar. Çin'in Vuhan 

kentinde aralık ayında görülmesinin 
ardından tüm dünyaya hızla yayılan 
ve Türkiye'de de tespit edilen Korona 
virüs ile mücadelenin en önemli 
kısmını bireysel tedbirler oluşturuyor. 

Sağlık Bakanlığınca kurulan Korona-
virüs Bilim Kurulu başta olmak üzere 
tüm uzmanlar da vatandaşlara acil 
durum söz konusu olmadıkça evde 
kalmaları çağrısında bulunuyor. Bu 

çağrı, başta sağlık çalışanları olmak 
üzere akademisyenlerin, sanatçıların 
yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla 
vatandaşlardan da önemli destek 
görüyor.

BAŞKAN ÇOBANOĞLU, 
ŞOFÖR ESNAFINA DESTEK İSTEDİ
K

onuyla ilgili açıklamada 
bulunan Başkan İsmail Hakkı 
Çobanoğlu, “Tüm Dünya'da 

olduğu gibi ülkemizde de 
koronavirüs salgınından halkımızın 
etkilenmemesi için alınan tedbirler 
sonucu taşımacı esnafı ekonomik 
sıkıntıya girmiş bulunmaktadır. 
İçişleri Bakanlığı'nın 24 Mart 2020 
tarihli genelgesinde araçların 
mevcut kapasitelerinin yüzde 50'si 
kadar yolcu taşımaları şartı getirilmiş 
olmasıyla da mevcut giderler aynı,  
gelir ise yüzde 50 oranında düşmüş 
durumdadır. Öncelikli gayemiz 
sağlık olsa da esnafımızı bu süreçte 
ayakta tutabilmek için bir takım 

önlemlerin alınması, taşımacı 
esnafının desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu konudaki istek ve 
talepler üyelerimizce bize iletilmiş 
olup, bu taleplerin yetkili kurumlara 
bildirilmesi gerekmektedir” dedi.
ESNAFIN TALEPLERİNİ SIRALADI
 Şoför Esnafın istek ve taleplerini de 
sıralayan Başkan Çobanoğlu, 
şunları söyledi: “Tüm esnafımıza 
faizsiz kredi imkanı sağlanmalı. 
Esnafımızın Bağ Kur ve SGK 
primleri ötelenmeli ya da mevcut 
durum bir sonuca varana kadar 
muaf tutulmalı. Esnafımız tabi 
olduğu MTV ve KDV'den muaf 
olmalı ya da 1 yıl ertelenmeli.  
Esnafa özel belirlenecek bir kota 
dahilinde yüzde 50 indirimli 

akaryakıt verilmeli. Aksi halde bu 
şartlar altında bütün şoför esnafımız 
aracını satmak durumunda 
kalacaktır. Şoför esnafımız bu 
koronavürüs dolayısı ile mağdur 
durumdadır dedi.”
“ŞOFÖR ESNAFINA
TEŞEKKÜR ETTİ”
Başkan Çobanoğlu, Bu zor şartlar 
altında görevini layıkıyla yapan şoför 
esnafı kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Yolcularımızı yolda, izde 
bırakmadılar. Zarar etse dahi 
seferini tamamlayarak huzur içinde 
görevini yapmanın mutluluğunu 
yaşıyorlar. Hepsini ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum dedi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDAN
“EVDE KAL” ÇAĞRISI

"Sağlıcakla Kal, Evde Kal " 
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ağlık Bakanlığı tarafından SCOVİD-19'la mücadele 
kapsamında Trabzon'a giriş 
noktasının en önemli kavşağı 
Vakfıkebir'deki kontrol noktası. 
Bu kontrol noktasındaki önlem-

ler artırılarak ve hiç tavizsiz 
devam ederken, jandarma ve 
polis ekipleri de koordineli 
olarak 24 saat çalışma esasına 
göre görevlerini sürdürüyorlar. 
Bu kontroller kapsamında il 

dışından gelen ve Trabzon'a 
giriş yapacak olan yolcuların 
sağlık kontrolleri yapılarak şüp-
heli görülen vakalar ilgili hasta-
nelere sevk ediliyor. Ayrıca Polis 
ve Jandarma ekipleri otobüs-

lerin son düzenlemelerle birlikte 
düşürülen yolcu sayısına uyulup 
uyulmadığı da kontrol ediliyor. 
Söz konusu kontrol noktasında 
denetime tabi tutulan yolcular-
dan ve araç sürücülerinden 

bazıları, kontrol noktalarında 
görev yapan sağlık ve güvenlik 
personelinin kullanabilecekleri 
eldiven, maske, yağmurluk ve 
uzun süreli ateş ölçerlere de 
ihtiyaçları olduğu gerçeği de 

gözden uzak tutulmamalıdır. 
Yetkililerin bir an önce sahadaki 
sağlık ve güvenlik personelinin 
koruyucu ekipmanlarını temin 
etmesi gerektiğini düşünüyoruz 
şeklinde konuştular. 

KONTROL NOKTASINDA COViT-19 TARAMASI

akfıkebir Halk Eğitimi 

VMerkezi Müdürlüğü 
bünyesinde üretilen 

maskelerin malzemeleri, 
dezenfekte edilen atölyede 
gönüllü usta öğretici ve kadın 
kursiyerlerin elinden beş 
aşamadan geçiyor. Maske 
ihtiyacının karşılanmasında 
destek olabilmek için canla başla 
çalışan kadınların kimisi kesim 

kimisi ise dikim aşamasında 
görev alıyor. Sosyal Sorumluluk 
Projesi olarak üretime 
başlandığını ifade eden Kurum 
Müdürü Cemile Kahyaoğlu, 
Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi 
olarak  “HER ZAMAN, HERKES 
İÇİN, HER YERDE VARIZ” 
ilkesinden hareketle tüm 
dünyaya yayılan yeni tip 
koronavirüsten (Kovid-19) 

korunmak amacıyla Giyim 
Üretim Teknolojisi alanında 
gönüllü usta öğretici ve 
kursiyerlerle beraber 
standartlara uygun maske 
üretimine başladık. İlk etapta 
ilçemizden üç kurumun talebi 
olan 3500 maskeyi üretiyoruz.  
İhtiyaç doğrultusunda maske 
üretimine hız kesmeden devam 
edeceklerini belirtti.

MASKE ÜRETİMİNE
VAKFIKEBİR HALK EĞİTİM
MERKEZİ DE KATILDI

Sağlık Bakanlığı, '14 gün 
kuralı' tedbirini sıkılaştırdı. 

Yurt dışından gelen vatandaş-
lara 14 gün kuralına uymaları 
amacıyla belge imzalatılıyor, 
kurallara uymayanlara ceza 
veriliyor.Türkiye'de koronavirüs 
vakasının artmasının ardından, 
ülke genelinde tedbirler 
sıkılaştırılmaya devam ediliyor. 
Koronavirüs vakalarının yurt 
dışı kaynaklı olmasından dolayı, 
Sağlık Bakanlığı dışarıdan 
gelen vatandaşların 14 gün 

kuralına uyması için ek tedbirler 
getirdi. Tedbirler kapsamında 
İçişleri Bakanlığı toplu kullanım 
alanlarının büyük çoğunluğu 
geçici olarak kapatmış, Diyanet 
İşleri Başkanlığı da camilerde 
cuma ve vakit namazlarının 
toplu kılınmasının yasaklanması 
kararını almıştı. İçişleri 
Bakanlığı yayınladığı genelgede 
kuaför ve güzellik salonlarının 
geçici olarak kapatılmasına 
karar verildiğini açıklamıştı. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

da koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında yurtdışından gelen 
vatandaşların 14 gün boyunca 
kendileri evde izole etmesini ve 
diğer insanlarla temaslarını kes-
meleri çağrısında bulunmuştu. 
CEZALAR UYGULANMAYA 
BAŞLANDI
Ülke genelinde denetimler baş-
ladı, uymayanlara para cezaları 
kesiliyor. Ülke genelinde vaka 
sayılarının artmasının ardından 
yurtdışından gelen vatandaş-
ların 14 gün kuralına uyup 
uymadığı denetlenmeye 
başlandı. Görevliler tarafından 
evde olup olmadığı denetlenen 
vatandaşlardan kuralı delenlere 
para cezaları kesiliyor. TCK'nin 
195. maddesi gereğince 2 ay-
dan 1 yıla kadar hapis cezası 
talebiyle haklarında adli işlem 
başlatılacağı ifade edildi. Ayrıca 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu ve 5237 sayılı Türk 

ceza kanununa göre haklarında 
işlem yapılacağı belirtildi. Koro-

navirüs tedbirleri kapsamında 
14 gün kuralına uymayanlara 

3 bin 150 lira idari para cezası 
uygulanacağı açıklandı.

14 GÜN KURALINA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLİLİYOR
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yurt dışında gelenlerin 14 gün 
kuralına uyup uymadığı denetlenmeye başlandı. Yapılan kontrollerde kurala 
uymadığı tespit edilen vatandaşlara 3 bin 150 lira para cezası kesiliyor.

Sağlık Bakanlığı, 
'14 gün kuralı' 
tedbirini sıkılaştırdı. 
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Osman KOYUNCU

usibet, kelimesi isabet kelimesi ile Maynı kökten gelir. Allah tarafından 

sana atılan yani isabet eden ok 

manasındadır. Bu kelimenin anlamında 

maksat, gaye, bilgi, plan vardır. Allah bir 

ok atıyor ve sana isabet ediyor. Demek ki 

Allah seninle ilgileniyor, derici sevdiği 

deriyi yerden yere vurur derler. Eğer Allah 

seninle ilgilenmiyorsa o zaman en büyük 

azap olurdu. Allah seni geliştirmek için, 

insanın gücünün yettiği miktarca hastalık 

ve musibetleri veriyor. Büyük şair Niyazı 

Mısri, bir şiirinde, Lütfü kahrı şeyi vahit 

(bir şey) bilmedi çekti azap, ol azaptan 

kurtulan olur sultan anlar bizi der. 

Hastalıklarda musibetlerde O'ndandır. 

Hastalıklar ve musibetler insanları 

olgunlaştıran ve hoşlanılmayan 

güzelliklerdir. Madenler topraktan 

çıkarılınca ateşte atılır,  Bu toprak için 

büyük bir azaptır. Eğer o cevher, o azap ve 

musibetleri çekmeseydi değerli madenler 

meydana çıkmayacaktı. Demek ki insanlar 

hastalık ve musibetlerle olgunlaşır 

gelişirler. Bütün musibetlerin sonunda 

büyük gelişmeler vardır. Mesela göç ile 

mekân değiştirmek başka yabancı bir yere 

gitmek insan için büyük musibettir. 

Genelde nerede büyük göçler olmuşsa 

orada büyük gelişmeler olmuştur. Anadolu 

ve Mezopotamya da bu şekildeki göçlerin 

sonunda pek çok büyük medeniyetler 

kuruldu. Medeniyetlerin oluşum ve 

gelişimin en büyük faktörü göçlerdir. En 

büyük musibetlere, peygamberler ve büyük 

insanlar maruz kaldılar fakat sonunda 

büyük mükâfatlara nail oldular. 

Peygamberimizin nesli olan ehlibeyt, her 

zaman sürgünlere sıkıntılara maruz kalıp, 

Mekke ve Medine'nin dışına sürüldüler. 

Gittikleri yerlerde İslamiyet'i anlatarak 

büyük gelişmelere sebep oldular. İşsiz fakır 

biri, vatanını bırakır başka yere gider 

büyük zorluklar çeker fakat kendini 

geliştirerek zengin ve refah içinde yaşar. 

İlim için gayret gerek gayret için gurbet 

gerek derler. Hiçbir bilim adamı kendi 

doğduğu yerde kalarak kendini 

geliştirmemiştir. Büyük savaşların 

sonunda da büyük bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler olmuştur. Avrupalılar, Haçlı 

seferlerinin sonunda, doğudan aldıkları 

bilimi geliştirerek, sanayi ve teknoloji 

devrinin başlatmışlardır. 

   Allah'ın fazla ilgi gösterdiği insanlara  veli denir, Allah velileri için, onlara korku 

ve üzüntü yoktur der.  Musibet Allah'ın 

ilgisi, korku ise şeytanın vesvesesidir. 

Korkan kişi gerçek manada Allah'a 

dayanmamış dünyevi ve fani şeylere 

kalbini ve aklını bağlamış kişilerdir. 

Allah'tan başka neye dayanırsan yıkılıp 

gideceksin. Malın fani, mülkün fanı, çoluk 

çocuğun fani, beka istiyorsan baki olana 

dayan. Küçük bir çocuğa annesi kızarak 

azarlasa veya korkutsa çocuk yine 

annesine sarılır ondan kaçmaz. Bizlerde 

musibetlerde her zaman O'na sığınacağız. 

İşte O'na sığınan tedbirini alır, takdiri 

O'na bırakır o zaman ne açlıktan ve nede 

hastalık ve musibetlerden korkar, O'nun 

izniyle geldiysen hoş geldin sefa geldin der.  

Bir fabrikanın bütün çarkları aynı şekilde 

dönmez kimisi düz kimisi ters döner fakat 

sonunda büyük çarkın vazifesini 

tamamlar. Her çark aynı dönse fabrika 

işlemez, işte vücut fabrikası da bu 

şekildedir. Bizler gerekli tedbirleri almakla 

mükellefiz, gerisine karışmayız ve endişe 

de etmeyiz. 

VİRÜS, HASTALIK VE MUSİBETLERİN DİLİ 

HEMŞERiMiZ KULEYiN

iLÇEMiZiN GURURU OLDU
V

akfıkebir İlçesi Hacıköy 
Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı olan ve efsane 

muhtar merhum Mehmet 
Kuleyin'in oğlu olan Abdulkadir 
Kuleyin, Karayolları 12. Bölge 
Müdürlüğünde Proje Mühendisi 
olarak çalışmaya başlamıştı. 
2015 yılında Karayolları 
10.Bölge Müdürlüğüne Proje 
Mühendisi olarak atandı. Bu 
görevi başarılı bir şekilde 
sürdürmekte iken 18.03.2020 
tarihinde Karayolları Genel 
Müdürlüğü oluru ile Karayolları 
18.Bölge Müdürlüğüne Etüt 
Proje ve Çevre Başmühendisi 
olarak atandı. Karayolları 
10.bölge Müdürlüğünde Proje 
Mühendisi olarak çalışmakta 
iken Karayolları 18.Bölge 

Müdürlüğüne Etüt Proje ve 
Çevre Başmühendisi olarak 
atanan hemşerimiz Abdulkadir 
Kuleyin'i tebrik eder yeni 

görevinde başarılar dileriz.
ABDULKADİR KULEYİN 
KİMDİR?
1982 yılında Vakfıkebir de 
doğdu. İlk-Orta ve Lise eğitimini 
Vakfıkebir de tamamladı. Lisan 
ve yüksek lisans eğitimi Konya 
da tamamlayıp Harita Yüksek 
Mühendisi olarak mezun oldu. 3 
yıl özel sektörde çalıştıktan 
sonra Karayolları 12. Bölge 
Müdürlüğünde Proje Mühendisi 
olarak çalışmaya başladı. 2015 
yılında Karayolları 10.Bölge 
Müdürlüğüne Proje Mühendisi 
olarak atandı. 18.03.2020 
tarihinde Karayolları Genel 
Müdürlüğü oluru ile Karayolları 
18.Bölge Müdürlüğüne Etüt 
Proje ve Çevre Başmühendisi 
olarak atandı. 

3 MAHALLE KARANTiNA'YA ALINDI
Trabzon Valiliği yeni bir karar aldı.
Trabzon Valiliğinin son yaptığı son 
bilgilendirmede Hayrat İlçesinde 3 
mahalle karantinaya alındı. Valilikten 
yapılan bilgilendirmede, “İlimiz 
Hayrat İlçesine bağlı Yeniköy, 
Pazarönü ve Geçitli Mahallelerimiz 
İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 
Koronavirüs Salgını nedeniyle 
31 Mart 2020 tarihinde saat 16.00 
itibariyle karantina altına alınmıştır” 
ifadelerine yer verildi.

rabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Tbaşkanlığında yapılan 
toplantıya Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve Trabzon'daki kurum 
temsilcileri ve bürokratlar 
katıldı.Yapılan açıklamada 
"Koronavirüsle mücadele 
kapsamında ilimizde alınacak 
tedbirler, Valimiz İsmail Ustaoğlu 
başkanlığında, 09.00 itibarıyla 
başlayan, genişletilmiş İl İdare 
Kurulu toplantısında görüşüldü." 
ifadelerine yer verildi. 
Koronavirüsle mücadele 
kapsamında ilimizde alınacak 
tedbirler, Valimiz İsmail Ustaoğlu 
başkanlığında, 09.00 itibarıyla 
başlayan, genişletilmiş İl İdare 
Kurulu toplantısında görüşüldü.

BELEDiYE BAŞKANI
NUHOĞLU KARANTİNAYA ALINDI
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçe Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun 
özel şöförü (N.K) yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Kotbaş 
hastanede tedavi altına 

alındı ve temas halinde bulu-
nan Çarşıbaşı Belediye Başka-
nı Mümin Nuhoğlu ile belediye 
personelleri karantina altına 
alındı. Çarşıbaşı Belediyesin-
den yapılan açıklamada; Ko-
rana Virüse Karşı Alınan Ön-

lemler Kapsamında Belediye-
miz de Dejenfeksiyon Çalışma-
ları İlk günden İtibaren Yapılmış 
Olup Gerekli Tedbirler 
Alınmıştır. Belediyemiz Bu Süre 
Zarfında Nöbet Sistemine 
Geçerek Her Birimimizde 
Nöbetçi Personel Bırakılarak 
Hizmet Vermeye Devam 

Edilmiştir.  Bugün Belediyemiz 
Personellerinden N.K'ya Yapı-
lan Test Sonucu Pozitif Çıkmış 
Olup Kendisinin Genç, Dinamik 
Ve Genel Olarak Sağlık 
Durumunun İyi Olduğunu 
Sizlere Bildirmek İsteriz. Perso-
nelimize Acil Şifalar Diliyor Ya-
kın Zamanda Aramıza Dönme-
sini Temenni Ediyoruz.  Bu 
Hususta Belediye Başkanımız 
Sayın Mümin Nuhoğlu' nun 
Sağlık Durumu İyi Olup, 
Belediye Personellerimiz Tedbir 
Amaçlı Evlerine Gönderilerek 
14 Gün izole Edileceklerdir.  
''Sosyal izolasyonla, evde ka-
larak, birbirimize dayanarak, 
yardımlaşma kanallarını aktif-
leştirerek, karamsarlığı kovarak 
virüs karanlığını bertaraf ede-
ceğiz. Zamanı geldiğinde hayat 
normalleşecek birbirimizle 
kucaklaşacağız denildi.

TRABZON VALİLİĞİ'NDE
KORONAVİRÜS TOPLANTISI YAPILDI
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 
alınan son tedbirler kapsamında 81 ile valiliğinde yapılacak olan İl İdare 
Kurulu ve Pandemi kurulları toplantısı Trabzon Valiliği'nde yapıldı.
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LGS kapsamında yapılacak 
merkezi sınavla ilgili önemli bir 
karar alındı. Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Mahmut Özer 
başkanlığında toplanan Ölçme 
ve Değerlendirme Süreçlerinin 
İyileştirilmesi Bilim Kurulu, tüm 
süreci değerlendirdi ve tavsiye 
kararları aldı. Bu tavsiye 
kararları doğrultusunda LGS 
kapsamında yapılacak merkezi 
sınavda 2019-2020 eğitim-
öğretim yılının sadece birinci 
döneminin sonuna kadarki 
müfredatta yer alan soruların 
sorulması kararı verildi.
“LGS sınav takviminde uzun 
gecikmelere yol açabileceği 
değerlendirildi"
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, yeni kararla okulların 
tatil süresinin 30 Nisan'a kadar 
uzatıldığını hatırlattı. Bu sü-
reçte uzaktan eğitimle öğren-
cilere destek sağladıklarını 
vurgulayan Selçuk, bu sene 
LGS kapsamında yapılacak 
merkezi sınava girecek 8. sınıf 
öğrencilerinin bu sınavla ilgili 
kaygı düzeylerini en aza 
düşürmek istediklerini söyledi. 
Ölçme ve değerlendirme 
süreçlerini iyileştirmek için 
danışmanlık yapan ve alanında 
deneyimli akademisyenlerin yer 
aldığı, ayrıca genel müdürlerin 
de bulunduğu bir bilimsel 
kurulun olduğunu belirten 
Selçuk, Bakan Yardımcısı 

Mahmut Özer'in başkanlık ettiği 
kurulun tüm süreci değerlen-
dirdiğine işaret etti. Bakan 
Selçuk, şöyle konuştu: "Yüz 
yüze eğitimi yapılmayan konu-
lardan LGS'de soru sorulma-
yacağını daha önce açıklamış-
tım. İkinci dönemde malumu-
nuz bir ay kadar bir süre yüz 
yüze eğitim imkanı oldu. Ancak 
şubat ayında Elazığ ve Malatya 
depremlerinde de o bölgedeki 
öğrencilerimiz okullara 
gidemediler. İkinci dönem 
derslerinin telafisi için gerekli 
sürenin LGS sınav takviminde 
uzun gecikmelere yol 
açabileceği değerlendirildi.”
"LGS'yi ertelememizi 
gerektiren bir durum yok"
LGS sınav takviminde bir 
gecikme halinde öğrencilerin 
kaygılarının daha da 
artmasının muhtemel olduğuna 
işaret eden Selçuk, şunları 
kaydetti: "Salgın dolayısıyla zor 

günler geçiren öğrencilerimizin 
kaygılarını daha da artırmak 
istemiyoruz ve sınava 
hazırlanmak için yeterli zaman 
tanımak istiyoruz. Şu anki 
veriler ışığında, 7 Haziran 
2020'de yapılacak LGS'yi 
ertelememizi gerektiren bir 
durum yok. Ancak, koronavirüs 
salgınının seyrine bağlı olarak 
Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu'nun tavsiyelerini takip 
edeceğiz. Gerekirse 
önümüzdeki haftalarda durumu 
bir daha değerlendiririz. Ancak 
şu an için sınav tarihinde bir 
değişiklik gündemimizde yok. 
Özetle, öğrencilerimiz gönül 
rahatlığıyla bir yandan uzaktan 
eğitim derslerini takip etsinler, 
bir yandan da şimdiye kadar 
gördükleri konuları tekrar 
etsinler. LGS kapsamındaki 
merkezi sınav, sadece birinci 
dönem müfredatından 
yapılacak."

MEDRESENiN iHALESi YAPILDI

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Av. Salih 
Cora'nın restore 

edilerek tarihi dokusunun 
ortaya çıkarılması amacı ile 
harekete geçmesinin ardından 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü'nden Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'ne devri 
gerçekleştirilen Turalı 
Medresesi'nin restorasyonu 1 
milyon TL bedelle ihaleye 
çıkarıldı. İhaleye 10 firmanın 
katıldığı öğrenildi. İhalenin 
hangi firmada kaldığı ilerleyen 
günlerde açıklanacağı ve 
belirtildi. 200 iş gününde 
tamamlanması kararlaştırılan 
restorasyon işinin yer 
tesliminin nisan ayı içerisinde 
gerçekleştirileceği bilgisine 
ulaşıldı. 200 yıllık tarihi bir 
geçmişi olan ve zamanında 
hem Tonya'ya hem Trabzon'a 
hem de tüm ülkeye önemli ilim 
adamları kazandıran ve 
yetiştiren Turalı Medresesi'nin 
zamanla kimliğini ve fiziki 
yapısını yitirmekle karşı 
karşıya kalmıştı. Yapılacak 
restorasyon ile bu tarihi yapı 
kimliğine uygun bir hale 
dönüştürülecek ve Tonya'nın 
kültür varlıkları arasında yine 
hak ettiği yerini alacak. Turalı 
Mahallesi Muhtarı Muhammet 
Öztürk, konu ile ilgili yapmış 
olduğu açıklamada, “İlçemizin 
ve mahallemizin en önemli 
tarihi eserlerinden birisi olan 
Turalı Medresesi'nin tarihi 
evveliyatını gün yüzüne 
çıkartmak, orjinal mimarisini 
ortaya koyabilmek için 
medreseye ait eski fotoğraflar, 
belgeler, fermanlar ve her türlü 
kayıtların tespiti için bir 
komisyon oluşturacağız. 
Komisyonun yapacağı 
çalışmalar yapımcı firmaya 

sunulacak ve medrese orijinal 
şekilde projeye uygun şekilde 
restorasyonu gerçekleştirile-
cek. Medresemizin tarihi 
geçmişine ışık tutacak bilgi, 
belge ve fotoğraflara sahip 
olan herkesten bu konuda 
yardım bekliyoruz. Her türlü 
çalışmayı titizlikle yürüteceğiz. 
İlçemizin bu güzide eserinin 
kurtarılması ve korunması 
amacıyla restorasyon yapım 
ihalesinin gerçekleştirilmesini 
sağlayan kıymetli Milletvekili-
miz Avukat Salih Cora'ya 
ilçemiz ve mahallem adına 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
BU ESER İÇİN ÇOK 
MÜCADELE VERİLDİ
Turalı Mahallesi'nin hudutları 
içerisinde bulunan ve yıllardır 
restore edilmesi için uğraş 
verilen bu eserin restorasyon 

ihalesinin yapılmasının 
kendisini ve mahalle halkını 
ziyadesiyle mutlu ettiğini 
kaydeden Öztürk, daha önce 
de Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü'nün mülkiyetinde 
bulunan Turalı Medresesi'nin 
restorasyonu için birçok 
girişimlerde bulunulduğunu 
söyledi. Muhtar olmadan önce 
İskenderli Lisesi Müdürü 
olarak bu çalışmaların her 

birine tanık olduğunu 
kaydeden Muhtar Öztürk, “Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
birçok yazışmalar ve 
görüşmeler yapılmış ancak 
olumlu bir sonuç alınamamıştı. 
2018 yılında Trabzon 
Milletvekilimiz Avukat Salih 
Cora'nın konuyu ele alması 
üzerine medrese ve medre-
senin bulunduğu taşınmazın 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 
tahsisi sağlanmıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 
restorasyonun yapılması için 
taşınmazın mülkiyetinin adı 
geçen kuruma ait olması 
gerekmektedir. Vakıflar 
Kanunu'nun 45. Maddesine 
göre bu işlemin tamamlanması 
üzerine yine Milletvekilimiz 
Sayın Salih Cora'nın takibi 
neticesinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'ne tahsis edilen 
Turalı Medresesi'nin Yapım ve 
Restorasyon İşi İhalesi 

yapılmıştır. Gelinen nokta bir 
mücadelenin, samimi gayretin 
neticesidir. Bu nedenle 
ilçemizin bu güzide eserinin 
onarılarak ona sahip 
çıkılmasında büyük emeği 
olan Milletvekilimiz Salih 
Cora'ya ne kadar teşekkür 
etsek azdır. Bu ihale sıradan 
bir yapım ihalesi olmayıp aynı 
zamanda tarihe not düşmektir” 
ifadelerini kullandı.

azine ve Maliye Bakanı HBerat Albayrak, Twitter 
hesabından kamu 
bankalarının hanehalkı geliri 
aylık 5 bin lira ve altında olan 
bireysel müşterilere 10 bin 
liraya kadar, 6 ayı ödemesiz 

dönemli, 36 aya kadar vadeli 
kredi uygulaması ile ilgili 
açıklama yaptı. Albayrak, 
"Ekonomik İstikrar Kalkanı 
adımları kapsamında tüm 
kurumlarımızla, 
vatandaşımızın ihtiyaçlarına 

destek olmayı sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda kamu 
bankalarımızla aylık 5 bin 
TL'nin altında geliri olan tüm 
vatandaşlarımız için Temel 
İhtiyaç Desteği'ni devreye 
aldık" dedi.

Şehirlerarası otobüs 
işletmelerinin seyehatları 
kısıtlandığı açıklandı. 

Koronavirüs yayılımın önüne 
geçilmesi için bazı tedbirler 
alınmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda geçtiğimiz günlerde 
açıklanan genelgede 

otobüslerdeki yolcu sayıları 
yarıya indirilmişti. Otobüs 
seferlerini yapılması için izne 
tabi tutulacak. Bakan Soylu 
yaptığı açıklamada "Tüm 
otogarlardaki otobüs 
seyahatleri izne bağlı, mücbir 
sebep olmadan sefer 

yaptırmayacağız." dedi.
Buna göre tüm 
vatandaşlarımızın bulunduğu 
şehirde kalması esas olmakla 
birlikte;
*Doktor kararıyla sevki uygun 
görülenler,
* Birinci derece yakınları vefat 
eden veya ağır hastası olanlar, 
(anne, baba, çocuk, 
kayınvalide, kayınpeder) 
* Son on beş gün içerisinde 
geldiği yerde kalacak yeri 
bulunmayan vatandaşlarımız,
 28.03.2020 Cumartesi, saat 
17:00'den itibaren otogarlarda 
görev yapacak olan “Seyahat 
İzin Kurulu”ndan alacakları, 
“Şehirler arası Otobüs Seyahat 
İzin Belgesi ile seyahatlerini 
yapabilecekleri hususu, 
kamuoyuna saygıyla duyurulur 
denildi.

Tonya'nın Kültür varlıklarından olan Turalı Mahallesi'nde bulunan 
Turalı Medresesi'nin restorasyon ihalesi tamamlandı.

BAKAN ALBAYRAK: VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇLARINA
DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları 
kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri 
olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık" dedi.

“LGS KAPSAMINDAKi MERKEZi SINAV 
SADECE BİRİNCİ DÖNEM MÜFREDATINDAN YAPILACAK”
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu anki veriler ışığında 7 Haziran 
2020'de yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilerin 
yalnızca birinci dönem müfredatından sorumlu olacaklarını duyurdu.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS YOLCULUKLARI

HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 
şehirler arası otobüs seyahatleri valiliklerin iznine bağlanmıştır. 

æİçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, katıldığı bir canlı 

yayında soruları yanıtladı. 
Alınan Koronavirüs tedbirlerini 
değerlendiren Soylu, şehirlere 
giriş çıkışların daha da zorlaş-
tırılacağını açıkladı. Kamu 
düzenin ayakta tutmak bizim 
açımızdan en önemli süreç-
tendir. İkincisi sağlık sisteminin 
ayakta kalması salgının 
bulaşıcı ve onun oluşturacağı 
hastaların ve sağlık sisteminin 
neredeyse işleyemez haline 
getirmemesini temin etmek. 
Üçüncüsü belirsiz bir sürecin 
gıda tedarik zincirlerinin devam 
etmesi esastır ve dördüncüsü 
sosyal mesafe ve sosyal izolas-
yonun sağlanmasını sağla-
maktır. Dünyada Almanya'nın 
kendine ait farklı bir yöntemi 

var. İtalya'nın ABD'nin farklı bir 
yönetim var. Belli merkezlere 
ve ülke genellerine yönelik 
farklı yönetimleri var biz bütün 
bunları izliyoruz. 81 ilin giriş ve 
çıkışındaki denetimleri sıklaş-
tırdık. Şehirlerden şehirlere 
gitmeyin bunu daha da zorlaştı-
racağız. Taşınma halinin son 

bulması gerektiği bir dönemde-
yiz. Bu özel dönemde yer 
değiştirmememiz lazım. Esas 
itibariyle biz fiili bir zorluk çıkar-
maya çalışıyoruz bunu çok net 
ifade ediyorum. Kendi şehirleri 
dışına çıkmaların istemiyoruz. 
Bunun için tüm özel araçlarda 
kontrol yapıyoruz. dedi.

SÜLEYMAN SOYLU;
ŞEHiRLERDEN ŞEHiRLERE GiTMEYiN!
Bakan Soylu koronavirüs konusunda açıklamalar yaptı.
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AHMET AĞAOĞLU
BÜYÜK LİGİZ DİYORSAK
ONA GÖRE KARARLARIMIZI

UYGULAMALIYIZ

T
rabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, koronavirüs 
nedeniyle liglerin ertelenmesi 

ve bordo mavili takımda 
sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek 
oyuncular hakkında açıklamalarda 
bulundu. UEFA ve FIFA'nın 
yapacağı açıklamaya göre takımın 
yol haritasını çizeceklerini söyleyen 
Ağaoğlu, "Önemli olan sürecin ne 
olacağı. Bizim hangi konuda nasıl 
adım atacağımızı süreç 
belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl 
etkileneceğiz o zaman belli olacak. 
Futbolcularımızla yılık ücret indirimi 
gibi bir görüşme yapmadık. Hareket 
etmek için sürecin belli olması 
lazım. Şu an futbolcularla 
görüştükten bir iki ay sonra zaman 
uzadı tekrar görüşelim dememek 
için tamamen sürecin netleşmesini 

beklemek ve ona göre kararlar 
almak lazım. O nedenle 
takımımızdan kimseyle bu 
konuşmaları yapmadık" şeklinde 
konuştu. 
"LİGİN BAŞLAMASI VE 
FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ İLE 
İLGİLİ UEFA VE FIFA'NIN 
KARARLARI ÖNEMLİ"
Mayıs ayı sonunda sözleşmeleri 
bitecek oyuncular hakkında da 
açıklama yapan Ağaoğlu, "UEFA 
VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. 
Oradan çıkacak olan kararlara göre 
ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük 
lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı 
büyük ligiz diyorsak ona göre 
kararlarımızı uygulamalıyız. O 
nedenle şu anda oyuncularımızla 
bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" 
diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin 
oynanıp oynanmayacağıyla ilgili, "UEFA VE FIFA'nın 
tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan 
kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük 
lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak 
ona göre kararlarımızı uygulamalıyız" dedi.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI İLE

PiKNiK ALANLARI KAPATILDI

B
üyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs salgınının 
yayılarak vatandaşların 

hayatını tehdit etmesini 
engellemek üzere İçişleri 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 
genelgenin ardından hemen 
harekete geçti.  Büyük bir hızla 
gerekli tüm tedbirleri alan 
Büyükşehir Belediyesi, Beşirli ve 
Arsin sahil yürüyüş ve bisiklet 
yollarını kapatarak zabıta ekipleri 
ile denetimlere başladı. Aynı 
yasaklar kapsamında 100. Yıl 
Piknik Alanı, Sera Gölü Tesisleri 
ve piknik alanı ile EYOF Parkı 
piknik alanları da ziyaretçilere 
kapatıldı. Ayrıca diğer ilçelerde 
de park ve yürüyüş yollarının bir 
an önce kapatılması noktasında 
ilçe belediyelerin gerekli 
çalışmayı yapması istendi.
TEDBİRLERİMİZ HER GEÇEN 
GÜN DAHA DA ARTIYOR
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinden konu ile ilgili 
yapılan açıklamada “Büyükşehir 
Belediyesi olarak İçişleri 
Bakanlığımızın genelgesi 
doğrultusunda zaman 
kaybetmeden harekete geçtik ve 
piknik alanlarımızı ve yürüyüş 
yollarımızı geçici süre ile 
kapatma kararı aldık. Gerçekten 
zor bir süreçten geçiyoruz ve bu 
doğrultuda tedbirlerimizi de her 
geçen gün artırmamız gerekiyor. 

Sağlığımızın her şeyden önemli 
olduğu bilinciyle hareket ederek 
lütfen hepimiz belirtilen 
talimatlara uyalım. Üst düzey 
tedbirler uygulayarak bu 
hastalığı daha kısa sürede 
bertaraf etmek için mücadelemiz 
etkin şekilde sürecek” ifadelerine 
yer verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrul-
tusunda harekete geçti ve koronavirüsle mücadele kapsamında 
yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanlarını kapattıklarını açıkladı.

“ViCDANI OLAN iNSAN
BUNU YAPAR MI?”

V
akfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesi Muhtarı Sadık Aydın 
sokağa terk edilen anne köpek ve 

6 yavrusu için bunu yapan insanların 
vicdansız olduklarını dile getirdi. Muhtar 
Aydın, hayvan sevgisinin önemli olduğunu 
belirterek şunları söyledi:  “Son 
zamanlarda kötü niyetli insanlar sırf kendi 
egoları için hayvanları çoğaltıp, yavrulatıp, 
zavallı yavruları ve annelerini sokağa terk 
ediyorlar. Bu vicdansızlıktır, günahtır. 
Vicdanları yaralayan bu davranışlar 
karşısında toplum olarak hepimizin ortak 
tepki vermesi gerekir.Hayvanlara maruz 
görülen bu tür davranışlar Türk Ceza 
Kanunu'na göre de suçtur. Muhtar olarak 
bu hayvanı terk eden kişileri kamera ile 
tespit ederek gerekli kanuni yollara 
başvuracağımızın bilinmesini isterim dedi”.
“BU VİCDANSIZLIKTIR, GÜNAHTIR”
Muhtar Aydın, 6 yavrusu ile sokağa terk 
edilen köpeğin muhtemelen çiftleştirilerek 

erkek yavrusu alınıp daha sonra 
sokağa terk edildiğini iddia 
ederek,"Her halde vicdansız 
sahipleri erkek yavruyu alıp ilk 
iş olarak bu hayvanları sokağa 
terk etmek oldu. Biz 
bulduğumuzda yavrular çok 
açtı. Anne oldukça perişandı. 
Çünkü aç kalmış, susuz kalmış. 
6 tane yavrusuna mı bakacak, 
kendisine mi bakacak. Şu anda 
sağlık durumları iyi. Vakfıkebir 
Belediyesi Veterinerlik İşleri 
Müdürümüz Bekir Çobanoğlu ve 
ekip arkadaşları hayvanların 

sağlık kontrollerini yaparak aç karınlarını 
doyurdular. Ardından gerekli girişimleri 
yaparak hayvanları sokağa terk eden kişi-
lerin bulunması için kanunu girişimleri baş-
lattılar. Kendilerine bu duyarlı davranışları 
için teşekkür ediyorum " diye konuştu.

MUHTAR AYDIN; 
“BU VİCDANSIZLIKTIR, 

GÜNAHTIR”

Büyükliman Mahallesi Muhtarı Sadık Aydın, “Son zamanlarda hayvan 
sevgisini bahane ederek hayvanları çoğaltıp daha sonra yavruları ile birlikte 
annelerini sokağa terk eden vicdansız insanlarımız var.6 yavrusu ile birlikte 
sokağa terk edilen bu hayvana yapılan vicdansızlıktır, günahtır” dedi.
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TEDBİRE UYMANIN MÜKAFATI, 
AYKIRI DAVRANMANIN DA VEBÂLİ VARDIR!

KADIRALAK YAYLA YOLU İÇİN ÖDENEK MÜJDESİ

V
arlık aleminde, emre 
âmâde nimet ve 
imkanlarla seçkin bir 

konuma yerleştirilen insan, bu 
ayrıcalığını kulluk faaliyetine 
yönlendirmekle mükellef 
kılınmış, diğer canlılardan farklı 
bir görevle mükellef kılınmıştır. 
Ruh ve beden esenliğini ifade 
eden sağlık, imandan sonra 
insana verilen en büyük 
nimettir. Hayatın ve kulluğun 
başarısı sağlıklı olmaya 
bağlıdır. Çünkü sağlık 
sorunlarıyla meşgul olmak, 
kulluk vazifesine engel olmakla 
kalmaz, hayatı da alt üst eder. 
O nedenle Peygamberimiz 
(s.a.s), sağlığın, kıymeti 
bilinmeyen iki büyük nimetten 
biri olduğunu ve kıyamet günü, 
insana yöneltilecek ilk suâlin 
kişinin sağlığıyla ilgili olacağını 
haber vermiş, hastalanmadan 
önce hastalık nedenlerini 
ortadan kaldırmanın gereğine, 
hastalık ortaya çıktıktan sonra 
da tedavisiyle ilgilenmenin 
zorunluluğuna işaret etmiştir.  
Hakkı hak sahibine vermek 
İlâhî buyruktur. Her varlığın, her 
nimetin ve her imkanın kişi 
üzerinde hakkı vardır. Allah'ın 
hakkı, O'na ortak koşmamak, 
Kitabın hakkı onu anlayarak 
okumak ve yaşamak, ana 
babanın hakkı onlara ihsânla 
muamelede bulunmak, ihtiyaç 
sahibinin ve yetimin hakkı, 
imkanlardan onları da 
faydalandırmak…. Öz benliğin 
de kişi üzerinde hakkı olduğu 
hadislerde çokça 
zikredilmektedir. Yemeye 
içmeye, istirahate dikkat etmek, 
beden ve ruh sağlığını 
tehlikeye düşüren şeylerden 
uzak durmak, bozulan sağlığı 
yeniden tesis etmek için tedavi 
yollarına müracaat etmek, 
kulluğumuzun gereğidir. Zira 
Peygamberimiz; şifası olmayan 
bir hastalığın yaratılmadığını, 
ihtiyarlık hariç her hastalığın bir 
çaresi ve ilacı olduğunu, 
hastalığı tedavi etmenin de 
etmemenin de kaderden 

olduğunu bildirerek 
hastalıklardan korunmak kadar 
hastalığı tedavi etmenin de 
önemli bir kulluk görevi 
olduğuna işaret etmiştir. 
Esasında hastalıklara önlem 
almak, hastalandıktan sonra 
tedavi yolları aramaktan daha 
değerli, daha kolay ve çok 
daha sevap; aksi ise zor ve 
büyük günahtır. Vahiyden ve 
peygamber uygulamalarından 
beslenen bin yıllık İslâm 
Medeniyeti, temizliği ve 
kirletmemeyi erdemin ötesinde 
görev saymış, hayata egemen 
kılmıştır. Eve girince, uykudan 
uyanınca, yemekten önce ve 
sonra, tuvaletten önce ve sonra 
elleri yıkamak, namazlardan 
önce abdest almak, Cuma 
namazına özgü boy abdesti 
almak, ibadet için de olsa suyu 
çok kullanmayı israf saymak, 
derenin kenarında da olsa 
ihtiyaç kadarını kullanarak suyu 
kirletmemek; zararlı yiyecek, 
içecek ve keyif verici 
maddelerden uzak durmak, 
İslâm'ın tedbirli olma ilkesinin 
gereği ve Peygamberimiz 
(s.a.s)'in hasta olmadan 
sağlığın kıymetini bilmeyi 
öğütleyen koruyucu hekimliğin 
ifadesidir. Temizlikte zâfiyet, 
sigara ve alkollü içecek gibi 
zararlı madde kullanımı, kronik 
hastalıkların azmasına neden 
olan yiyeceklere düşkünlük, 
sağlığa zararı olduğu 
bilinmesine rağmen önlem 
almamanın neden olduğu 
sonuçlara davetiye 
çıkarılmakta, kötü kadere yer 
açılmaktadır. Bulaşıcı 
hastalığın olduğu yere 
girmemek ve bulaşıcı 
hastalığın olduğu yerden 
çıkmamak, hastalığın 
yayılmasını ve can kaybını 
önlemek, hastalıklarla 
mücadeleye yönelik karantina 
uygulamasıdır. Dünyamız 
bulaşıcı hastalıklar konusunda 
büyük tecrübeye sahiptir. Her 
salgın hastalık, insanlığa ağır 
bedeller karşılığında ders 

vermiştir. Hayatın her alanında 
ölçülü olmayı emreden son 
peygamber Hz. Muhammed 
(s.a.s); "Bir yerde bulaşıcı 
hastalık varsa oraya girmeyin, 
bulunduğunuz yerde bulaşıcı 
hastalık varsa oradan da 
çıkmayın" buyurarak asırlar 
öncesinden tedbiri insanlığa 
öğretmiştir. O'nun terbiyesinde 
yetişen Hz. Ömer de halifeliği 
döneminde, beraberinde 
sahâbeden bir grupla birlikte 
Şam bölgesine doğru yola 
çıkmış, fakat ziyaret mahallinin 
bir bölgesinde vebâ salgını 
olduğu haberini almış, 
istişâreler sonucunda oradan 
geriye dönmeye karar vermişti. 
Geri dönme kararını kendi 
kader anlayışıyla 
bağdaştıramayan ordu 
komutanı Ebu Ubeyde b. 
Cerrah, Hz. Ömer'e, “Allah'ın 
kaderinden mi kaçıyorsun?” 

dedi. Hz. Ömer de, “Keşke 
bunu senden başkası 
söyleseydi! Evet Allah'ın 
kaderinden yine Allah'ın 
kaderine kaçıyoruz. Söyle 
bakalım; şayet senin develerin 
olsa, iki yamacı olan bir vadiye 
otlatmak için indirsen, o 
yamaçlardan biri yeşillik, diğeri 
ise çorak olsa; sen develeri 
yeşillik yerde gütsen Allah'ın 
kaderiyle, otsuz yerde gütsen 
yine Allah'ın kaderi ile gütmüş 
olmaz mısın?” diyerek, 
hastalıktan korunmanın tedbir 
olduğuna, tedbirin de kadere 
aykırı olmadığına, aksine 
kaderden olduğuna işaret eden 
Hz. Ömer, kaderden 
anlaşılması gerekeni de 
özetlemiş oldu.Bugün insanlık 
büyük bir bulaşıcı hastalığın 
pençesinde kıvranmaktadır. 
Dünya ölçeğinde ağır sonuçları 
ortaya çıkmış ve daha da 

çıkacak gibi görünüyor. 
Fabrikalar, işletmeler, alışveriş 
merkezleri, orta ve küçük 
ölçekli sanayi kuruluşları, 
devlet sektörü ve özel sektör, 
özel ve tüzel bütün kuruluşlar 
neredeyse üretimi durdurmuş, 
tüm okullar eğime ara vermiş, 
virüsün zararını azaltma 
mücadelesi verilmektedir. Bu 
süreçte vatandaş olarak 
devletimizin aldığı bütün 
kararlara harfiyen uymak, asli 
görevdir. Bu zamanda iyilik 
tedbirli olmaktır; evden 
çıkmamak, tokalaşmamak, 
kalabalık oluşturmamak, 
zorunlu olmadıkça dışarıya 
çıkmamak, bilim kurulunun 
tavsiyelerine göre tedbir alan 
devletimizin her kararına 
uymaktır. Bunun mükâfâtı da 
büyüktür. Bu zamanda kötülük 
ise bu fedakarlığı 
göstermemek, tedbirlere aykırı 
davranmaktır. Elbet bu da 
büyük günah, zihinlere kazınan 
büyük vebâldir. Evde 
bulunacağımız bu zamanda, 
ihmal ettiğimiz ailemize zaman 
ayırmalı, birlikte Kur'an 
okumalı, anlamaya çalışmalı, 
sistematik olarak kitap okumalı, 
ihmâl ettiğimiz tefekkür 
hayatımıza yeniden geri 
dönmeli, bilgi üretmeye evden 
başlamalı, mütefekkir bir nesli 
evden yetiştirmeye 
başlamalıyız. Namazlarda 
ailemizle cemaat oluşturmalı, 
namazların ardından birlikte 
duâ etmeli, tevbe ve istiğfarda 
bulunmalıyız. Akrabaya, 
komşuya ilgi göstermeli, 
hastanın, engellinin, yetimin, 
yoksulun ihtiyacını gidermeliyiz. 
Farklı düşüncelerin, bir bütünü 
tamamlayan unsurlar ve 
zenginlik kaynağı olduğu 
anlayışıyla, bütün dünya görüş 
ve mülahazalarını bir tarafa 
bırakarak, sırf farklı düşünce ve 
mülahazalar uğruna düşmanı 
cesaretlendirecek ve 
heveslendirecek savrulmalara 
yol açmadan her zaman dînü 
devlet mülkü millet için bir blok 

olmaya çalışmalı, 
başarabilecek birliktelik için 
Yüce Allah'tan inayet 
dilemeliyiz. En büyük 
mahrumiyetin yaratanla 
münasebeti kesmek olduğu 
biliciyle sevdiklerimizle birlikte 
en sevgiliye halimizi arzetmeli, 
duayı yaşam tarzı haline 
getirmeli, içinde bulunduğumuz 
durumdan dünyayı da bizi de 
kurtarması için yalvarmalıyız. 
Bu süreçte,bütünüyle hepimiz 
asil ve asıl kimliğimize uygun 
olanı yaparak sahip 
olduklarımızı bölüşmeli, 
gelecek endişesiyle kardeşlik 
hukukunu çiğnememeliyiz. 
Tüfekle karşımıza çıkan 
düşmana gösterdiğimiz 
mukavemeti, virüsle karşımıza 
çıkan düşmana da gösterilmeli, 
tüfeksiz yendiğimiz düşmanın 
biyolojik silahına 
yenilmemeliyiz. Bu ağır 
imtihandan çıkarılması geren 
dersleri de ihmal etmemeliyiz. 
Dünyanın bir ucundan bütün 
ülkelere yayılan 
virüsün,memleketimiz ve 
milletimiz üzerinde derin izler 
bırakmasına engel olmak için 
devletimizin aldığı kararlardan 
ötürü başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere bütün devlet 
ricâline, İlçemizde 
Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız ve diğer yetkililere, 
devletimizin aldığı kararlara 
uyan halkımıza teşekkür ve 
dua ediyoruz. Yüce Allah bizi 
ağır imtihanlara tabi tutmasın, 
her hâl ve şartta birbirimizle 
kenetlenmeyi, kardeş olabil-
meyi, paylaşmayı ve bölüşmeyi 
nasip eylesin, acılardan, musi-
betlerden, bulaşıcı hastalık-
lardan muhafaza eylesin, 
derman arar duruma düşür-
mesin, dertlilerle hemhal olma-
yı nasip eylesin. Bu süreçte 
hayatını kaybeden kardeşleri-
mize, bu vatanı, bize emanet 
eden memleket yapan aziz 
şühedâya ve bilcümle geçmiş-
lerimize Yüce Allah'tan rahmet 
diliyorum.  Selam ve dua ile…

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, Tedbire Uymanın Mükafatı ve Aykırı Davranmanın 
da Vebali vardır diyerek tedbirlere uyulması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalıklara
önlem almak, 

hastalandıktan 
sonra tedavi 

yolları aramaktan 
daha değerli, 

daha kolay ve 
çok daha sevap; 

T
rabzon'da yapımı devam 
eden yollarının alt 
temelleri ve betonlama 

işlemleri için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi'ne 
gönderilen ödeneğin 2.877,000 
TL'si Kadıralak Yayla Yolu için 
tahsis edildi.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ 
YERİNE GETİRMENİN 
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
AK Parti Trabzon Milletvekili Av. 
Salih Cora'nın büyük çabaları ile 
Yeşil Yol Kapsamı'na alınan ve 
daha önce bir kısmı 
tamamlanan yolun istinat 
duvarları, kanal, genişleme, alt 

temel ve betonlama işlemleri 
için tahsis edilen ödeneğin 
ardından yapımına ülkemizin 
koronavirüs salgını nedeniyle 
içinde bulunduğu olağanüstü 
sürecin atlatılmasının ardından 
başlanacağı öğrenildi. Bu 
kapsamda 2,877,000 TL'si 
ödeneğin Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı'na 
gönderildiğini ifade eden 
Milletvekili Cora, “Biz ne söz 
verdiysek hepsini birer birer 
yerine getiriyoruz. Kadıralak 
Tabiat Parkı bizim göz 
bebeğimizdir. Gelişimi için her 
türlü altyapı çalışmalarını hızlı 
bir şekilde tamamlayacağız. 
Kadıralak'ın ulaşım ve altyapı 
hizmetlerini tamamlıyoruz. 
Kadıralak Tabiat Parkı Gelişim 
Projesi ile bu doğa harikasının 
doğal dokusuna zarar 
vermeden cazibesini artırmak 
için gereken herşeyi yapıyoruz. 
Kadıralak; kır evleri, kır 
lokantası, kır kahvesi, piknik 
alanları, çadırlı kamp alanı, 
manzara seyir terasları, yürüyüş 
yolları, gölet projesi ve butik 

otelleri ile büyük bir turizm 
destinasyon merkezi olacak. 
Kadıralak Tabiat Parkı ile birlikte 
diğer turizm alanlarının da 
tamamlanmasıyla ilçemizi daha 
çok yerli ve yabancı turist 
ziyaret edecek. Yayla turizmi ile 
bölgenin gelişimine, sosyal ve 
ekonomik yapısına da katkı 
sağlamış olacağız. İlçemiz için 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
DAHA FAZLA TURİSTİ 
AĞIRLAYACAĞI
Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa 
Kemal Karaca da ilçenin turizm 
alanında yaptığı atılımın 
önemine vurgu yaparken, 
bunda Kadıralak Tabiat 
Parkı'nın çok büyük bir faktör 
olduğunu ifade etti. Karaca, 
“Yaz aylarında Kadıralak Tabiat 
Parkı'na çok büyük rağbet 
oluyor. O nedenle ulaşımda 
bazı sorunlar yaşıyorduk. 
Bilindiği gibi Kadıralak Tabiat 
Parkı'na ulaşım güzergahların-
dan birisi de mahallemizden 
geçmektedir. Bu yolun da 
herşeyi ile tamamlanması ile 
birlikte ulaşım sorunu da 

ortadan kalkmış olacak. Turizm 
alanlarımızın geliştirilmesi 
ilçemizin katma değerini de 
arttıracaktır. Çıkarılan bu 
ödenek ile yol çalışmalarımız 
tamamlanınca daha fazla turisti 
ağırlayacağız. Kadıralak Tabiat 
Parkı'na giden Yeni Mahalle 
Yolu'nun yapımı için gerekli 
ödeneğin çıkartılmasında büyük 

katkıları olan ve bizlere her 
zaman destek veren ilçemizin 
evladı AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Avukat Sayın 
Salih Cora ile birlikte Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Murat Zorluoğlu'na 
ve Tonya Belediye Başkanımıza 
mahallem adına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin 223. Tabiat Parkı olan Tonya İlçe sınırları içinde bulunan Kadıralak Yaylası'na ulaşımın sağlandığı Yeni Mahalle Yolu'na ödenek müjdesi.
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HEMŞERiMiZ KULEYiN
iLÇEMiZiN GURURU OLDU

KONTROL NOKTASINDA
COViT-19 TARAMASI

> Sadık Aydın 4'de

HEMŞERiMiZ KIRKLARELi VALiSi
OSMAN BiLGiN’İNDE TESTİ POZiTiF ÇIKTI

> Ahmet Kamburoğlu 

ırklareli Valisi Osman KBilgin'in koronavirüs 
(Kovid-19) testinin pozitif çıktığı 
bildirildi. Kırklareli Valiliği Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada, Vali 
Bilgin'in koronavirüs testinin 
pozitif olduğu belirtildi.Bilgin'in 
yerine vekil olarak Vali Yardım-

cısı Bekir Sıtkı Kocakundak-
çı'nın görevlendirildiği bildirilen 
açıklamada, "Valimiz Sayın 
Osman Bilgin, kendisini 14 gün 
süreyle Vali Konağı'nda izole 
altına almıştır ve izole süre-
since Vali Konağı'ndan fiili 
olarak Valilik görevini yürüte-
cektir." ifadesi kullanıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs 
testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Vakfıkebir İlçemizde yetişen ve önemli görevlere 
getirilen şahsiyetler arasına Mühendis Abdulkadir 
Kuleyin'de eklenerek gururumuz oldu. 

Vakfıkebir İlçesinde Polis ve Jandarma ekiplerinin 
görev yaptığı Kontrol Noktasında İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri COVİT-19 taraması yapıyorlar. 

> Abdulkadir Aynaci 3'de
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