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> Vedat FURUNCU 2'de

NEREDE OLURSAK OLALIM 
iZOLASYONA DiKKAT EDELiM KORONAVÝRÜSE KARÞI ÖNLEM ÝÇÝN TRABZON BASINI OLARAK ORTAK ÇAÐRI YAPIYORUZ; 

EVDE KAL, SAÐLIKLI KAL TRABZON

> Sadık Aydın 3'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Koronavirüs nedeniyle 
yaşadığımız süreçle alakalı olarak Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu'nun sorularını cevaplayarak önemli açıklamalar yaptı.  

Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Çobanoğlu ve S.S.1 Nolu Minibüs-
çüler ve Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Çobanoğlu, 
koronavirüs salgını nedeniyle şoför 
esnafının sıkıntıya düştüğünü 
belirterek, şoför esnafına destek 
olunmasını istediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 
İçişleri Bakanlığı talimatıyla koronavirüs konusunda alınan en 
son tedbirler ve uygulamalar hayata geçirilmeye başladı. 

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm 
Dünyayı saran koronavirüsü salgını ile 
ilgili Türkiye tüm önlemlerini aldı. Ancak 
bu önlemlere rağmen başta İstanbul 
olmak üzere Trabzon'da da çok daha 
fazla önlem almalı dikkatli olmalıyız. 
Zira, Trabzon bölgenin merkezi, 
havalimanının çalışıyor ve gurbetçiler 
hala geliyor.

Trabzon Valiliği tarafından önceki 
akşam şehre giriş çıkışlarla ilgili olarak 
önemli bir karar alındı. Her ne şarta 
olursa olsun şehre giriş çıkış yapanlar 
14 günlük karantinaya alınacak. Bu 
caydırıcı ve takdir edilmesi gereken bir 
karar olmakla birlikte devamını trabzon 
halkı getirilmeli.

Sağlık Bakanı ve Valilik ve Belediyelerin 
'Evde kal' çağrılarına rağmen hafta 
başından itibaren kentin belli 
caddelerde insan yoğunluğunun 
yaşanması Trabzon'da vaka sayısının 
70'i aşıp can kaybının da 10 olması 
nedeniyle bir kez daha değerlendiriliyor.

Bu durumdan çıkabilmek ve sürece 
katkı vermek adına Trabzon'da herke-
simin sorumluluk alması gerektiğine 
inanıyoruz. Trabzon basını olarak halkı-
mıza bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sağ-
lık çalışanlarını, Belediye ve Güvenlik 
görevlilerimizin çabası sizin için. Evde 
kal Trabzon, sağlıkta kal Trabzon.

“TRABZON KRİTİK NOKTADA”

“GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROLDE”

“HALA CADDELER KALABALIK”

“BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPIYORUZ”

> Ahmet Kamburoğlu
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ARTIK 
EVDE KALALIM”

æBu çalışmalarımız aralıksız 
sürüyor. Yine cadde ve 
sokaklarımızı düzenli olarak 

ilaçlı su ile yıkıyoruz. Halkımızın 
bilgilendirmek ve devletimizin aldığı 
yasakları duyurabilmek için, sosyal 
medya araçlığıyla, anons sistemi ve 
SMS yoluyla yayınlar yapıyoruz. 65 
yaş üstü vatandaşlarımızın 
yardımına koşan Vefa Destek 
Gurubuna her türlü desteği 
veriyoruz. Gıda ve sağlık maddeleri 
satışı yapan işyerlerimizi hem hijyen 
hem de fiyat bakımından çok sıkı bir 
şekilde denetliyoruz. Bölgemize 
sağlık hizmeti veren ve bu süreçte 
önemi bir kat daha artan Vakfıkebir 
Devlet Hastanemize ve aile 
hekimliklerine her türlü desteği 

sağlıyoruz. Yine yardım yapmak 
isteyen hayırseverlerimiz ile ihtiyaçlı 
vatandaşlarımız arasında aracılık 
yaparak zor durumda olan 
insanlarımıza destek olmaya gayret 
ediyoruz. Bu zor dönemi hep birlikte 
çalışarak aşacağımıza inanıyor, 
kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Trabzon Millet-
vekili Muhammet Balta ise, 
Vakfıkebir Belediyesi'nin yaptığı 
çalışmaları yakından takip ettiğini 
ifade ederek, Başkan Muhammet 
Balta ve çalışma arkadaşlarını kutla-
dı. Milletvekili Balta ayrıca vatandaş-
lara da kurallara uymaları ve evde 
kalmaları çağrısında bulundu. 

ÖNLEMLERİ KONUŞTULAR

Bugüne kadar 5 bin adet maske 
üreterek Vakfıkebir 

Kaymakamlığımıza 550 adet, 
Vakfıkebir Belediyemize 500 adet, 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğümüze 100 adet, 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze 1000 adet, 
Vakfıkebir Öğretmenevi 
Müdürlüğümüze 200 adet, 
Vakfıkebir MTAL Müdürlüğümüze 
2000 adet, Vakfıkebir Sosyal Hizmet 
Müdürlüğümüze 100 adet ve 
Vakfıkebir'deki diğer kurumlara 
550 adet maske verdik. Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta'nın 
destekleriyle 4000 adet daha maske 
üretimi kurumumuz tarafından 
gerçekleştirilecektir. Yaptığımız 
üretimlerde bizlerden desteğini 

esirgemeyen Kaymakamımız 
Mesut Yakuta'ya, Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'ya ve MTAL Müdürümüz 
Mehmet Kahveci'ye ayrıca 
gönüllü olarak çalışan usta 
öğreticilerimize ve 
kursiyerlerimize yürekten 
teşekkür ediyorum” dedi. 

TRABZON'A GiRiŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

rabzon'un batıdan il sınırı olan 

TBeşikdüzü -Eynesil ilçeleri 
sınırında giriş ve çıkışlar araç 

trafiğine kapatıldı. Beşikdüzü 
Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis 
Uzun ve Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta Giresun il 

sınırında kontrol yapan güvenlik 
güçlerini ziyaret ederek 
çalışmalarında kolaylıklar dilediler. 
Edinilen bilgilere göre COVİD- 19 
virüsünün yayılmasını önlemek 
amacıyla Trabzon'a giriş ve çıkışlar 
kapatıldı. Ticari amaçla yük taşıyan 
araçlar, gıda maddesi taşıyanlar, 

sağlık malzemesi taşıyanlar 
haricindekilere giriş-çıkışlar 
kapatıldı. Bölgeye bağlı beş ilçenin 
ilçe emniyet müdürlükleri ve ilçe 
jandarma komutanlıklarının 
ortaklaşa koordine ettikleri karar 
gereğince, Giresun-Trabzon 
sınırındaki Beşikdüzü ilçe sınırları 

içerisindeki Yobol kesiminde bir 
mobil trafik denetleme istasyonu 
oluşturuldu.  Oluşturulan denetleme 
istasyonunda Trabzon ve Giresun 
istikametine giden araçlar sıkı bir 
sağlık taramasından geçirildikten 
sonra geldikleri yere geri 
gönderiliyorlar. 

VAKFIKEBiR HEM'DEN
MASKE ÜRETİMİNE BÜYÜK DESTEK 

Vakfıkebir HEM 4 bin adet daha maske üretimi gerçekleştirecek.

İki haftadan sonra bu hafta açıldı…
Vakfıkebir'de Pazartesi günleri halk pazarı 
kuruluyordu. İki hafta aradan sonra bu hafta 
Pazar yeri kurulmuş oldu…
Belediye Başkanı Muhammet Balta, kurulan 
pazarı ziyaret etti. Bizlerde onunla beraber 
dolaştık…
Maske takmayan vatandaşları uyardı…
Sosyal mesafeyi de hatırlatmadan 
geçmedi…
Halen daha insanlarımızın bazıları, bu 
virüs'ün ciddiyetini anlayamadılar…
Maske denildiğinde ya arabada diyor ya da 
evde unuttum…
İnsanlarımız biraz daha fazla ciddiye 
almaları gerekmekte…
65 yaş sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi ise 
20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı 
getirildi…
Uyuluyor mu? Hayır…
Geçen hafta Cuma gecesi alınan karar ile 30 
Büyükşehir ila Zonguldak ilimize giriş-çıkışlar 
yasaklandı. Büyükşehirler arasında 
Trabzon'da vardı…
Cumartesi günü Vakfıkebir'de bulunan polis-
jandarma arama noktasını, Beşikdüzü'ne 
taşıdılar…
İl sınırımız Beşikdüzü olduğundan tam 
noktaya, kontrol noktası oluşturuldu…
Cumartesi günü kurulan kontrol noktası, 
Cuma günü yola çıkanlarla alakalı tolerans 
sağlandı…
Gıda ve bunun gibi madde taşıyan araçlara 
izin verildi…
İnsanlar Büyükşehirlerden buralara göç 
etmeye başladılar. Kimse olduğu yerde 
durmak istemiyor. İşi olmayan kimse sokağa 
çıkmasın diye bangır bangır söyleniyor ama 
kimse dinlemiyor…
Buralara gelen insanların, buraya virüsü 
getirmedikleri ne malum…
Hiç kimse bir şey bilmeden geliyor…
Geçen hafta İstanbul'dan birisi arıyor. Ya 
oralarda bildiğiniz satılık 200-250 bin TL 
çıvarı ev var mı?
Şimdiye kadar insanlar memleketinden 
kaçıyordu, şimdi ne oldu. Herkes memlekete 
dönme çabasında…
Başka insanları düşünmüyorsanız, kendi 
ailenizi düşünün…
Vakfıkebir'de pozitif çıkan kişiler var. Bu 
arkadaşlar nereden aldı bu illet virüsü, 
buralara sorunsuzca gelenlerden değil mi?
Vakfıkebir'e bu illet virüs var mıydı?
Yoktu…
Ama insanlarımız rahat durmuyor ki, 
yurtdışından ve diğer illerden gelenlerden 
kaptılar…
Yazık değil mi bizim insanımıza…
Onların ailelerine de bulaştı…
Çok şükür ki, durumları iyi, kısmen taburcu 
olduklarını biliyoruz…
İnşallah bir an önce iyileşirlerde normal 
hayatlarına geri dönerler…
Bu lanet Koronavirüs için en büyük risk 
grubundan olanlar, sağlık çalışanlarımız. 
Çünkü onlar bu virüsü taşıyan insanlarla 
berberler…
Ama bu sağlık çalışanlarımızın haricinde de 
eczanelerdekileri de unutmamak gerekir…
Onlarda büyük risk taşıyorlar…
Nedeni şu; eczaneye gelen insanlar var. Bu 
insanların ilaca ihtiyaçları var. Bu ilaçları 
nereden alacaklar. Eczanelerden…
Eczacılar ve yanında çalışanlar, ilaç almaya 
giden hastaların ne olduğunu bilemezler ki…
Onlarda sağlık çalışanları gibi kendilerine 
çok dikkat etmeleri gerekir. Artık eczane v.b. 
yerlerde maske satışı da yasaklandı. 
Cumhurbaşkanı para karşılığında maske 
satışını yasakladı. Maske için eczanelere 
gelen insanlar alamadan geri dönüyor. Toplu 
alış-veriş yapılan yerlerde ücretsiz maske 
dağıtılması yönetmeliği çıkmıştı. Ama bu 
insanlar alışverişe gittiklerinde maskeleri yok 
diye artık içeri de almıyorlar. Ücretsiz de 
maske dağıtmıyorlar…
Maske ücretsiz dağıtılacaksa, ücretsiz 
insanların ulaşması gerekir…
Ama ulaşamıyorlar



Büyükliman
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æ“BÜTÜN ÖNLEMLERİ 
ALDIK”

Koronavirüs'ün ülkemizde 
görüldüğü 11 Mart tarihinden 
itibaren çok sıkı önlemler aldık-
larını ve dezenfekte çalışmala-
rına hiç ara vermeden devam 
ettiklerini ifade eden Başkan 
Muhammet Balta, “Bu kapsam 
da Vakfıkebir Belediyesi olarak 
bir yasak olmamasına rağmen 
tedbir amaçlı 2 hafta pazarımızı 
kurmadık. Vakfıkebir pazarı 
bölgemizin en büyük pazarların-
dan bir tanesi. Yaklaşık 200'ün 
üzerinde tezgah kuruluyor. 
Dolayısı ile bir karmaşa 
olacağını düşündüğümüzden 
2 hafta erteledik. O gün 
aldığımız kararın bu gün 
geldiğimiz nokta da çok doğru 
olduğunu hep birlikte gördük. 
Devletimizde bir yönetmelik 
yayınlayıp kurallar koyduktan 

sonra bizde gıdasatışı yapan 
pazarcılarımıza hafta içi mesaj 
atarak tezgah kurmak isteyen-
leri belirledik. Onlarla istişare 
içerisinde belirli bir sayıda pa-
zarcı esnafına tezgah açtırdık. 
Az katılımlı bir pazar oluşturduk.
“PAZARCILARIMIZ VE 
VATANDAŞLARIMIZ
MEMNUN KALDILAR” 
 Bu süreç içerisinde şunu göz-
lemledim. 15 gündür sahadayız. 
Vatandaşlarımızın gıdaya erişim 
noktasında bir talebi var. Bu 
talebi karşılamak içinde bir arzın 

olması gereki-yor. Bu 
arzlar sadece manavlar 
ve marketteki manavlar 
üzerine kaldı-ğı için 
üzerlerine bir yük bindi. 

Aynı zamanda bir fiyat istikrar-
sızlığını da gözlemledik. Dolayı-
sı ile hem pazarcı esnafımızın 
geçimini temin edebilmesi hem 
de üretip satan pazarcılarımızın 
ürünlerini kurallar çerçevesinde 
pazara indirip satabilmeleri için 
tüm önlemleri alarak pazar 
kurdurduk. Gördüğüm kadarı ile 
halkımız gayet duyarlı, pazarcı 
esnafımız da dikkatli bir şekilde 
alış verişlerini yaptılar. Haftaya 
da yine aynı bu şekilde ve aynı 
kararlılıkla gıdaya erişim nokta-
sında pazarımızı açık tutmayı 
düşünüyoruz. Vatandaşlarımız 
kurallara dikkat ettiği müddetçe 
bizlerde onların hayatını kolay-
laştıracak her adımda yanların-
da olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. 
“SOSYAL MESAFEYE 
DİKKAT” 

Belki evde çok canımız sıkılıyor, 
belki sürekli evde durmaktan 
bunaldık. Biz çok kapalı 
durmayı sevmeyen bir milletiz. 
Ancak her iki yönü de bilen birisi 
olarak söylüyorum insanlarımız 
sokaktan çekildiği anda 
hastanedeki yoğunluk yükü 
azalıyor. Bu konuya önem 
göstererek dikkat etmemiz 
lazım. Bu süreç de gördük 
ki;hastalık bulaşan insanların 
çevresindeki vatandaşlara 
yapılantestlerde pozitif çıkan 
vakalara oldu. Dolayısı ile 

sosyal izolasyonve sosyal 
mesafenin ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıkıyor. Bilhassa 
bunu Cumhurbaşkanımız, 
Sağlık Bakanımız ve yetkililer 
sık sık ifade ediyorlar. Bizlerde 
vatandaşımızı bu nokta da 
sürekli uyarıyoruz. Sosyal 
mesafeye dikkat. Temastan 
uzaklaşmak. Hilyene dikkat 
etmek ve kendimizi izole etmek. 
Bunlara dikkat edersek bu 
hastalığın (covit-19) yayılım 
hızını düşürürüz. Sağlık 
sistemini de ayakta tutarız. 
“EVDE KALINCA 
HASTANEMİZİN YÜKÜ 
AZALIYOR”
65 yaş üstü vatandaşımızın 
sokağa çıkma yasağı vardı. 
İstisnalar hariç 20 yaş altı 
vatandaşlarımıza da sokağa 
çıkma yasağı geldi. Diğer 
zorunlu sektörler zaten 
çalışıyorlar. Vakfıkebir'de bu 
yasağa uyum konusunda 
önemli bir hassasiyet olduğunu 
gözlemliyorum. Bu konuda 

Vakfıkebir halkımıza çok 
teşekkür ediyorum. Bir şeyleri 
gönüllü yapabilmek çok önemli. 
Bunu yapabildiğimizde hem 
hastalığın yayılma hızı azalıyor. 
Hem de hastaneye müracaatlar 
az oluyor. Bütün sistem bu 
anlamda rahatlıyor. Biz zaten bu 
sistemde vatandaşlarımızın tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
organizasyonları yapıyoruz. 
Tezanfaktan çalışmalarımız 
devam ediyor. Bunun yanında 
maske dağıtımını pazaryerinde 
yaptık. Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde 
onlara malzeme desteği sağla-
dık. Daha öncede üretim yaptı-
lar, şimdi yine üretime devam 
edecekler. Üretim devam ettiği 
sürece vatandaşımızı 
maskelerle buluşturacağız. 
“VATANDAŞIMIZIN 
YANINDAYIZ” 
Vatandaşlarımızın dışarıda 
oldukları süre içerisinde maske 
takma zorunluluğu getirildi. Hem 
kendinizi hem de başkalarını 
korumak için bunlara riayet 
edelim.  Maske fiyatları ile ilgili 
olarak çitti anlamda şikayetler 
vardı. Devletimiz PTT Kargo ile 
ücretsiz olarak maskelerin 
servisine başladı. 20 yaş altı ile 
65 yaş üstü her vatandaşımıza 
ücretsiz olarak maske 
ulaştırılacak. Bu anlamda bizde 
elimizden gelen desteği 
sağlayacağız. Bizler ve çalışan 
personelimiz canla başla 
vatandaşımızın bu süreçtentüm 
görevlerimizi yapmaya gayret 
ediyoruz. Vatandaşımızın 

yanındayız. Zaten Kaymakamlık 
Vefa Sosyal Destek Grubu 
devrede, bizde belediye olarak 
onlara destek oluyoruz. 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanması ve 
devletin gönderdiği paraların 
ödenmesine dair tüm 
kurumlarımız ve bizlerde iş 
güdüm içerisinde emniyetimizle, 
jandarmamızla birlikte bu 
hizmeti yürütüyoruz. 
“KURALLARA UYALIM” 
Hiçbir vatandaşımızın mağdur 
olmasını istemiyoruz. Bütün 

organizasyonlar buna göre 
planlandı. Vatandaşlarımızın 
tüm ihtiyaçları bu gruplar 
tarafından karşılanıyor. Bizim 
onlardan tek istediğimiz, 
kurallara uyarak kendilerini izole 
etmeleridir. Bir noktaya özellikle 
dikkat çekmek istiyorum. 
Şehirden bunalan insanların 
hızlı bir şekilde köye gittiklerini 
gözlemliyoruz. Sanki köyde 
yaşamın serbest olduğu 
düşüncesi hakim. Köylerde 

izolasyondan uzak davranışların 
olduğunu gözlemliyoruz. Bu çok 
tehlikeli ve riskli bir durumdur. 
Şehir merkezinden köye çıkan 
vatandaşlarımızın da köyde 
kendilerini izole etmeleri 
gerekmektedir. Hem kendileri 
için hemde köyde yaşayan 
yakınları ve köy halkı için.  Biz 
yaylayı çok seven bir toplumuz. 
Hava güzel olduğunda yaylalara 
akın ediyoruz. Sosyal mesafe 
köyde de yaylada da şehir 
merkezinde de ve her yer de de 
geçerlidir. Köyde kendi 

bağımızda bahçemizde 
çalışalım. Problem yok. Lütfen 
sosyal izolasyon kurallarına 
uyarak bunları yapalım. Serbest 
şekilde komşularımızla oturup 
kalkmayalım. Onların hayatını 
da kendi hayatımızı da riske 
atmayalım diyorum.
“GÜZEL GÜNLER BİZİ 
BEKLİYOR” 
İlimize giriş ve çıkışlar 
yasaklandı. Bu yasak 
başlamadan önce 

büyükşehirlerden ilçemize gelen 
insanlar var. Hoş gelmişler sefa 
gelmişler başımızın üstünde 
yerleri var. Ancak, hem kendileri 
hem yakınları ve büyükleri için 
14 günlük izolasyon süresini 
uygulamalarını onlardan hassa-
ten rica ediyorum. Bu fırsatı 
verdiğiniz için tekrar sizlere 
teşekkür ediyorum. İnşallah en 
kısa sürede bu belayı ülke 
olarak tef edeceğiz. Güzel 
günler bizleri bekliyor. Bütün 
Vakfıkebir ilçe halkıma sevgiler 
saygılar sunuyorum” dedi. 

NEREDE OLURSAK OLALIM
iZOLASYONA DiKKAT EDELiM

Koronavirüs salgını 
nedeniyle müşteri kaybı 

yaşayan minibüs şoförleri 
yevmiyelerini çıkaramamaktan 
yakınırken,  zor günler 
geçirdiklerini belirttiler.
"YOLCU TAŞIMA SİSTEMİ 
DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu yaptığı 
açıklamada, Minibüsçüler, Tak-
siciler ve servisçiler gibi ulaşım 
sektörünün küçük esnafları için 
acilen tedbirler alınması gerek-
mektedir. "Asgari ücretin altında 
gelire razı olmak zorunda kal-
mak esnafı tedirgin ediyor. 
Esnafımız gelecek endişesi 
yaşıyor. Bu küçük esnafımız için 
SGK primlerine çözüm bulun-
malı, akaryakıt indirimi yapılma-
lı. Esnafımız primlerini ödeye-
miyor. Boş gidip boş geliyor. 
Bari akaryakıt desteği verilirse 
bir nebze de olsa esnafımız ra-
hatlayacak. Şartlar aynı şekilde 
4 ay devam ederse çok 

üzgünüm ki süreç sonunda 
yolcu taşıma sistemi diye bir 
şey kalmaz." İçişleri 
Bakanlığı'nın 24 Mart 2020 
tarihli genelgesinde araçların 
mevcut kapasitelerinin yüzde 
50'si kadar yolcu taşımaları şartı 
getirilmiş olmasıyla da mevcut 
giderler aynı,  fakat gelir ise 
yüzde 50 oranında düşmüş 

durumdadır. Öncelikli gayemiz 
sağlık olsa da esnafımızı bu 
süreçte ayakta tutabilmek için 
bir takım önlemlerin alınması, 
taşımacı esnafının desteklen-
mesi gerekmektedir dedi.”  
Başkan Çobanoğlu, Bu zor 
şartlar altında görevini layıkıyla 
yapan şoför esnafı kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Yolcuları-

mızı yolda, izde bırakmadılar. 
Zarar etse dahi seferini tamam-
layarak huzur içinde görevini 
yapmanın mutluluğunu 
yaşıyorlar. Hepsini ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum dedi.
“BAŞKAN ZORLUOĞLU'NUN 
SESİMİZİ DUYMASINI 
İSTİYORUZ”
Vakfıkebir S.S. 1 Nolu 

Minibüsçüler ve Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Mehmet 
Çobanoğlu, “Bu zor günlerde 
vatandaşımızı mağdur etmeden 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Fakat şoför esnafının 
yetkililerden bazı beklentileri 
var. Mazot'un KDV'siz verilmesi 
gibi. SSK ve Bağ-Kur 
birimlerinin karşılanması gibi. 
Zaten işlerimiz tamamen bitti. 
Şu anda minibüsçüler olarak 
kar-kış-virüs demeden gerekli 
önlemleri alarak vatandaşlara 
hizmete devam ediyoruz. Bu 
hizmetlerinden dolayı özverili 
çalışan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. A dan Z ye 
her şeye zam yapılırken bizler 2 
yıldan buyana zam bekliyoruz. 
Büyükşehir ile aramızdaki fiyat 
farkının fazla oluşu ve 65 yaş 
üstü vatandaşların bedava ta-
şınması bizleri çok zor durumda 
bıraktı. Yetkililerin ve sayın Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız 
Murat Zorluoğlu'nun bir an önce 
bizlere yardımcı olmasını 

bekliyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın bu ve bundan 
sonraki zor günlerde bizlere 
yardımcı olacağına inanmak 
istiyoruz. Trabzon'a çalışan ayrı 
ayrı 5 durak olan Vakfıkebir de 
maalesef ki bu kadar yolcu ka-
pasitesi yok. Sayın Zorluoğlu-
'nun bir an önce bizlerle birlikte 
bir toplantı yapıp problemle-
rimizi dinleyip çözüme 
kavuşturmasını bekliyoruz. Biz-
ler bu zor günlerde çalışırken, 
yolcular yollarda mağduriyet 
yaşamasın diye zararına da 
olsa seferlerimize devam 
ederken bazı duraklardaki 
arkadaşlar araçlarını otoparka 
çektiler. Yolda bekleyen 
Yolcuları düşünmüyorlar. 
Yolcunun yoğun olacağı günleri 
bekliyorlar maalesef. Çalışan 
şoför esnafımıza belediyemizce 
mazot desteği yapılmasını talep 
ediyoruz. Mağduriyetlerimizin 
bu zor günlerde giderilmesini 
bekliyoruz. Bu zor günleri atlata-
bilme çabası içindeyiz dedi.

ÇOBANOĞLU; “BU GİDİŞLE YOLCU TAŞIMA SİSTEMİ
DiYE BiR ŞEY KALMAYACAK”
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Osman KOYUNCU

iyasetteki tarafgirlik damarı, insana Smeleği şeytan gösterir, adalet ve 

hakkaniyet duygularını yıkar. Kendi 

partisindeki şeytan gibi bir adama melek, 

karşı partideki melek gibi adama şeytan 

der, kendi partisini din gibi görür. Bu 

durum insanı hak ve adaletten 

uzaklaştırır. İnsan kılığındaki birisi, eğer 

gerçek manada aklıselim birisi değilse, A 

partisinde de olsa,  B partisinde de olsa bir 

işe yaramaz. Tarafgirlik hissi, ihlâsı (Allah 

rızası) kırar, hakikati değiştirir, 

dayanışmayı bozar, birlik ve beraberliği 

dağıtır. Tarafgirlik inat, haset ve kin, 

düşmanlığın kaynağıdır. 

   1990lı yıllardı, Of'ta zengin bir aileden 

dört kardeşten, birisi AP, diğeri CHP, 

diğeri MHP bir diğeri ise RP ilçe başkanı 

veya üyesi olmuş.  Hangi parti iktidara 

gelirse, o aile kendiişlerini rahatça 

yürütüyorlarmış. Bu zaman madde ve 

menfaat ön planda, din adına meydana 

çıkıp, yolsuzluk, adam kayırma vs 

bulaşırsa halk tabakası bunu İslam'a mal 

eder, din zarar görür.   

Dine, siyasetle asla hizmet edilemeyeceğini 

İslam tarihi bize gösteriyor. Yalnız 

Asrısaadet ve Ömer Bin Abdülaziz dönemi 

hariç. Müslüman avam tabakası, oyunu 

kullanıp siyasi tartışmalardan uzak 

durmalı. Din adına siyasete girip menfaat 

elde edenlere, aşırı tarafgirlik gösterip, 

karşısındaki kişileri dinsizlikle suçladığın 

zaman, eğer o kışının imanını Allah kabul 

etmişse, dinsizlikle suçlayanın imanı 

tehlikeye girer.  Başkası kesesini doldurur, 

sen cehaletinle meselelerin iç yüzünü 

bilmeden ve o kişinin ne kadar imanı 

vardır anlamadan, kendini boş yere 

tehlikeye atıyorsun.  İslam'ın bir kuralı 

vardır, dinde Salih, işte ise maharetli kişi 

aranır. Din adına siyasete giren hem 

mahir hem de Salih olursa ne ala, fakat 

böyle insanlar çok az. Siyasetle uğraşmak 

isteyen dindar kişide, muazzam bir iman, 

derin bir ilim, şefkatli bir yürek, insaflı ve 

objektif bakış açısı olmalı. Toplumu 

bölmenin insanları birbirine düşman 

yapmanın en kolay yolu, siyasette ki 

düşmanlık, kın ve tarafgirliktir, hepimiz 

aynı gemideyiz. 

   Sanıyorum, kökü dışarıda bulunan bir 

güç, içerdekileri kullanarak, insanları 

guruplara ayırıp, düşmanlığı körükleyip 

birliğimizi bozmak istiyor. İçerdekilerin 

beyin takımı da, avam tabakasından oy 

almak, için bunu bilinçli yapıyor.  

    Dünya virüs ve ekonomik problemlerle 

boğuşurken, bizler düşmanlık kin ve 

nefretle yarışıyoruz. Hâlbuki dinimiz 

hayırda yarışın diyor. Bütün halk fakir 

fukaranın yardımına birlikte koşmaları 

gerekli iken, sen yardım toplarsan devlet 

içinde devlet olursun denir mi. Yıllarca 

hükümetin kazandığı belediyeler bu 

yardımları yaptılar, o zaman devlet içinde 

devlet olmadı da şimdi mi oldu, şüphe 

varsa iyice denetlensinler.  Ağır bir taşa 

ne kadar eller yapışırsa o kadar kolay 

kalkar. Şimdi taşın altına elleri birlikte 

koymanın tam zamanıdır. Halkın bir kısmı 

yardım paralarının yerine gitmediğine 

inanıyor. Gerekli hesabi vermediler, 

paraları israfla lüks yerlere harcandılar, 

doğal olarak güvenlerini kaybettiler. 

Güven istenilmez verilir, baştakiler güven 

vermeli, halktan birer ikişer lira topla, 

sonra lüks yerlere harca, sonra vakıfların 

başındakiler hesap vermesin 

olacak şey mi?  

SİYASETTE TARAFGİRLİK VE İNAT

VAKFIKEBİR İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 
DUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1158780

Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Duvar ve Çevre Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN  :2020/191195
1-İdarenin
a) Adı  :VAKFIKEBİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çarşı Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 156 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4628415628 - 4628415102
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı  : Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Duvar ve Çevre Düzenleme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak taşı ile hazır beton harcı kullanılarak taş duvar yapılması, ihale 
dokumanında yer alan toplam 11 kalem iş
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Vakfıkebir Belediyesi Encümen 
Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 
ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer 
alan gruplardan (A) ALTYAPI işlerinin XIII.GRUP: SAHA İŞLERİ alt grubunun tamamı benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

K
endi iş makinesi ile 
Mahallesine hizmet 
ediyor. 

Rıdvanlı Mahallesi 
Kestanelik Mevkiinde 
yapılan çalışmalarla 
bağlantı yolunun 
genişleterek standart hale 
getirilmesi hedefleniyor.  Bu 
özverili çalışmalarından 
dolayı vatandaşların büyük 
takdirini kazanan Vakfıkebir 
Rıdvanlı Mahallesi Muhtarı 
Yılmaz Çalış, “Virüs 
dolayısıyla toplum olarak 
zor günler geçiriyoruz. 
İnşallah devletimizin açıkladığı 
kurallara uyarak Yüce Allah'ın 
izni ile bu günleri atlatacağız. 
Bizler mahallemize hizmeti 
bugünlerde de aksatmadan 
yapma gayreti içerisindeyiz. 

Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'dan Allah razı 
olsun. Vakfıkebir'e her alanda 
çok büyük hizmetler 
gerçekleştirdi. Muhtarlar olarak 
bizlere mahallemizin sorunlarını 
giderme konusunda büyük 

destek veriyor. Başkanımızın 
sağladığı yakıt desteği imkanı 
ile kendi iş makinemi kullanarak 
mahallemizde yol genişleme 
çalışmaları yapıyoruz. İnşallah 
hizmetlerimiz bundan sonrada 
devam edecektir” diye konuştu.  

MUHTAR ÇALIŞ'TAN ÖRNEK HİZMET 
Vakfıkebir Rıdvanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çalış, Vakfıkebir Belediyesinden yakıt 
desteği alarak, kendi iş makinesi ile yol genişleme çalışması gerçekleştiriyor. 

BİRİNCİOĞLU AMELİYAT OLDU
Trabzon Büyükşehir ve Vakfıkebir Belediye 

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, 
İstanbul'da başarılı bir operasyonla ameliyat oldu.
Vakfıkebir ilçemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden, 
Vakfıkebir Ömer Nakkaş Ticaret Lisesinin efsane 
Okul Müdürü, eski Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürü 
ayrıca Trabzon Büyükşehir ve Vakfıkebir Belediye 
Meclis üyesi Sayın Ahmet Salih Birincioğlu, İstanbul 
da geçirdiği başarılı bir ameliyat sonrası hastanede 
tedavisine devam edilmektedir. Ailesinden aldığımız 
bilgilere göre sağlık durumunda bir sıkıntı olmadı-
ğıdır. Kendisine Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

www.buyuklimanpostasi.com

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Çevre 
Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta Berat Kandili 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Balta yayımlanan mesajında, 
Ramazan Ayı'nın müjdeleyicisi 
Berat Kandil'ine ulaşmanın 
mutluluğu ve sevinci içinde 
olduklarını belirtti. Berat 
Kandil'inin önemine dikkati 
çeken Balta, şunları 
kaydetti:"Varlığımızı bir kez 
daha gözden geçirme, 

hayatımızı muhasebe etme ve 
bizlere verilen nimetlere 
şükretme imkânı sağlayan 
mübarek gecelerden biridir. 
Dargınların barıştığı, akrabalık 
ve kardeşlik duygularının 
arttığı, maneviyatın anlam 
kazandığı Berat Gecesi, Yüce 
Allah'ın rahmet ve bereket 
kapılarını ardına kadar açtığı, 
günahlarımızı affettiği, 
ibadetlerimizi mükâfatlandırdığı 
müstesna gecelerdendir.  Son 
günlerde Korana Virüs 
nedeniyle bütün dünya ve 

ülkemiz zor bir zamandan 
geçiyor.  Öyle ki bu feyizli 
gecenin anlam ve idraki ile 
şükretmeli, Yüce Rabbimizden 
sağlık, sıhhat ve afiyet 
dilemeliyiz.  Onun rızasını 
kazanma arzusu ve iştiyakı 
içinde olmalıyız. Bu gece 
Allah'a daha samimi bir şekilde 
sığınmaya vesile olmalıdır.Bu 
musibetin üzerimizden 
kalkması için elimizden gelen 
maddi ve manevi her şeyi 
yapacak, tedbiri elden 
bırakmayacak, Dua ve 
Tevekkülle Allah'a daha çok 
sığınacağız. Bu duygu ve 
düşüncelerle, başta milletimizin 
ve tüm İslam Âleminin Berat 
Kandil'ini tebrik ediyor, 
şehitlerimize Allah'tan rahmet 
gazilerimize acil şifalar 
diliyorum. Bu mübarek gecenin 
Ülkemiz ve bütün Ümmet-i 
Muhammed'i her türlü bela ve 
musibetlerden muhafaza 
buyurması merhamet, sağlık ve 
huzur getirmesini temenni 
ediyor, Trabzonluhemşerilerime 
en kalbi duygularımla selam ve 
muhabbetlerimi iletiyorum.”

V
akfıkebir'de her hafta 
Pazartesi günleri 
kurulan pazar sergileri 

iki hafta aradan sonra sadece 
gıda satışı için belirlenen 
kurallara göre sınırlı bir alanda 
sınırlı sayıda kuruldu. 

Büyükliman Bölgesinin en 
büyük ve en önemli pazarı 
olan Vakfıkebir Pazarı bugün 
(Pazartesi) 2 hafta aradan 
sonra sadece Sebze ve Meyve 
sergileri kuruldu. Vakfıkebir 
Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından kontrollü olarak 
alışveriş imkanı sunulan 
pazarda dezenfekten 
çalışmaları da sürdürülüyor. 
Halkımızın alışverişe gelirken 
muhakkak maske ve eldiven 
kullanmaları zorunlu olduğu 
belirtildi. Hem insanlarımızın 
sağlıklı bir ortamda alış veriş 
yapabilmeleri hem de bir kısım 
pazarcı esnafımızın 
mağduriyetinin giderilmesi 
amacıyla Vakfıkebir'de bütün 
önlemler alınarak sadece gıda 
satışı için sınırlı sayıda pazar 
kuruldu. Sergilerin olduğu 
bölüme belirlenen sayıda 
vatandaş alınıyor ve alış 
verişini yaparak evlerine 
gidiyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 

yeni tip Korona virüs salgınına 
karşı açıklanan ek tedbirler 
kapsamında il valiliklerine 
gönderilen genelge 
kapsamında kara, hava ve 
deniz yolu ile yapılacak tüm 
giriş ve çıkışlara kısıtlama 
getirildi. Bu kapsamında 
Trabzon'da şehrin Giresun il 
sınırındaki Beşikdüzü'ne 
kontrol noktası oluşturuldu. 

Polis ve jandarma 
ekipleri tarafından 
denetimlerin sürdüğü 
kontrol noktasında dün 
gece saatlerinde bir 
otomobil, ekiplerin dur 
ihtarına uymadı. 
Jandarma ekiplerinin 
üstüne otomobili sürerek 
kaçmaya çalışan 
şahıslar, güvenlik güçleri 

tarafından takibe alındı. 
Beşikdüzü ilçesindeki Adacık 
mevkinde polis ekipleri 
tarafından durdurulan otomobil 
içerisinde bulunan Y.Ç., S.Ç. 
ve H.A. gözaltına alındı. 
Şahıslardan Y.Ç.'nin alkollü 
olduğu öğrenilirken, şahıslar 
savcılık sorgusunun ardından 
serbest bırakıldı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Vakfıkebir İlçesi Tarlacık 
Mahallesinden Kamiloğlu 

sülalesinden emekli Milli Eğitim 
Şube Müdürü Olgun Kayhan'ın 
kızı ve Siirt Devlet 
Hastanesi'nin ilk kadın 
başhekimi olma başarısı 
gösteren Uzm. Dr. Şeyda 
Kayhan Ömeroğlu, Aydın İli 
Kadın Doğum Hastanesi 
Başhekim Yardımcılığı görevini 
başarılı bir şekilde sürdürmekte 
idi. Burada da yaptığı başarılı 
çalışmalar ile dikkatleri üzerine 
çeken Uzm. Dr. Şeyda Kayhan 
Ömeroğlu yapılan son 
atamaların ardından İzmir İl 
Sağlık Müdürlüğüne Başkan 
Yardımcısı olarak atandı. 
Vakfıkebirli hemşerimize yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.
UZM. DR. ŞEYDA KAYHAN 
ÖMEROĞLU KİMDİR!
Uzm. Dr. Kayhan Ömeroğlu, 
1984 yılında ailesinin görevi 

dolayısı ile Malatya'da doğdu. 
İlkokulu Vakfıkebir İlçesi 
Tarlacık Mahallesinde 3. Sınıfa 
kadar okuduk'dan sonra 4 ve 
5. Sınıfları Vakfıkebir Kemaliye 
ilkokulunda tamamladı. Orta-
okulu Vakfıkebir Anadolu Lisesi 
orta kısmında tamamladıktan 
sonra lise 2. Sınıfa kadar bu 
okulda okudu. Lise 2 de 
Vakfıkebir Lisesine geçiş yaptı. 
2001 yılında okul birincisi 
olarak buradan mezun oldu. 
Aynı yıl KTÜ Tıp Fakültesini 
kazandı. 2007 yılında buradan 
mezun oldu. Aynı yıl Manisa ili 
Gördes ilçe Devlet Hastane-
sinde Pratisyen Doktor olarak 
hekimlik hayatına başladı. 
Ayrıca 4 yıl özel Hastanelerde 
görev yaptı. 2010 yılında İzmir 
9 Eylül Üniversitesi Çocuk 
Bölümü İhtisasını kazandı. Bu 
bölüme 1 yıl devam ettikten 
sonra KTÜ Anestezi Bölümünü 

kazanarak bu bölüme geçiş 
yaptı. 2015 yılında Anestezi 
Uzman Doktoru olarak mezun 
oldu. Kendi isteği ile Siirt 
Devlet Hastanesine mecburi 
hizmet değil "memnuni hizmet" 
diyerek Siirt de göreve başladı. 
2 yıl Siirt de başarılı 
çalışmalara imza attı. Şubat 
2018 yılı itibari ile buradaki 
mecburi hizmeti sona eren 
Uzm. Dr. Şeyda Kayhan 
Ömeroğlu, Hastane de yaptığı 
başarılı çalışmaları, hastalara 
ve halka karşı olan yakın ilgi ve 
sıcak davranışları ile kendisini 
kısa zaman içinde herkese 
sevdirmesini başardı. Uzm. 
Doktor Kayhan'ın bu girişim-
ciliği ve başarılı çalışmaları 
bakanlık tarafından da yakın 
takibe alınarak bu çalışmaların 
sonucu olarak Siirt Devlet 
Hastanesi Başhekimliği göre-
vine getirildi.  Burada yaptığı 
başarılı çalışmaların ardandın 
2019 yılında Aydın İli Kadın 
Doğum Hastanesi Başhekim 
Yardımcılığı görevine atandı. 
Burada da yaptığı başarılı 
çalışmaların ardından yapılan 
son atamaların ardından Uzm. 
Dr. Şeyda Kayhan Ömeroğlu 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne 
Başkan Yardımcısı olarak yeni 
görevine atandı. Vakfıkebirli 
hemşerimize yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

MUHAMMET BALTA'DAN
BERAT KANDiLi MESAJI!

UZM. DR. KAYHAN'A YENİ GÖREV

u yollardan birisi olan Denizli BMahallesindeki Fidanlık 
mevkiindeki alternatif yol Mahalle 
Muhtarı Yusuf Keleş'in girişimleri 
toprak dökülerek trafiğe kapatıldı. 
Alternatif yolu kullanarak 
Beşikdüzü'nden Trabzon'a 
geçmeye çalışan sürücüler yolun 
kapalı olduğunu görünce büyük 
bir şok yaşadılar. 

VAKFIKEBiR PAZARI AÇILDI
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Berat Kandilini tebrik ederek, bu mübarek 
gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK PARTi iLÇE BAŞKANI AHMET UZUN'DAN
BERAT KANDiLi MESAJI!
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun “Allah'ın rahmetinin yeri ve 
göğü kapladığı Berat Gecesinin; Hemşerilerimiz, İslam âlemi ve tüm 
insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, 

mesajında, af ve merhamet 
vesilesi mübarek Berat 
Gecesi'ne Cenabıhakk'ın lütuf 
ve inayetiyle bir kez daha 
erişmenin huzurunu, on bir 
ayın sultanı, sabır ayı 
Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi 
bu özel gecenin, ruha ağır 
gelen sıkıntılardan berat 
etmek ve esenliğe kavuşmak 
için bir fırsat sunduğunu 
vurguladı. Uzun sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hepimiz biliyoruz ki; 
kandillerimiz affın ve 
mağfiretin çeşmesi ve Allah'ın 
kullarının istifadesine sunduğu 
ihsan ve aynı zamanda 
mükafat hazinesidir. Berat 
Kandili ise, kurtuluşumuzun, 
manevi arınışımızın ve kalp 
dünyamızın temizlenişinin 
yegane anahtarıdır. Tüm 

insanlığı etkileyen, bedenlerin 
sıhhatini bozan bir virüsle 
mücadele ettiğimiz bu dönem-
de inancımızın, medeniyeti-
mizin ve geleneklerimizin bize 
öğrettiği şekilde dayanışma 

duygumuzu ve yardımlaşma 
iştiyakımızı zirvede tutuyor, 
büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
gideriyor, gönüllerini ve 
dualarını almaya gayret 
gösteriyoruz. Yüce 
Mevla'mızdan niyazımız, bu 
zorlukta dirayetimizi ve 
sabrımızı çoğaltması, hayırlı 
amellerimizi artırmasıdır.” Bu 
duygu ve düşüncelerle, aziz 
milletimiz başta olmak üzere 
tüm İslam aleminin Berat 
Gecesi'ni tebrik ediyorum. 
Affımızı ve kurtuluşumuzu 
umduğumuz bu mübarek gece 
vesilesiyle yaşadığımız 
sıkıntıların bir an önce son 
bulmasını diliyorum. Vatanı 
uğruna canlarını feda eden 
aziz şehitlerimize yüce 
Mevla'mdan rahmet niyaz 
ediyorum.”

“DUR” iHTARINA UYMADILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüsü salgınıyla ilgili 
açıkladığı ek tedbirler kapsamında Trabzon'da şehrin Giresun il 
sınırındaki Beşikdüzü'ne kurulan polis kontrol noktasındaki giriş-çıkış 
yasağına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı.

Vakfıkebir'li Hemşerimiz Uzman Doktor Şeyda Kayhan Ömeroğlu, Aydın 
İli Kadın Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini başarılı bir 
şekilde sürdürmekte iken yapılan son atamalarla görev yeri değişti.

UYANIKLARA GEÇiT YOK
Trabzon'a giriş yapmak için 
Beşikdüzü'nde alternatif 
yolları kullanan uyanık 
sürücülere sürpriz. 
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TRABZONSPOR'DAN
"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"  KAMPANYASINA DESTEK

Trabzonspor'un yabancı yıldızlarının "Biz bize yeteriz 
Türkiyem" kampanyasına yaptığı bağış miktarı belli oldu.

ünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi 

Daltına alan Koronavirüs salgını 
nedeniyle, ihtiyaç sahibi aileler için 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
"Biz bize yeteriz Türkiyem" bağış 
kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya ilk 
olarak Trabzonspor'un genç yıldızı 
Abdulkadir Ömür destek vererek maaşının 
yarısını bağışladığını belirtip topu Uğurcan 
Çakır'a atmış, Uğurcan da maaşının 
yüzde 20'sini bağışladığını belirtip topu 

kaptan Sosa'ya atmıştı. Sosa ise bu 
çağrıya kayıtsız kalmayarak, 
Trabzonspor'daki yabancı futbolcular 
adına kampanyaya katılacağını belirtmişti. 
Kendi ülkelerine yaptıkları yardımların 
yanında Türkiye'ye de yardımda bulunan 
bordo mavili futbolcuların aralarında 
topladıkları 1 Milyon TL'yi "Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem" kampanyasına bağışladıkları 
öğrenildi. Bu açıdan ilk olan futbolcular 
büyük takdir topladılar.

B
üyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı ekipleri, 
Atatürk Alanı'nda bulunan 22 

dolmuş durağı ile Moloz ve Çömlekçi 
mevkiinde bulunan dolmuş 
duraklarında koronavirüs salgını ile ilgili 
bilgilendirme çalışmalarına ve 
denetimlerine devam ediyor. Ekipler bu 
kapsamda dolmuş şoförlerine ve 
yolculara bilgilendirme broşürü dağıttı. 
Gösterilen hassasiyet nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu başta olmak üzere ekiplere 
teşekkür eden vatandaşlar, “Hepimizin 
tedirgin olduğu bu süreçte yaptığınız 
çalışmalarla toplum sağlığına verdiğiniz 
önemi gözler önüne seriyorsunuz. 
İlaçlama, yıkama ve bilgilendirme 
çalışmalarınızla bizlere güven 

veriyorsunuz” ifadelerini 
kullandılar.
BİLGİLENDİRME 
FAALİYETLERİNE 
AĞIRLIK VERİYORUZ
Büyükşehir Belediyesinden 
konu ile ilgili yapılan açık-
lamada ise, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
halkımızın sağlığı bizim 
için her şeyden önemli. 
Koronavirüs sürecinden 
vatandaşlarımızın etkilen-
memesi adına yoğun bir 
çalışma programı 

gerçekleştiriyoruz. Bu zor günlerde 

hemşehrilerimizi bilgilendirme 
faaliyetlerine de ağırlık veriyoruz. Her 
yerde olması gerektiği gibi ulaşım 
araçlarında da sosyal mesafenin 
korunmasına özen gösteriyoruz. Kendi 
otobüslerimizde bu durumu en baştan 
itibaren sağladık. Ayrıca otobüslerimiz-
de yolcularımıza maske dağıtımı 
gerçekleştiriyoruz. Dolmuşlarımıza da 
sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri 
adına gerekli uyarıları yaparak, hem 
kendilerinin hem halkımızın sağlına 
önem vermelerini istiyoruz. Bu süreci 
bertaraf etmek adına vatandaşlarımızın 
uyarıları dikkate almasını rica ediyoruz” 
ifadelerine yer verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
koronavirüsle mücadele kapsamında 
aldığı tedbirlerin yanında bilgilendirme 
çalışmalarına da devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 
dolmuş duraklarına dağıttıkları 
bilgilendirme broşürleri ile sosyal 
mesafe kuralına dikkat çekiyor.

ünyayı etkisi altına alan ve DTürkiye'de de etkisini göste-
ren Koronavirüs (COVİD-19) ted-
birleri kapsamında pek çok karar 
alıp uygulamaya koyan Trabzon 
İçmesuyu ve Kanalizas-yon 
İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, 
yeni bir karara daha imza attı. 
 HİJYENİK BİR ORTAM 
SAĞLANDI
Trabzon halkına kesintisiz hizmet 
sunmak amacıyla geniş personel 
kadrosuyla himzet veren ALO 
185 TİSKİ MAVİ HAT'tın 
Koronavirüs nedeniyle mevcut 
ortamda hizmet vermesinin 
hijyen açısından uygun 

olmayacağını düşünen TİSKİ 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
ALO 185 çağrı merkezimizi ev 
ortamına taşıdı. 
7 GÜN 24 SAAT ULAŞILACAK
Vatandaşlardan gelen taleplerin 
7 gün 24 saat kesintisiz karşıla-
nacağı uygulamadan çalışanlar 
oldukça memnun kaldı. ALO 185 
TİSKİ MAVİ HAT'tı arayan 
vatandaşlar, Su arızaları, Kanal 
arızaları, Kaçak su kullanımı, 
Arızalardan kaynaklanan fiziki su 
kaçakları hakkında ihbarda 
bulunabilir, fatura borç bilgisi 
öğrenme gibi hizmetlerden de 
faydalanabilecekler.

ALO 185 HATTI ARTIK EVDE
TİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarını Koronavirüs 
tehdidinden korumak adına ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT'tı 
eve taşıdı. Mavi Hat 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
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ESNAF ODASINDAN 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'
KAMPANYASINA DESTEK

BAKAN KURUM'DAN TRABZON'A GÜZEL HABERLER

V
akfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam 

ve yönetim kurulu üyeleri milli 
dayanışma kampanyasına 
destek vererek, birlik beraberlik 
çağrısı yaptılar. Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Kadem Sağlam, 
ihtiyaç sahiplerine destek 
olmak amacıyla 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 
başlatılan 'Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem' milli dayanışma 
kampanyasına Esnaf Odası 
olarak bağışta bulunduklarını 
kaydetti. Başkan Sağlam, 

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya 
çıkan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alarak insan yaşamı için 
küresel bir tehdit haline gelen 
koronavirüs salgını, ülkemizde 
de olumsuz etkilerini gösterdi. 
Salgından dolayı sektörel 
bazda alınan tedbirler 
neticesinde ekonomimizin kılcal 
damarları olan esnaf ve 
sanatkârlarımızın yanı sıra 
birçok vatandaşımız da 
ekonomik olarak olumsuz 
etkiledi dedi. Koronavirüs 
salgınının ortaya çıkardığı 
maddi ve manevi tüm 
olumsuzluklara karşı herkese 
büyük bir sorumluluk 

düştüğüne değinen Başkan 
Sağlam, 'Baş başa vermeyince, 
Taş yerinden oynamaz' 
atasözümüze istinaden 
yaşadığımız bu musibetten ve 
milletçe el ele vererek 
aşacağımıza dün olduğu gibi 
bugünde inancım tamdır. Dün 
Devletin bekası için sokaklara 
indik. Bugünde Devletin bekası, 
milletin geleceği için evlerde 
kalma zamanımızdır. Bu vesile 
ile 'birlikte rahmet, ayrılıkta 
azap vardır' inancı ile toplu 
mücadele noktasında Esnaf 
Odası olarak imkanlarımız 
ölçüsünde katkı vererek 
duruşumuzu ortaya koyduk. 

Koronavirüs nedeniyle mağdur 
olan ihtiyaç sahibi dar gelirli 
vatandaşlarımıza ek destek 
sağlamak amacıyla 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
öncülüğünde başlatılan 'Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem' milli 
dayanışma kampanyasına 
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası olarak destek oluyoruz. 
Bu zor günlerde, alınan 
tedbirleri sıkı sıkıya 
uygulayarak, Cenab-ı Allah'ın 
izni ile hep birlikte, kardeşlik ve 
dayanışma ruhu içerisinde 
atlatacağımıza olan inancımız 
tamdır diye konuştu.

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam, Esnaf Odası olarak 
milli dayanışma kampanyasına destek vererek, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Bugünlerde
Devletin bekası,
milletin geleceği 
için evlerde kalma 
zamanımızdır. 

Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Fatma Varank, 
TOKİ Başkanı Ömer 
Bulut, İLBANK Genel 

Müdürü Yusuf Büyük ile Kentsel 
Dönüşüm, Çevre Yönetimi, 
Yerel Yönetimler, Milli Emlak ve 
Mekansal Planlama Genel 
Müdürlerinin de hazır 
bulunduğu toplantıda, Bakan 
Kurum Trabzon'da 
gerçekleştirilen proje ve 
yatırımlara desteklerinin devam 
edeceğini söyledi.
PAZARKAPI KENTSEL 
DÖNÜŞÜM KAPSAMINA 
ALINIYOR
Trabzon'un gündeminde olan 
Çömlekçi kentsel dönüşümünün 
değerlendirildiği toplantıda, 
Bakan Kurum 1'inci etap 
projesinin kısa süre içerisinde 
ihale edileceğini açıkladı. Ayrıca 

TOKİ ile protokol imzalanarak 
Pazarkapı Mahallesi'nin kentsel 
dönüşüm kapsamına alınması 
kararlaştırıldı.
UZUNGÖL İÇİN 10 MİLYON 
LİRA ÖDENEK
Bakan Kurum, Tonya Atık Su 
Arıtma Tesisi'nin revize edilerek 
işletmeye alınması için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 2 milyon lira destek 
verileceğini belirtti. Bakan 
Kurum ayrıca Uzungöl'deki yol, 
kaldırım, ışıklandırma, peyzaj 
projesi için 6 milyon lirası hibe, 
4 milyon lirası kredi olmak üzere 
toplam 10 milyon lira ödenek 
sağlanacağını açıkladı.
BÜYÜKŞEHİR'E 100 MİLYON 
LİRA KREDİ DESTEĞİ
Tabakhane'de yapılması 
planlanan yaklaşık 13 milyon 
lira tutarındaki otoparkın TOKİ 

tarafından hayata geçirilmesine 
karar verilen toplantıda, Orman 
İşletme Müdürlüğüne ait 
lojmanların TOKİ'ye 
devredilmesi ve TOKİ'nin o alanı 

2'nci etap olarak 'Millet 
Bahçesi'ne katması noktasında 
mutabık kalındı. Bakan Kurum, 
Büyükşehir Belediyesi ve 
TİSKİ'nin İLBANK üzerinden 

100 milyon liraya yakın kredi 
alabileceğini de dile getirdi.
BAKAN KURUM CEPHE 
SAĞLIKLAŞTIRMA SÖZÜ 
VERDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, toplantının 
sonunda Büyükşehir 
Belediyesinin yapımı devam 
eden Meydan Cephe 
Sağlıklaştırma Projesi'ni sordu. 
Bunun üzerine Başkan 
Zorluoğlu, çalışmaların hızla 
devam ettiğini belirterek projeyi 
kameradan Bakan Kurum'a 
gösterdi. Projeyi çok 
beğendiğini ifade eden Bakan 
Kurum, Meydan'ın 
tamamlanmasının ardından; 
Uzunsokak, Maraş ve 
Kunduracılar Caddesi'nin cephe 
sağlıklaştırması için tam destek 
vereceğini söyledi.

HER ZAMAN YANIMIZDA 
HİSSEDİYORUZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ve ekibi ile birlikte 
yaptıkları telekonferans 
toplantısı sonrası açıklamalarda 
bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
“Sayın Bakanımızla çok verimli 
bir toplantı gerçekleştirdik. 
Kendisine Büyükşehir Beledi-
yesi olarak yaptığımız ve yap-
mak istediğimiz projelerle ilgili 
detaylı bilgi verdik. Sağ olsun 
bugüne kadar Trabzon'la ilgili 
çalışmalarda hiçbir zaman des-
teklerini esirgemedi. Sayın Ba-
kanımız yaptığımız son toplan-
tıda da Trabzon için güzel ha-
berler verdi. Her zaman yanı-
mızda olduğunu hissettiğimiz 
Sayın Bakanımıza gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, telekonferans yöntemiyle toplantı 
gerçekleştirdi. Başkan Zorluoğlu'nun yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği toplantıda, Bakan Kurum'dan Trabzon'a güzel haberler geldi.

Y
apılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Beşikdüzü Belediye 

Başkanı Ramis Uzun, Sağlık 
Bakanımızın Koronavirüsün 
ülkemizi girdiğinin açıkladığı ilk 
günden itibaren ilçemizde 
başlattığımız dezenfekte ve 
yıkama çalışmalarımızı aralıksız 
devam ettiriyoruz. Kaymakam-
lık, belediye, zabıta, binaları-
mızı,  belediye şantiyemizi, 
itfaiye, emniyet müdürlüğü, polis 
karakolu, ilçe jandarma, 
cezaevi, jandarma karakolu, 
PTT, SGK binalarımızı, banka-
matikleri, sağlık grup başkanlığı 
binamızı ve acil servis ambu-

lanslarını, otogarı, Trabzon 
minibüs durağını, Vakfıkebir, 
Şalpazarı duraklarını, köy ve 
mahalle taksi duraklarını ve 

araçları, umumi tuvaletleri 
düzenli olarak ilaçla dezenfekte 
ediyoruz. Ayrıca ilçemizin cadde 
ve sokakları, küçük sanayi 
sitesini, otogarı, organize 
sanayimizi her hafta ilaçlı ve 
deterjanlı su ile yıkıyoruz. Koro-
navirüsle mücadele kapsamında 
ilçemizde kurulması gereken 
halk pazarımız kurulamıyor. 
Fırınlarımızı düzenli olarak 
kontrol ediyoruz. Marketlerimiz-
deki çalışmaları denetliyoruz. 
Çalışmalarımızı Belediyemiz, 
Kaymakamlığımız, Emniyet 
Müdürlüğümüz,  Jandarma ve 
Sağlık Grup Başkanlığımızın 
ekipleri ile koordineli olarak 

yürütüyoruz. Halkı-
mıza gösterdikleri 
duyarlılık için teşek-
kür ediyorum. Bu sü-
reçte hepimizin birbi-
rimize karşı sorumlu-
lukları var. Bir kişinin 
ihmali tüm toplumun 
sağlığını tehlikeye 
atabiliyor. Bunun için 
vatandaşlarımızdan 
alınan önlemlere 
harfiyen uymalarını 
rica ediyorum. 
Birlikte başaracağız” 
diye konuştu. 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ SIKI ÇALIŞIYOR
Koronavirüse karşı çok sıkı önlemler alan Beşikdüzü 
Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

İ
çişleri Bakanlığının dün akşam 
yayımlanan genelgesi kapsamında pazar 
yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş 

yerlerine yönelik maske takma zorunluluğu 
getirilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi hiç vakit kaybetmeden harekete 
geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün 
kurulan Çamoba ve Ayasofya pazarlarında 
bir dizi önlemler aldı. Pazar yerlerinin 
girişlerine ve çıkışlarına 'Pazar alanında 
maskenizi takınız' ifadelerinin yer aldığı 
afişler asıldı. Yine toplu alanlarda maske 
takılması gerektiğini belirten afişler belli 
noktalara asıldı. Ekipler ayrıca sabah 
saatlerinde pazar alanlarını baştan sona 
dezenfeksiyon işleminden geçirdi. Pazar 
girişlerine kurulan stantlarla vatandaşlara 

maske dağıtımı yapıldı.
ÇALIŞMALARI 
YERİNDE İNCELEDİ
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu da çalışmaları 
yerinde görmek amacıyla 
Ayasofya pazarında 
incelemelerde bulundu. 
Çalışmaların eksiksiz 
yürütüldüğünü gören 
Başkan Zorluoğlu, 
vatandaşlara maske 
dağıttı. Bir süre sohbet 
ettiği hemşehrilerinden 
bu süreçte çok dikkatli 

olmalarını isteyen Başkan Zorluoğlu, “Sizin 
sağlığınız bizim için her şeyden önemli. 
Lüften uyarılarımızı dikkate alın, sosyal 
mesafe kuralına dikkat edin ve maskesiz 
dışarı çıkmayın. Bu süreci sağlığımıza bir 
zeval gelmeden atlatmak için el ele vererek 
kurallara uymamız gerekmektedir” ifadelerini 
kullandı. Pazar yerlerinde uygulanan yoğun 
önlemlerin memnuniyet verici olduğunu dile 
getiren vatandaşlar, bizzat maske dağıtma 
hassasiyeti göstermesi nedeniyle Başkan 
Zorluoğlu'na teşekkür ettiler. Öte yandan 
pazar yerlerinin akşam saatlerinde de Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ekipleri tarafından deterjanlı su ile yıkanarak 
temizleneceği de öğrenildi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU
VATANDAŞLARA MASKE DAĞITTI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ayasofya pazarını 
ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ayasofya pazarında yürütülen tedbir çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan 
Zorluoğlu'na, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de eşlik etti.
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VAKFIKEBiR HEM'DEN
MASKE ÜRETİMİNE BÜYÜK DESTEK 

VAKFIKEBiR PAZARI AÇILDIÖNLEMLERİ KONUŞTULAR
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'yı makamında ziyaret ederek 
Koronavirüs'e karşı Vakfıkebir'de alınan 
önlemlerle ilgili istişarelerde bulundular.

Milletvekili Muhammet 
Balta'ya ziyareti sırasında 

AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun ve 
Vakfıkebir Trabzonsporlular 
Derneği Başkanı Hasan 
Bahadır'da eşlik ettiler.  Ziyaret 
sırasında konuşan Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Koronavirüs'ün 
ülkemize girdiği ilk günden 
itibaren ilçemizde halkımızın 
yoğun olarak kullandığı tüm 
mekanlarda dezenfekte 
çalışmaları gerçekleştirmeye 
başladık. 

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü gönüllü 
olarak çalışan usta öğretici ve kursiyerlerle toplam 
5000 adet maske üreterek ilçede bulunan kurumlara 
dağıttı. Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın destekleriyle Vakfıkebir HEM 4 bin adet 
daha maske üretimi gerçekleştirecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Vakfıkebir Halk 

Eğitim Merkezi Müdürü Cemile 
Kahyaoğlu, “Kurumum adına 
maske ihtiyacı bulunan başta 
sağlık personeli olmak üzere 
ilçemiz kurumlarının 
ihtiyaçlarını Kaymakamımız 

Mesut Yakuta, Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta 
ve MTAL Müdürü Mehmet 
Kahveci'nin destekleriyle usta 
öğreticilerimiz ve kursiyerleri-
mizle gönüllülük esası 
çerçevesinde karşılamaya 
çalışmaktayız. 

Koronavirüs salgını nedeni ile 2 haftadır 
kurulmayan Büyükliman Bölgesinin en büyük 
ve en önemli pazarı olan Vakfıkebir Pazarı 
Pazartesi günü 2 hafta aradan sonra kuruldu.

> Abdulkadir Aynaci 5'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de > Sadık Aydın 2'de


