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ÜRETTİKLERİ MASKELERİ
ESNAFLARA DAĞITTILAR BUGÜNE DEÐÝL

GELECEÐE TALÝBÝZ

> Sadık Aydın 2'de

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Vakfıkebir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 
Vakfıkebir Gençlik Merkezinde üretimini yapılan siper koruyucu 
maskeler ilçedeki resmi kurumlara ve esnaflara dağıtılıyor. 

Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğünde bir 
dönem Murakıp 
olarak görev yapan 
Muharrem Çimşit, 
Almanya da sür-
dürmekte olduğu 
görevinden ayrıla-
rak yeni atandığı 
görevine başladı.

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 

Kadem Sağlam; Halk Eğitimi 
Merkezinin yapmış olduğu 
başarılı çalışmalardan yola 

çıkarak onlardan almış 
oldukları maske örnekleriyle 
hem esnafa maske dağıtımı 

yapıyorlar, Hemde esnaf 
arkadaşlarıyla bu sürece katkı 

vermek amacı ile kendi 
maskelerini kendileri üretiyor.> Vedat FURUNCU 2'de

V
akfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 

kapsamında 2 günlük sokağa çıkma 
yasağına uyup, bu süreçte sağduyulu 
davranan ilçe halkına teşekkür etti.

GEREKSİZ BİR PANİK ORTAMI OLUŞTU 
Başkan Balta, Vakfıkebir'e hizmet etmekten 
büyük onur duyduğunu dile getirerek 
şunları söyledi; "Öncelikle vatandaşlarımı-
zın sağlığı, güvenliği, zorunlu ihtiyaçlarının 
temini için çalışan bütün çalışmalarımıza 

ve çalışma arkadaşlarıma, esnafımıza en 
içten dileklerimle teşekkür ediyor, selam ve 
saygılarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta 
sonu yasağın açıklanmasıyla birlikte 
vatandaşlarımızın panik halinde fırınlara ve 
marketlere yöneldiğini gözlemledik. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Canlı yayınında Büyükliman 
Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun konuğu oldu.

> 3'de
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SOHBET”

akfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

VBaşkanı Kadem Sağlam, 'Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 

geçtiğimiz günlerde Vakfıkebir Esnaf Odası 
olarak maddi destek de bulunmuşlardı. 'Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem' için boş durmayan 
Esnaf Odası Başkanı Sağlam, yeni bir 
etkinlik ile ilçede ilklere imza atmaya devam 
ediyor.  Başkan Sağlam konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada; “Halk Eğitimi 
Merkezimizin yapmış olduğu başarılı 
çalışmalardan yola çıkarak onlardan almış 
olduğumuz maske örnekleriyle hem 
esnafımıza maske dağıtımı yaptık. Hemde 
esnaf arkadaşlarımızla bu sürece katkı 
vermek amacıyla kendi maskemizi kendimiz 
üretebileceğimizi, üretimi çok kolay ve 
maliyet açısından düşük olmakla beraber 
tıppi atık anlamında da yıkanabilir olması 
açısından daha faydalı olacağını da 
düşünerek bu zor süreçte yapabileceğimiz 

işlerde devlete yük olmamayı gaye edindik. 
Herkesin evinde üretebileceği bu maskeleri 
örnek olması açısından numune olarak 
üretmek isteyenlere verme arzusundayız.” 
Başkan Kadem Sağlam; “Türkiye, tüm 
dünyayı eş zamanlı olarak etkisi altına alan 
koronavirüs salgınına karşı milletçe 
mücadelesini sürdürüyor. Bu zorlu süreci 
dayanışma ruhu içinde atlatmanın önemine 
inanan kişileriz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' 
kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın 
belirlediği, uluslararası standartlara uygun, 
çok kullanımlı anti bakteriyel yıkanabilir 
maske ile esnafımıza destek oluyoruz.  
Salgının yayılmasını önlemede hayati önem 
taşıyan anti bakteriyel maskeleri evlerimizde 
çok uygun bir şekilde kendimizde dikerek 
Devletimize bir nebzede olsa katkı 
sağlamalıyız. Kendi ihtiyacımızı kendimiz 
dikerek 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diye 
bilmeliyiz dedi.” 

“BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E”
MASKELi DESTEK

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, AK Parti İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun, Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam ve Vakfıkebir İlçe 
Gençlik Spor Müdürü Yunus Ali Civil, 
üretimini yapılan siper koruyucu 
maskeleri ilçe esnaflarına dağıtarak 
alınan tedbirlere uymaları ve maske 
takmaları konusunda gerekli uyarıları 
yaptılar.
BAŞKAN BALTA;  SOSYAL 
MESAFEYE DİKKAT
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta yaptığı açıklamada; 
“Belki evde çok canımız sıkılıyor, bel-
ki sürekli evde durmaktan bunaldık. 
Biz kapalı bir yerde durmayı sevme-
yen bir milletiz. Bu konuya önem 
göstererek dikkat etmemiz gerekir. 
Bu süreç de gördük ki; hastalık bula-
şan insanların çevresindeki vatan-
daşlara yapılan testlerde pozitif çıkan 
vakalara oldu. Dolayısı ile sosyal 

izolasyon ve sosyal mesafenin ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. 
Bilhassa bunu Cumhurbaşkanımız, 
Sağlık Bakanımız ve yetkililer sık sık 
ifade ediyorlar. Bizlerde vatandaşı-
mızı bu nokta da sürekli uyarıyoruz. 
Sosyal mesafeye dikkat. Temastan 
uzaklaşmak. Hijyene dikkat etmek ve 
kendimizi izole etmek. Bunlara dikkat 
edersek bu hastalığın (covit-19) 
yayılım hızını düşürürüz. Sağlık 
sistemini de ayakta tutarız dedi.”
BAŞKAN SAĞLAM;  VATANDAŞIN 
SAĞLIĞI İÇİN MASKE 
KULLANIMI ŞART
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkaralar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam İse; 
“Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi 
altına alan Koronavirüse karşı 
tedbirlerimizi artırıyoruz. Son olarak 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan genelge ile pazaryerleri, 
marketler, toplu taşıma araçları ve 
toplu çalışma yerlerinde maske 

takma zorunluluğu getirildi. Gerek 
Cumhurbaşkanımız gerekse bilim 
kurulu tarafından maske takmanın 
önemi sıkça ifade edildi. Bugünde 
çarşı esnafımıza gençlik 
merkezimizin ürettiği siper yüz 
maskelerinin dağıtımını yapıyoruz. 

Bizim ilçe halkından ricamız evde 
kalmaları, zaruri durum olmadıkça 
dışarı çıkmamaları, çıkmaları 
gerektiği zaman hem kendi hem de 
çevresindeki vatandaşların sağlığı 
için maske kullanmalarının önemini 
anlatıyoruz” dedi.

V
akfıkebir İlçemizde doğup 
büyüyen ve bu coğrafyanın 
havasını teneffüs edip devlet 

kadrolarında önemli görevler 
üstlenen şahsiyetlerden bir tanesi de 
Muharrem Çimşit hocamızdır. Sayın 
Çimşit Ankara Altındağ ilçe 
Müftülüğüne Bağlı Zincirli Camii Baş 
İmam Hatip'i iken 2014 yılında 
girdiği murakıplık sınavını kazanarak 
Vakfıkebir ilçe müftülüğüne 
“Murakıp” olarak atanmıştı. Bu 
görevini başarılı bir şekilde 

sürdürürken Ankara iline Murakıp 
olarak atandı. Buradan Din görevlisi 
olarak Almanya da görevlendirildi. 
Halen bu görevini başarılı bir şekilde 
sürdürmekte iken Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanı olarak 
ataması yapılarak yeni görevine 
başladı. Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı olarak yeni görevine 
başlayan Muharrem Çimşit'e yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. 

Bu hafta itibari ile internet sosyal sayfamız 
üzerinden canlı yayınlara başladık…
İlk konuğumuz Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta idi…
Parça parça genel konuları değerlendirme 
fırsatı bulduk…
Biz sorularımızı sorduk, izleyicilerimiz sordu, 
Başkan Muhammet Balta yanıtladı…
05 Mart 2004 yılında kurmuş olduğumuz 
Büyükliman Postası Gazetesi ile yayın 
hayatımıza devam ediyoruz…
İlçemizde böyle bir yayın yaparak, ilkleri 
başarmış bulunuyoruz…
İnsanlarımız bizleri rahatça görebilsin, hasret 
gidermek isteyen hasret gidersin, birebir 
soru sormak isteyende sorsun diye böyle bir 
altyapı hazırladık…
Sorularınız makul olduğunda, hepsini karşı 
tarafa iletmeye çalıştık. Aynı zamanda 
gözümüzden kaçan sorularda oldu…
Şahsım olarak hiçbir parti gözetmeksizin, 
bilinçli hiç bir şey yapmış değiliz. 
Gözümüzden kaçmıştır…
Çarşamba günü akşamı canlı yayınımız da, 
Esnaf Odası Başkanı Kadem Sağlam ile 
Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Hasan 
Topaloğlu'nu ağırladık…
Esnaf zor durumda…
Esnaf iş yapamıyor…
Kapalı olan esnaflarımız var…
Esnafa destek krediler var mı?
Soruları yanıtladılar…
Bu koronavirüs illeti ile uğraşırken, hiç 
kimsenin yanına gitmeden, böyle bir altyapı 
hazırladık…
İnsanlarımızın güzel dilekleriyle karşılaştık, 
güzel bir yayın oluyor…
Sağlık çalışanlarımız, eczanelerimiz, 
bankalar gibi vatandaşlarımızla birebir 
diyalog halinde olan kişilerimiz direkt risk 
grubunda…
Bu virüs'ün belirli etkileri var. O belirtiler 
olmadıktan sonra insanlarda bu virüs var mı, 
yok mu bilinmiyor…
Bizler tedbirimizi ve önlemimizi alalım, 
sonrasını Allah'tan…
65 yaş ve üstü, 20 yaş altı kişilerin sokağa 
çıkmaları yasak…
Bakın yasak diyorum. Halen daha bunu 
bilmeyenler var. İnsanlar inatla 
sokaklardalar…
Cuma akşamı saat: 22.00 civarı sokağa 
çıkma yasağı 31 şehrimizde ilan edildi…
Ne oldu?
Sokağa çıkma yasağı getirildi. İnsanlar 
market ve fırınlara hücum ettiler…
Ya iki gün yasak getirildi. İnsanlarımızı bir 
telaş aldı…
Bende evden çıkarak, market ve fırınlarımızı 
canlı yayın yaptım, insanlarımıza gösterdik…
Bazı marketlere cezai işlem uygulandığı 
bilgisine ulaştık…
Marketlerin kapanış saatleri 21.00, bakkal, 
şarküteri, büfe gibi yerlerin kapanış saatleri 
24.00'dır…
Bu kapanış saatlerinde market ve v.b. 
yerlerin haberi vardır. Çünkü onlar sokağı 
çıkma yasağı gelmeden daha önce o 
saatlerde kapatıyorlardı. O akşama özel 
marketler de açıldı…
Kural kuraldır. Uymaksa bizim içindir…
Sağlık her şeyden üstte gelir. Bir insanın 
sağlığı olmazsa ne olur, hiçbir şey yapamaz 
değil mi?
Şu atasözü sürekli kullanılır, “Her işin başı 
sağlık”
Kısaca özeti bu…
Belki yasağa çıkma yasağı o saatte 
gelmemeliydi. Daha önceden bilgilendirme 
yapılabilirdi ama öyle olmadı diye bizler 
böyle yapmamalıydık…
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, pazartesi günü açıkladı. Tam 5 gün 
önceden, Cuma günü akşamı saat:24.00'da 
tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi diye…
Bakıp göreceğiz, Cuma akşamı kalabalık 
olacak mı, olmayacak mı?
Evde kalın, sağlıcakla kalın…

HEMŞERiMiZ DAiRE BAŞKANI OLDU

ÜRETTİKLERİ MASKELERİ ESNAFLARA DAĞITTILAR 
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Vatandaşlarımızı 
belediyemizden anonslarla 

ve mesaj sistemimizle birlikte 
paniğe kapılmamaları nokta-
sında uyardık. Zaten hemen 
akabinde yayınlanan genelge ile 
fırınların, eczanelerin ve hayatın 
olağan akışını aksatmayacak 
bazı birimlerin açık olacağı ifade 
edilmişti. Bir süre herkes anladı 
ki yasakla ilgili panik yapmak 
çok gereksiz ve yersizdi. Sosyal 
destek vefa grubu zaten işin 
başındaydı. Gerekli hizmeti 
hafta boyunca vatandaşlarımıza 
verdiler. Ekmek fırınları hizmete 
devam etti. Vakfıkebir ilçe 
merkezinde yaşayan 
vatandaşımız yani bizler köy 
bağlantılı, köy hayatını bilen 
köyden gelen insanlarız. Bizler 
bugün evden dışarı çıkmasak 
bile evimizde köyden 
getirdiğimiz yiyeceklerle çok 
rahat geçinebiliriz. Temel ihtiyaç 
maddelerinin evimizde var. 
Yasağın olduğu iki gün ilçe 
halkımızın kurallara uyduğunu 
gördük. Biz işimizi son dakikaya 
bırakmayı seven bir milletiz. Bu 
hafta alışverişimizi son dakikaya 
bırakmadan yapalım. Bir daha 
böyle olumsuz görüntülerin 

ilçemizde ve ülkemizde yaşan-
mamasını arzu diyoruz” dedi. 
ADLİYE SARAYINI İLÇEMİZE 
KAZANDIRACAĞIZ 
İlçede yapılan ve yapılması 
planlanan hizmetlerle ilgili 
olarak da bilgiler veren Başkan 
Muhammet Balta, “Şehir kent 
müzesi ve bunun kabinde kültür 
merkezi oluşturmak istiyoruz. 
Bizden sonra gelecek nesillere 
planlanmış bir şehir bırakmak 
arzusundayız. Sorunları 
çözülmüş yol haritası belli 
olmuş, gideceği nokta belli 
olacak olan bir kent bırakmak 
istiyoruz. Belki sorunlar 5 yıl 
veya 10 yıl da çözülmeyecek 
ama 50 yıllık, 100 yıllık planları 
yapmak bizim elimizde.Bunu 
daha çok önemsiyorum. Bu 
noktada adım atıyoruz. Bu 
görevi bırakıp giderken şu yol 
haritamızdır, şu planımızdır 
diyerek yeni devir alacak 
arkadaşlara da gönül rahatlığı 
ile ilçeyi teslim etmek istiyoruz. 
Terminalden başlayıp Yalıköy 
viyadüğüne kadar olan bölgede 
dolgu alanımız oluşacak. 
Aşama aşama sahil bölgemizde 
de projelerimizi hayata geçire-
ceğiz. Çamlık Mahallemizde ki 

kiliseyle ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor. Kilisenin tescili 
yapıldı. Kiliseyi mutlaka turizme 
kazandırmak istiyoruz. Yine 
aynı mahallede süpürgelik 
olarak geçen bölgeyi de mesire 
alanı olarak planladık. Adliye 
sarayı ile ilgili Vakfıkebir Bele-
diyesi olarak bir yer bulduk ve 
satın aldık. Toplam arazinin 
%70'ini belediyeye kazandırdık. 
%30'luk kısmı ile ilgili olarak ta 
mülk sahipleri ile görüşmeleri-
miz devam ediyor. İnşallah bu 
sorunu da çözüp adliye sarayını 
Vakfıkebir ilçemize kazandıraca-
ğız. Uygulama oteli ve 
çevresinde elektrik telleri yer 

altına alınacak. 
PAZARYERİ İLE İLGİLİ İMAR 
PLANI ONAYLANDI 
Yeni Pazar yeri ile ilgili imar 
planımız onandı. Bunun 
akabinde Kemaliye 
Mahallemizde ciddi anlamda bir 
otopark problemimiz var. Pazar 
yeri projesi ile birlikte otopark 
projemizi de hayata geçireceğiz. 
Pazar yerinin altına 5000 
metrekarelik alanda bir otopark 
yapmayı planlıyoruz. Terminal 
girişine de yeni ve modern bir 
kavşak yapılacak.Doğalgaz 
Vakfıkebir ilçe halkımızın hayal 
ettiği bir projedir. İlçe halkımızı 
doğalgaza erişmesi için 

elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz.Sahil parkı 2013'te 
ihale yapıldı. 2023'te ihalesi 
bitiyor. Burayla ile ilgili projemiz 
hazır, en kısa sürede projemizi 
de hayata geçireceğiz.Kötü gö-
rünümlü binalarımız için çevre 
düzenlemesi ile ilgili planlarımız 
var. Gülbahar Hatun, Tonya ve 
14 Şubat Caddelerimizimsahile 
bakan kısımlaryla alakalı 
çalışmalarımız olacak. 
HİZMETLERİMİZ 
ARALIKSIZ SÜRÜYOR  
Yalıköy Mahallemize inşa edilen 
Ekmek Temalı Millet Bahçesi 
Projesinin yapımı devam ediyor. 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi'nin yeni yolunun ihalesi 
yapıldı. İlk parsel tahsisi 
gerçekleştirildi. Altyapı projeleri 
tamamlanarak bakanlık onayına 
sunuldu. Elektrik projesi hazır-
landı.  Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binası inşaatı devam 
ediyor. Vakfıkebir Fen Lisesi 
200 kişilik Öğrenci yurdu 
tamamlandı. Belediye binamızın 
ve eski hükümet binası olarak 
bilinen bünyesinde; TİSKİ 
Şefliği, İş-Kur Hizmet Merkezi 
ve Sosyal Hizmetler Merkezi'nin 
bulunduğu binanın dış cephe 

tadilatlarını yaptırdık. Tonya yolu 
güzergahında Caferli - Rıdvanlı 
Mahalleleri ile Karadağ 
Yaylası'na ulaşımı sağlayan 
grup yolunda Karayolları 
tarafından başlatılan kavşak 
çalışmaları tamamlanarak 
halkımızın hizmetine sunuldu.  
Çarşı Mahallesi Cezaevi 
Caddesi, Büyükliman Mahallesi 
Hasan Cemil Güç Caddesi ve 
Kirazlık Yeni Mahalle Ömer 
Nakkaş Caddesinin toprak işleri, 
sanat yapıları, yağmur suyu 
(drenaj hattı), çevre 
düzenlemeleri, parke taşı 
döşeme çalışmaları için yapılan 
3 milyonluk proje tamamlanmak 
üzere. Kültürel faaliyetlerimiz 
devam ediyoruz. Okullara ve 
eğitim-öğretime verdiğimiz 
destek sürüyor. Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesine spor alanı kazandırdık. 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Kapalı Spor Salonunun da 
tadilat çalışmaları 
gerçekleştirdik. Belediyemiz 
araç parkı yeni bir iş makinesi 
ile güçlendirdik. Yeni dönemde 
bütün mahallelerimizde yol 
bakım ve onarım çalışmaları 
yaptık” şeklinde konuştu.

BUGÜNE DEĞİL GELECEĞE TALİBİZ

GENÇLİK MERKEZİ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI İÇİN 
KOLLARI SIVADI
Gençlik ve Spor Bakanlığının 
korona virüsle mücadele 
kapsamında 81 ilde sağlık 
çalışanları için başlattığı 
koruyucu yüz maskesi üretimine 
Vakfıkebir Gençlik Merkezi 
Liderleri, personeli ve Gençlik 

ve Spor personeli de destek 
verdi. Gençlik merkezinde 
kurulan atölyede mesai mefhu-
mu gözetmeyen personeller 3D 
yazıcı kullanmayarak, 5 aşama-
dan geçirdikleri malzemeleri 
koruyucu maskeye dönüştü-
rüyor. Sosyal mesafe kurallarına 
uyarak üretim yapan perso-
neller, ürettikleri maskelerle 

sağlıkçılara destek oluyorlar. 
“AMACIMIZ SAĞLIK ÇALI-
ŞANLARINA VE ESNAFIMIZA 
DESTEK OLMAK”
Çalışmanın tüm Türkiye'de 
başladığını belirten Gençlik 
Merkezi ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil, korona virüs 
salgını sürecinde birlik ve 
beraberliğin önemine değinerek, 

“Bu süreç Gençlik ve Spor 
Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'nun talimatlarıyla 
tüm Türkiye'de gençlik 
merkezlerinde, gençlik liderleri 
ve personelimizle başladı. Biz 
de Vakfıkebir de sayın valimizin 
önderliğinde ilçe kaymakamlığı 
ve belediyemizin destekleri ile 
bu üretime başladık. Şu anda 

seri üretim yapıyoruz. Bu siperli 
maskeleri öncelikle sağlık 
çalışanlarımıza, hastanede 
fedakârca çalışan 
arkadaşlarımıza veriyoruz. 
Onlara bu noktada öncü olarak 
yardımcı ve destek olmaya, 
elimizden gelen gayreti bir 
nebze olsun göstermeye 
çalışıyoruz. Ayrıca Kamu Kurum 

ve kuruluşlarının yanı sıra 
esnafımıza da yardımcı 
olamaya çalışıyoruz ” şeklinde 
konuştu. Müdür Civil, 3D 
yazıcılarla yaklaşık 2 buçuk 
saatte üretilen siper maskelere 
kıyasla basit malzemelerden 
yapılan siper maskelerin seri 
üretildiğini ve talebi daha fazla 
karşıladığını kaydetti.

GENÇLİK MERKEZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN KOLLARI SIVADI

Başkan Balta, Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.

Ancak yurdumuzun bazı 
bölgelerinde halen karlı, 

yağışlı ve soğuk havalar etkili. 
Hava sıcaklığının 7 derecenin 
altında olduğu yerlerdeki sürü-
cülerimiz kış lastiği kullanmaya 
devam etmeli. 7 derecenin 
üstünde olan bölgelerde ise 
hem tasarruf hem de güvenlik 
açısından yazlık lastiklere 
geçilmeli” dedi.
“ARAÇLARI BAHARA 
HAZIRLAMANIN 
TAM ZAMANI”
Kış lastiği takma zorunluluğu-
nun 1 Nisan itibariyle bittiğini 
hatırlatan Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
“Güneşin kendini göstermeye 
başladığı bu günlerde 

performans, güvenlik ve yakıt 
tüketimi açısından mevsim 
sıcaklıklarına uygun lastik 
kullanımı çok önemli. Artık 
Nisan ayı itibariyle kış lastiğini 

çıkarıp yazlık lastik kullanmak, 
vatandaşlarımızın menfaatine 
olacaktır. Kışın kış lastiği 
kullanırken güvenlik ve 
performansta kazanılan olumlu 

gelişmeler, yaz lastiğini 
zamanında kullanırken de 
devam edecektir. Bu dönemde 
hava sıcaklıkları 7 derecenin 
üstündeyken kış lastiği 

kullanmaya devam etmek 
aracın performans kaybı ile 
daha fazla yakıt tüketimine yol 
açmaktadır. Şu anda kış lastik-
lerinden yaz lastiklerine geçerek 
araçları bahara hazırlamanın 
tam zamanı” diye konuştu.
“ARAÇ BAKIMLARI HER 
MEVSİM DÜZENLİ OLARAK 
YAPILMALI”
Mevsime uygun lastik 
kullanımının güvenlik açısından 
da önem taşıdığını belirten 
Başkan Çobanoğlu , “Yaz 
lastikleri, 7 derecenin üstündeki 
sıcak hava koşullarında, kuru ve 
ıslak zeminde daha kısa fren 
mesafesi sağlamaktadır. 
Havalar ısındığında kış lastiği 
kullanmaya devam etmek yakıt 
tüketimi, güvenlik ve konfor 

açısından olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. Çünkü lastikler 
binek otomobillerde yüzde 20 
oranında yakıt tüketimine etki 
ediyor. Yaz lastiklerinin dönme 
direncinin kış lastiklerine oranla 
daha düşük olması, daha az 
yakıt ve daha az aşınma 
anlamına geliyor. Kontrollü 
hızlanma ve ani frenlemenin 
sürüş güvenliği kadar yakıt 
tüketimi için de oldukça önemi 
var. Sürücüler araç bakımlarını 
düzenli olarak yapmalı, 
yumuşak bir sürüş tarzı 
benimseyerek, ani hızlanma ve 
frenlemelerden kaçınmalı. Araç 
klimasını dikkatli kullanmalı ve 
gerekmedikçe elektrikli cihazları 
açık tutmamalı” şeklinde 
konuştu.

BAŞKAN ÇOBANOĞLU, 

“PERFORMANS İÇİN MEVSİME UYGUN LASTİK KULLANILMALI”

1 Nisan itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması sona ermiştir.



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN4 17.04.2020

Osman KOYUNCU

 Peygamberimiz, devlet adam, siyasetçi  ve dini liderdi. Ondan sonra gelen dört 

halife ve H.Z. Hüseyin'de devlet adamı ve 

siyasi liderdi. Şimdi bazıları, 

peygamberimiz en büyük siyasetçiydi, 

niçin bizde din adına siyasete girmeyelim 

diyorlar. Bunu diyenler, o dönemleri tam 

olarak tahlil edemiyorlar. 1) H.Z. 

Muhammed, son peygamberdir. O, makam 

ve menfaate düşkün günümüz siyasi ve 

dini liderleriyle mukayese edilemez. 

Allah'tan vahi alıyordu, hisleriyle değil, de 

aklı ile Kuran'ı uyguluyordu. 2) Asrısaadet 

dönemindeki halifeler bu şekilde 

peygamberimizin yolunu izlediler. 3) O 

dönemlerin idarecilerinin bütün gayeleri, 

Allah rızasını ve ahret hayatını 

kazanmaktı. Onlar, para ve makam 

sevgisinden kaçındı, sade bir hayat 

yaşadılar. Şimdiki siyasilerin hedefi, 

dünya, para ve makamdır. Onlar, Allah'ın 

vereceği mükâfat ve makamın, insanların 

vereceği makam, alkış ve teveccühünden 

çok üstün olduğunu biliyorlardı.  4) O 

liderler, hem devlet adamı hem de 

müçtehit idiler yani dini konularda 

hüküm verip, Kuran ve Hadislerden 

hükümler çıkarabilecek kabiliyette idiler. 

Asrısaadetten sonra, yalnız Ömer bin 

Abdülaziz bu şekilde hareket etti. Şimdi 

zülüm ve küfre bulaşmış, para, makam 

sevgisi ile sarhoş, hedefi dünya olan 

liderlerle o mübarek zatları kıyaslamak en 

kötü bir kıyastır.  

  Siyasetle dine hizmet etmek isteyenlerin  şu üç olayın analizini çok iyi yapmaları 

lazımdır. 1) H.Z. Ali efendimiz ile H.Z. Ayşe 

validemiz arasındaki Cemel vakasıdır. Bu 

içtihat mücadelesi, yani saf adaletle 

göreceli yanı kıyası bir adaletin 

mücadelesidir. H.Z. Ali efendimiz daha 

haklı olmasına rağmen kaybetmiştir. H.Z. 

Ali efendimiz, peygamberimiz ve diğer 

halifeler gibi saf adaleti esas aldı, H.Z. 

Ayşe validemiz ise, çeşitli ırklar ve 

devletlerin İslamiyet'e katılması ile İslam 

toplumu genişledi, o zaman gibi, tam 

adaleti uygulamak zor olduğundan izafi 

bir adalet uygulayalım dedi. Bir örnek 

verecek olursak, vatandaşın yerinden yol 

geçecekse, H.Z. Ali, bu şahıs razı olup 

rızası ile yer vermezse o yerden yol 

geçmemeli, illa kişinin rızası alınmalı der. 

H.Z. Ayşe validemiz ise, toplun menfaati 

için, o yerin parası vererek, zorla da olsa 

alıp umumum menfaatine sunalım der. 2) 

H.Z. Ali efendiniz ile H.Z. Muaviye 

arasındaki mücadele ise, hilafetle 

saltanatın mücadelesidir. H.Z. Ali, 

hilafeti, H.Z. Muaviye ise saltanatı 

savunda ve yine H.Z. Ali efendimiz haklı 

olmasına rağmen mağlup oldu, hilafet 

saltanata dönüştü ve Yezit gibi zalimler 

ümmetin başına bela oldular. 3) H.Z. 

Hüseyin efendimiz ile Yezit arasındaki 

savaş ise, Arap milliyetçiliğe(ırkçılık) ile 

ümmetçiliğin(öz İslam'ın) savaşıdır. Yine 

haksız olan Yezit kazandı, Arap 

milliyetçiliği(ırkçılık) kuvvet buldu ve diğer 

ırklar devletten küstüler. 

  Sonuç: H. Ali efendimiz ile H.Z. Ayşe  arasındaki mücadele hariç, diğer bütün 

olaylara para, makam, güç ve kuvveti elde 

etmek düşüncesi karıştığından İslam 

zaafa düştü, kin, nefret ve düşmanlıklar 

arttı ve çok kanlar döküldü.  Bugün, o 

dönemin dini hassasiyeti asla yoktur, eğer 

bugünkü siyasiler bunları nazara 

almazsalar, dindarlık yerine kindarlık, 

düşmanlık ve nefret artar, toplumu bir 

arada tutan bağlar zayıflar, toplum 

dağılır, İslam âleminin hali buna şahittir. 

 İSLAM, SALTANAT, HİLAFET VE SİYASET

VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 257 KOD NOLU 
HAMZALI – DEREGÖZÜ ORMAN YOLU İNŞAATI YAPIM İŞİ 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1160053

Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 257 kod nolu Hamzalı – Deregözü Orman Yolu inşaatı yapım işi 
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  : 2020/206198
1-İdarenin
a) Adı  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302178 - 4622302189
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 Orman İşletme Şefliği 257 kod nolu Hamzalı – Deregözü Orman Yolu 
inşaatı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 257 Kod nolu yol: 2+200 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 257 kod nolu Hamzalı – Deregözü 
Orman Yolu inşaatı yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) 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 : 28.04.2020 - 10.00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü
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 işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş gruplarına ait tebliğde (11/06/2011 tarih ve 
27961 sayılı R.G.)
(A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisliği veya 
İnşaat Mühendisliği diplomaları kabul edilecektir
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 yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BEŞİKDÜZÜ BEKİR'E AĞLIYOR

40 yaşındaki Bekir Kara'nın 15 gün önce æbeyin kanaması geçirerek hastaneye 
kaldırılmıştı. Yapılan bütün müdahalelere 

rağmen kurtarılmayan Bekir Kara önceki akşam 
yaşama veda etti. Evli ve iki çocuk babası olan Bekir 
Kara'nın cenazesi İstanbul'dan Beşikdüzü'ne 
getirilerek Yeşilköy Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verilecek. 

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi 
Yeşilköy Mahallesi'nin sevilen 
simalarından Bekir Kara beyin 

kanaması sonucunda 
İstanbul'da tedavi gördüğü 

hastane de hayatını kaybetti. 

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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okağa çıkma yasağının 

Solacağının açıklan-
masının ardından 

yaşanan hareketlilik herkesi 
şok etmiş, Koronovirüs'ün 
daha da yayılacağı endişesi 
hakim olmaya başlamıştı. 
Vakfıkebir'de ilçe emniyet 
müdürlüğüne bağlı ekipler 
vatandaşların evlerine 
çekilmesi için yoğun gayret 
sarf ettiler. Yasağın başlaması 

ile birlikte ilçe büyük bir 
sessizliğe büründü.
Vakfıkebirliler iki gün boyunca 
sokağa çıkma yasağına 
uyarak evlerinde kaldılar. 
Ekmek pişiren fırınlar 
vatandaşların talepleri 
doğrultusunda araçlarla 
ekmek servisi yaptılar. Yine 
PTT ve kargo çalışanlarının 
da görevlerinin başında 
oldukları gözlendi. Hem polis 

hem de jandarma ekipleri 
özverili çalışarak yasak 
boyunca sıkı denetimlerde 
bulunarak ihlal yapan vatan-
daşlara cezai işlem uygula-
dılar. Polis ve Jandarma 
bölgesinde iki günlük sokağa 
çıkma yasağına uymayan 
36 vatandaşa ve işyerine 
392 TL. ile 3 bin 150 TL. 
arasında idari para cezası 
uygulandığı belirtildi. 

VAKFIKEBİR YASAĞA UYDU MiLLETVEKiLi KALYONCUNUN
MECLiS KONUŞMASI

æ
Kalyoncu'nun 
konuşmasından 
başlıklar şöyledir;

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik 
ve Nükleer (KBRN) Savunma 
Daire Başkanlığı Kurulmalı!
Coronavirüs salgınına karşı 
Sağlık Bakanlığı tüm önlemleri 
almıştır. Devletimiz tüm 
kurumlarıyla mücadeleye etkin 
bir şekilde devam etmekte ve 
dünyadaki en iyi mücadele 
örneklerinden birini bu konuda 
sergilemektedir. Yaşanan bu 
salgınlar dünyadaekonomiden 
siyasete kadar tüm alanları 
etkilemekte ve bir millî güvenlik 
sorunu oluşturmaktadır. Bu tip 
durumlarda Millî Savunma 
Bakanlığının da etkin bir şekilde 
hazırlıklı olması gerekmektedir. 
Millî Savunma Bakanlığında 
daire başkanlığı düzeyinde olan 
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik 
ve Nükleer (KBRN) Savunma 
Daire Başkanlığı müstakil bir 
başkanlık hâline 
dönüştürülmelidir. Kimyasal, 
biyolojik, nükleer ve radyoaktif 
şeklinde alt başlıklarda ihtiyaç 
duyulan tüm yetkin personel 
istihdam edilmeli, bilim kurulları 
oluşturulmalı, gelişmiş 
laboratuvarlar ve eylem planı 
hazırlanmalıdır. Aynı zamanda, 
dünyadaki gelişmeler de 
yakından takip edilmelidir.
İnsanlıkDoğal Hayat İle 
Olan İlişkilerini Yeniden 
Gözden Geçirmeli!
Covid 19'un Çin'de bir hayvan 

pazarından kaynaklandığı ifade 
edilmektedir. Eğer durum 
böyleyse böyle bir küçük 
pazarda egzotik ve vahşi 
hayvanların birbirine yakın 
kafeslerde, sığ sularda bir 
arada tutulması, pazar yerinde 
kesilmesi, kanlarının ve iç 
organlarının kanalizasyona 
karışması, satın alanların iyi 
pişirmeden bunları tüketmesi 
insanlığın doğal hayatla olan 
ilişkilerini yeniden gözden 
geçirmesini gerektirmektedir.
Doğal Hayatı Bozan İnsan 
BünyelerindeÖlümcül 
VirüslerBarındırabilen 
Hayvanlar ile Bir arada 
Yaşamaktadır! 
Geçtiğimiz yüzyıl ile bugün 
arasındaki en önemli fark 
tüketmek ve beslenmek için 
doğal ortamdaki sayılarını 
dengesiz hâle getirdiğimiz 
hayvanlarla çok daha iç içe ve 
yoğun nüfuslu şekilde yaşıyor 
olmamızdır. Doğal alanlarda 
yapılan faaliyetler ve hızlı 
şehirleşme, bu bölgelerde 
çağlar boyunca birbirlerinden 
uzak şekilde yaşamayı 
başarmış insan topluluklarını ve 
yine aynı bölgede yaşayan 
hayvanları bir araya getirmekte 
ve çok yakın olmaya 
zorlamaktadır. Hayvanların 
yaşadığı alanlar bozulduğunda 
veya topraklar, sular 
zehirlendiğinde yaşamayı 
başaran hayvanlar genellikle 
bünyeleri en dirençli olanlardır. 

Bu hayvanlar da insanlar için en 
ölümcül virüsleri bünyelerinde 
barındırabilmektedir. Bu dirençli 
hayvanlardaki patojenlerin 
doğada hiçbir tedaviyle 
karşılaşmadan evrildiği ve 
hayvanlardan insanlara atlayan 
hastalıklar olmaya devam 
edeceği artık bilinmektedir.
Bu Salgınlar Buz Dağının 
Görünen Küçük Bir 
Parçasıdır!
Devletimiz Tarım, Gıda ve Su 
Tedarik Zincirine Önem 
Vermelidir!
2008 yılında yapılan bir 
çalışmada 1960-2004 yılları 
arasında toplam 335 hastalığın 
ortaya çıktığı ve bunların yüzde 
60'ının insanların hayvanlarla 
olan etkileşiminden kaynaklan-
dığı tespit edilmiştir. Uluslar-
arası Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsünün 2012'de yayım-
ladığı bir raporda 2 milyondan 
fazla insan her yıl evcilleştirilmiş 
ve yaban hayvanlarından 
bulaşan hastalıklardan 
ölmektedir. 1999 yılından bu 
tarafa Güney Asya'da 
hayvanlardan bulaşan 12 küçük 
ölçekte salgın meydana 
gelmiştir. Uzmanlar bu tip 
salgınların buz dağının görünen 
küçük bir parçası olduğunu 
ifade etmektedir. Aynı zamanda, 
coronavirüs kuzey ve güney 
yarım kürelerini mevsimsel 
olarak vurmaktadır. Bu durum 
ise gıda tedarik zincirinde yakın 
dönemde kopmalara sebebiyet 
verecektir. Devletimizin tarım, 
gıda ve su zincirine özel bir 
önem vermesi gerekmektedir.
Salgınla Mücadele İçin Bilim 
Kurullarında Virolog ve 
Biyologlar Bulunmalıdır!
Corona salgınlarından 
edindiğimiz tecrübeleri 
geliştirerek, daha sonra 
oluşabilecek salgınlara karşı 
hazırlıklı olmak zorundayız. 
Oluşturulan bilim kurullarında 
virolog ve biyologların da 
bulunması gerekmektedir. 
Temel bilimlerin ve özelikle 
biyoloji biliminin problemleri de 
acilen masaya yatırılmalıdır. 
Mikroskobik canlıların sebep 
olduğu problemler, biyolojik 
zenginliklerimizin maruz kaldığı 
biyokaçakçılık tehditleri, 
insanlığın yüksek donanımlı 
yetişmiş kadrolara sahip 
olmasıyla çözülebilecektir.
“Evde kal Türkiye'm."

Milliyetçi Hareket  Partisi
İzmir Milletvekili 
Prof. Dr. Hasan 

KALYONCU TBMM 
Genel Kurulu'nda 

Coronavirüs hakkında 
değerlendirmelerde 

bulundu.

HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR

K
onu ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan 
Beşikdüzü Belediye 

Başkanı Ramis Uzun, “İlçemiz-
de Koronavirüs'e karşı her 
alanda etkin bir mücadele veri-
yoruz. Dezenfekte çalışmala-
rımız, ilaçlı su ile yıkama çalış-
malarımız devam ediyor. 
Beşikdüzü ilçemizde oluşturu-
lan Trabzon-Giresun il sınırın-

daki kontrol noktasına 
yakalanmadan alternatif yollara 
kaçmak isteyen araçlara engel 
olmak amacıyla arka yolların 
tümünü bu süreçte geçici 
olarak ulaşıma kapattık. Bizim 
için halkımızın sağlığı her 
şeyden önemlidir. Beşikdüzü 
Belediyesi olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonrada 
üzerimize düşen görevleri 
eksiksiz olarak yerine getirme-
ye devam edeceğiz” dedi. 

Beşikdüzü Belediyesi, Eynesil tarafından ilçeye girişlerde 
bazı vatandaşlar tarafından sahil yoluna alternatif olarak 
kullanılan tüm yolları malzeme dökerek ulaşıma kapattı. 

10 Mart 2020 tarihinde saat: 24.00 de Sokağa çıkma yasağının 
başlaması ile birlikte Vakfıkebir ilçesi Cumartesi- Pazar 
günleri tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

MUZAFFER GÜDÜ (76) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü personeli İmam Hatip Mithat Güdü'nün 
babası Muzaffer Güdü (76) son yolculuğuna uğurlandı.

İ
stanbul'da tedavi gördüğü 
hastanede dün gece 
saatlerinde hayata veda 

eden Beşikdüzü İlçesi 
Yeşilköy Mahallesi'nden 
Merhum Osman Oğlu 
Muzaffer Güdü'nün cenazesi, 
Koronavirisle mücadele 
kapsamında alınan tedbirlere 
riayet edilerek bugün saat 
11.00'de Beşikdüzü Şahmelik 
Mahallesi Köprübaşı Camii 
yanında kılınan cenaze 
namazının ardından ikamet 
ettiği Şahmelik Mahallesi 
Kertil mevkiindeki evinin 
yanında toprağa verildi. 
Cenazeye, Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Beşikdüzü İlçe Müftüsü 
İbrahim Kadıoğlu, Vakfıkebir 
Müftülüğü Şefi Refik Altuntaş, 
bazı din görevlileri ve mahalle 

muhtarları ile eş-dost, komşu, 
akraba ve sevenleri katıldı. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Hasandüzü Yayla Camii 
İmam Hatibi Mithat Güdü'nün 
babası olan Merhum Muzaffer 
Güdü, astım-bronşit ve 
solunum yetmezliği nedeniyle 
yaklaşık 5 yıldan beri 

hastanede ve evde tedavi 
görüyordu. 76 yaşında vefat 
eden Merhum Muzaffer 
Güdü'ye Allah'tan rahmet, 
başta İmam Hatip Mithat 
Güdü hocamız olmak üzere, 
ailesine, eş-dost, akraba ve 
sevenlerine sabır ve bağ 
sağlığı diliyoruz.

Ç
ok hassas ve önemli 
günlerden geçtiğimizi 
ifade eden Vakfıkebir 
Kemaliye Mahallesi 

Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu, 
“Sağlığımız için devletimizin 
aldığı tedbirlere harfiyen 
uyarak alınan kararları 
uygulamamız lazım. Hepimiz 
bu sürece katkı vermeli ve 

elbirliği ile bu 
salgının üstesinden 
gelmeliyiz. Sokağa 
çıkma yasağının 
ilan edilmesinin 
ardından bir fırıncı 
ve su dağıtımı 
yapan arkadaşı-
mızla irtibata geçe-
rek vatandaşlarımı-

zın kapılarına kadar giderek 
ekmek ve su ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Bununla ilgili 
sokaklarımızda anonslar 
yapıyoruz. Vatandaşlarımız 
yaptığımız bu uygulamadan 
son derece memnun kaldılar. 
Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da mahalle 
halkımın her zaman yanında 
olmaya devam edeceğim” 
şeklinde konuştu. 

MUHTARDAN KAPIDA HiZMET 
Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu, sokağa çıkma 
yasağında mahalle halkının ekmek ve su sıkıntısı çekmemesi için oluşturduğu 
ekiple birlikte ilçenin en çok nüfusuna sahip olan Kemaliye Mahallesinde yaşayan 
vatandaşların kapılarına kadar giderek ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oldu.
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BAŞKAN ZORLUOĞLU'NDAN KARANTİNADAKİ
VATANDAŞLARA YAYLA GEZİSİ SÖZÜ

TRABZONSPOR'DA
iNDiRiM YOKLAMASI

O
rtahisar ilçesi Bostancı 
Mahallesi'nde bulunan Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Gülbahar Hatun 

Öğrenci Yurdu'nda karantina altına 
alınan 347 vatandaşı ziyaret eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, toplum sağlığının korunması 
amacıyla uygulanan karantina sürecinin 
önemine dikkat çekti.
HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Karantinaya alınan kişilere yurt 
bahçesinden seslenen Başkan 
Zorluoğlu, “Şehrimize hoş geldiniz. 

Sizleri inşallah daha güzel günlerde 
grup halinde daha iyi şartlarda 
ağırlamak isteriz. Siz değerli 
misafirlerimiz, bu süreçler geçtikten 
sonra bir kahvemi, çayımı içerseniz 
şeref verirsiniz. Yaylalarımızı da 
görmenizi arzu ederiz. Koronavirüs 
süreci bittikten sonra sizleri yayla 
turuna çıkarmak isteriz. Buradan 
bunun sözünü şimdiden vereyim. 14 
gün karantinada kalmanın 
zorluğunun farkındayız. Ama sabırla 
bu süreci tamamlayıp, inşallah hiçbir 

sorun yaşamadan buradan 
sevdiklerinize doğru yol alırsınız. 
Sevenleriniz sizleri bekliyor, bizler de 
bekliyor olacağız. Hepinize kalan süre 
için sabır diliyorum. Burada devletimizin 
tüm imkanları sizin emrinizde. Herhangi 
bir eksiğiniz olursa da Büyükşehir 
Belediyesi olarak her zaman 
yanınızdayız” şeklinde konuştu.
BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA 
TEŞEKKÜR ETTİLER
Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu belirten 
vatandaşlar da, “Sizlere çok teşekkür 
ediyoruz. Bizi burada çok iyi ağırlıyor-
sunuz. Allah devletimizden razı olsun. 
İnşallah bu zorlu süreç bittikten sonra 
sizleri makamınızda ziyaret etmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandılar. Yapılan 
ziyaretle moral bulan vatandaşlar, 
Başkan Zorluoğlu'nu alkışlarla uğurladı.

aklaşık bir hafta önce Yrahatsızlanarak özel bir 
hastanede tedavi altına alınan 
BTP Genel Başkanı Haydar 
Baş'ın koronavirüs testi pozitif 
çıkınca, Kanuni Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne 
sevk edildi.
YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE 
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yoğun bakım servisinde tedavi 
altına alınan 73 yaşındaki 
siyasetçi Haydar Baş,  

koronavirüs nedeniyle tedavi 
gördüğü yoğun bakım servisinde 
doktorların tüm müdahalesine 
rağmen kurtarılmadı.
AKÇAABAT'TA 
KARANTİNADAKİ 
MAHALLEDE DEFNEDİLECEK 
Baş'ın cenazesi bugün ilçenin 
Sarıtaş mahallesinde öğle 
nama-zı sonrası kılınacak 
cenaze namazının ardından aynı 
yerde bulunan aile kabristanlı-
ğına defnedilecek.

HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTi

Futboldaki belirsizlik sürecinin ortadan kalkmasının ardından Trabzonspor futbolcularından alacaklarına 
dair indirime gidilmesi yönünde önümüzdeki dönemde görüşmelerin yapılacağı dile getirildi..

K
oronavirüs salgını tüm 
dünyadaki spor 
aktivitelerini 

durdururken bu süreçten spor 
kulüpleri de doğal olarak 
olumsuz etkilendi. Gelirleri dip 
yapan spor kulüpleri, oyuncu 
ödemeleri noktasında da 
adım atamazken sürecin 
belirsizliği futbolun önündeki 
en büyük engel olarak 
duruyor. Birçok Avrupa kulübü 
oyuncularının maaşlarında 
indirime giderken, bu 
durumun Türkiye'de nasıl 
karşılık bulacağı ise merak 
konusu. Trabzonspor 
kurmaylarının oyuncuların 
alacaklarında indirim için 

nabız yokladığı ve hamle 
yapmak için futboldaki 
belirsizlik sürecinin ortadan 
kalkmasını beklediği öğrenildi. 
İndirime yerli oyuncuların 
hemen hemen hepsinin sıcak 
baktığı, yabancı oyuncuların 
da üzerlerine düşeni yapma 
noktasında bir duruş ortaya 
koyacakları öğrenildi.
ÖNCE SÜREÇ NETLEŞMELİ
Bordo-mavili oyuncuların 
futbolsuz geçen süreçteki 
alacaklarından önemli ölçüde 
feragat etmesinin kriz 
döneminde yönetime de can 
simidi olması bekleniyor. 
Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu da konu ile ilgili 

olarak, "Bizim hangi konuda 
nasıl adım atacağımızı süreç 
belirleyecek. Ekonomik olarak 
nasıl etkileneceğiz o zaman 
belli olacak. Futbolcularımızla 
yılık ücret indirimi gibi bir 
görüşme yapmadık. 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 takımımız-
dan kimseyle bu konuşmaları 
yapmadık" demişti. 
Önümüzdeki dönemde bunun 
için görüşmelerin yapılacağı 
dile getirildi..

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, hayatını kaybetti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüs salgınını önlemeye 
yönelik tedbirler kapsamında, Kanada ve Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilerek Trabzon'da 
karantina altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu, karantina altındaki 
kişilere koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından yayla turu sözü verdi.
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VAKFIKEBİR BÖLGE YATILI KIZ KUR'AN KURSU'NUN
DEVR� GERÇEKLEŞT�R�LD�
V

akfıkebir ilçesinde, 250 
öğrenci kapasiteli eğitim 
binası ile 164 öğrencinin 

yatılı kalabileceği yurt binası ve 
4-6 yaş grubu 138 öğrencinin 
de okul öncesi din eğitimi 
kapsamında Kur'an eğitimi ve 
öğretimi göreceği dersliklerden 
oluşan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Eğitim Kompleksine ait 
mülkiyet devri gerçekleştirildi. 
Vakfıkebir Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın, 29 Ağustos 2013 
tarihinde göreve 
başlamasından sonra yörenin 
sivil toplum örgütleri, iş 
adamları, esnafı, din 
hizmetlerini yürüten Diyanet 
İşleri Başkanlığı mensuplarıyla 
gerçekleştirdiği istişareler 
sonucunda, ilçenin ve bölgenin 
özellikle kız çocuklarına yönelik 

Kur'an eğitim ve öğretiminin 
yapılacağı yatılı kız Kur'an 
kursuna acil ihtiyaç olduğu 
kanaatine varılmıştı. Bu 
kapsamda ağırlıklı olarak din 
görevlilerinden oluşan bir 
heyetle yapılan istişareler 
sonucunda ilçenin manevi 
önderlerinden Merhum Hacı 
Ziya Habiboğlu adına bir 
dernek kurularak ilk adım 
atılmış oldu. Dernek yönetimiy-
le kısa sürede yol haritası 
karara bağlandı. Hayırsever 
ilçe halkının katkılarıyla arsa 
temini ve ruhsatlandırma 
çalışmaları tamamlanarak 
17 Eylül 2015 tarihinde törenle 
temeli atılan Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu Eğitim Kompleksi, 
yapımı tamamlanarak 29 Eylül 
2019 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 
da katılımıyla hizmete açıldı.

MÜFTÜ KÖKSAL, EMEĞİ 
GEÇENLERE TEŞEKKÜR VE 
DUA ETTİ
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Eğitim Kompleksinin Vakfıkebir 
tarihinin en önemli projelerin-
den birisi olduğunu ifade eden 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
eğitim kompleksinin Türkiye 
Diyanet Vakfı'na devriyle ilgili 
bilgilendirmede bulundu, emeği 
geçenlere teşekkür ve dua etti, 
ebediyete irtihal edenlere de 
rahmet diledi. Müftü Köksal, 
"Bölgemizin ve ilçemiz tarihinin 
önemli projelerinden olan Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursu Eğitim 
Kompleksi, ibadet aşkıyla 
gayret gösteren ilçe müftülüğü, 
dernek yönetimi, ilçenin 
hayırseverlerinin gayretleri, ilçe 
dışında ikamet eden ve iş 

hayatını sürdüren hayırseverle-
rin desteğiyle yapımı tamamla-
narak, 29 Eylül 2019 tarihinde 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş'ında katılımıyla 
hizmete açılmış oldu. Geniş bir 
bölgeye hizmet verecek ve 
geleceğin annelerini yetiştire-
cek olan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Eğitim Kompleksinin 
yapımı sürecinde, düşüncede, 
işte ve yardımda katkılarını 
esirgemeyen Vakfıkebirli kar-
deşlerimize ve hayırseverlere, 
harcama kayıtlarını özenle 
tutan ve hayırseverlerin 
yardımlarını emanet bilinciyle 
muhafaza eden ve yerinde 
kullanılmasını sağlayan Hacı 
Ziya Habiboğlu Dernek Başka-
nı Kur'an Kursu Öğreticisi Ali 
Dunay'a, işlerinden fedakarlık 
göstererek hayır oluşumuna 
destek veren iş adamı Metin Ali 

Karadeniz'e ve Ahmet Sevinç'e, 
bir süre önce rahmeti rahmana 
kavuşan hayır işlerinin öncüsü 
Merhum Seyfi Garip amcaya, 
projeyi takip aşamasında feda-
karlık gösteren din görevlileri 
Ali uçar, Osman Hacıahmet-
oğlu, Yusuf Özkul ve Zekeriya 
Yüksel'e, projeyi yürüten 
müteahhit firma, Huzurum 
Emlak AŞ; Mustafa Garbetoğlu 
ve Hakkı Karkaç'a, bu güzide 
projenin tanıtılmasında haberc-
iliğin ötesinde sahiplenme 
bilinciyle inşaatın her safhasını 
gündem yaparak yardımsever-
leri dinamik tutan yerel basını-
mıza, Belediyemizin imkanla-
rını seferber eden Belediye 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya, bu büyük projeyi 
himayelerinde yürüttüğümüz 

Saygı değer Kaymakamımız 
Mesut Yakuta'ya, kısaca maddi 
ve manevi yardım olarak özet-
lenebilecek alicenap duruşunu, 
sevgisini ve merhametini 
esirgemeyen ve her kapısını 
çalışımızda tebessümle bizi 
karşılayan, ülkemizin değişik 
yerlerinden ve kesimlerinden 
hayırların gelmesine vesile olan 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Muhterem Muhammet Balta'ya, 
teşekkür ve dua ediyorum, Hak 
Teâlâ mükâfat ikram etsin, 
kendilerinden razı olsun. Bu 
hayır hareketinin başladığı 
günden beri bir şekilde bu 
oluşumun içinde yer alan ve 
iyilik hareketine destek 
verenleri, memleket için el 
birliği ve işbirliğiyle bir araya 
gelerek rahmete ve kuvvetin 
doğmasına vesile oldukları ve 

geleceğe hayırlı bir miras 
bıraktıkları için hayırla yad 
ediyorum. Memleketimiz bu 
fedakarlığı unutmayacak. 30 
Eylül 2019 tarihinden itibaren 
Müftülüğümüz gözetim ve 
denetiminde Kur'an eğitim ve 
öğretim faaliyetine başlayan 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Eğitim Kompleksinin mülkiye-
tini, 02 Mart 2020 tarihinde 
müftülükte yapılan sade bir 
törenle Türkiye Diyanet 
Vakfı'na devreden Hacı Ziya 
Habiboğlu Dernek yönetimine 
teşekkür ve dua ediyorum. 
Yüce Allah kendilerine ziyade-
siyle karşılık lütfeylesin. 5 yılı 
aşkın yorucu ama bereketli 
çalışmanın içinde aktif olarak 
yer alan ve Hak vâki olup ara-
mızdan ayrılan Merhum Hacı 

Seyfi Garip amcaya, bölgenin 
manevi önderlerinden Merhum 
Hacı Ziya Habiboğlu'na, maddi 
ve manevi destekleriyle bu es-
erin ortaya çıkmasında emeği 
bulunan tüm kardeş-lerimizin 
dua bekleyenlerine Yüce Allah 
rahmet eylesin." dedi.
EĞİTİM ÖĞRETİM VE KAYIT 
İŞLEMLERİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün 
gözetim ve denetiminde,
1 yönetici ve 11 Kur'an Kursu 
öğreticisiyle eğitim öğretim 
hizmetinin sürdürüldüğü Vakfı-
kebir Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda, hafızlığa hazırlanan 
ve hafızlık yapan toplam 50 
öğrenci bulunduğunu ifade 
eden İlçe Müftüsü Köksal, bu 
öğrencilerin ortaokul ve liseye 
devam eden ve aynı zamanda 
kursta yatılı kalarak hafızlığa 
hazırlanan ve hafızlık yapan 

öğrenciler olduğunu, ayrıca 6 
sınıfta 98 öğrencinin de 
'Okul Öncesi Din Eğitimi 
Projesi' çerçevesinde Kur'an 
Eğitimi ve Öğretimi gördüğü-
nü söyledi. İlköğretim 3.sınıfı 
tamamlayıp 4.sınıfa devam 
eden öğrencilerle daha üst 
sınıfa devam eden kız 
öğrencilerin yatılı kalacak 
şekilde kursa kayıtlarının 
yapılabileceğini belirten 
Müftü Köksal, kursta yatılı 
kalan öğrencilerin taşımalı 
eğitim kapsamında okullarına 
götürülüp getirileceğini söyledi. 
Konuşmasının sonunda, bütün 
dünyayı saran Koronavirüs 
(COVID-19) salgınından bir an 
önce kurtulmamız niyâzında 
bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, bu anlamda yaptığı dua 

ile sözlerini tamamladı. Müftü 
Köksal duasında; "Bu vesile ile 
Yüce Allah milletimizi, Müslü-
manları ve bütün dünyayı bu 
salgın hastalıktan kurtarsın. 
İbret alabilmeyi nasip eylesin. 
Sağlık çalışanlarımıza ve 
alanda görevli diğer 
çalışanlarımıza kolaylık versin, 
yardım eylesin. Yeniden bizi 
birbirimize, camilerimize, 
cumalarımıza, birlikte ibadet 
yapmaya ve özgürlüğümüze 
kavuştursun. Beterinden ve 
mahcubiyetten muhafaza 
eylesin." sözlerine yer verdi. 
Vakfıkebir Kirazlık Mahallesi 
Sahil Camii arkasında, devlet 
karayoluna 300 metre uzaklıkta 
bulunan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Eğitim Kompleksi; 250 
öğrenci kapasiteli eğitim binası 
ile 164 öğrencinin yatılı 
kalabileceği ve 4-6 yaş grubu 

138 öğrencinin de okul öncesi 
din eğitimi projesi kapsamında 
Kur'an eğitimi ve öğretimi 
göreceği yurt binası olmak 
üzere iki ayrı bloktan oluşuyor. 
600 m² alan üzerine kurulu 
7 katlı 164 öğrenci kapasiteli 
yurt binasında; 40 yatakhane 
ve öğretmen odaları yanında, 
4-6 yaş grubu 138 öğrencinin 
Kur'an eğitimi ve öğretimi 

göreceği derslikler bulunuyor. 
600 m² alan üzerine kurulu 250 
öğrenci kapasiteli eğitim 
binasında ise, kütüphane, 4 
hafızlık sınıfı, 2 hafızlığa 
hazırlık, 4 yüzüne sınıfı, 1 
yabancı dil sınıfı, 1 serbest 
çalışma sınıfı, 120 m²lik mescit, 
240 m²lik yemekhane, 200 
kişilik konferans salonu, 8 adet 
öğretmen odası, toplantı 
salonu, yönetici ofisi, 300 m²lik 
kapalı spor salonu, kütüphane 
ve 150 m²lik kantin ve 
kafeterya bulunuyor. Bugünkü 
değeriyle yaklaşık 15 milyonluk 
maliyete sahip modern eğitim 
kompleksinde ayrıca 4-6 yaş 
grubu öğrenciler için yaklaşık 
1000 m²lik alan üzerinde çocuk 
parkı, 15 araçlık otopark ve 
1000 m²lik basketbol ve 
voleybol sahası ile dinlenme 
yerleri yer alıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK

Erdoğan Kabine Toplantısı 
Sonrası Konuştu: 'Hafta Sonu 
Sokağa Çıkma Yasağı Devam 
Edecek'
Video konferans yöntemiyle 
yapılan kabine toplantısı 
ardından konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kabine toplantısında hafta sonu 
yasağının sürmesi kararını 
aldıklarını söyleyerek bu hafta 
sonu da 18-19 Nisan günleri 

sokağa çıkma yasağı uygulana-
cağını söyledi.Erdoğan, hafta 
sonu için alınan sokağa çıkma 
yasağı sonrasında yaşanan 
kargaşanın bir daha yaşanma-
ması için tedbir alacaklarını 
söyleyerek şöyle devam etti:  
“İçişleri Bakanımızın bu 
konudaki sorumluluğu 
üstlenerek istifa etmesini 
takdirle karşıladım ama kabul 
etmedim. Başarılarına yakinen 
şahit olduğum sayın bakanımız 
görevine devam ediyor.”
'32 milyon vatandaşa maske 
doğrulama kodu gitti'
Ücretsiz maske dağıtımının 
sürdüğünü söyleyen Erdoğan 
şöyle devam etti: "Ücretsiz 
maske dağıtımını çeşitli 
kanallardan sürdürüyoruz. 
83 milyonluk bir ülkede 
böylesine büylük hizmetleri 
yürütmek kolay değildir. Mutlaka 
aksaklıklar oluyordur. Önemli 

olan aksaklığın yokluktan 
kaynaklanmamasıdır. Pekçok 
ülkede maske gibi en basit 
ürünlerin bırakınız tüm vatan-
daşlara dağıtımını, sağlık perso-
neline temininde zorluk çekiyor. 
Bu bakımdan hamdedecek bir 
konumda bulunuyoruz. Her 
vatandaşımıza ücretsiz maske 
dağıtımı uygulamamız sürüyor. 
Bugüne kadar eczanelerden 
dağıtılmak üzere 32 milyon 
vatandaşımıza sağlık bakanlığı 
tarafından doğrulama kodu 
gitmiştir. Bu rakam perşembe 
günü 39 milyona çıkacaktır."
"Biz Bize Yeteriz 
kampanyasına bağış 1 milyar 
612 milyon lira olmuştur"
Biz Bize Yeteriz bağış 
kampanyası hakkında da bilgi 
veren Erdoğan açıklamasına 
şöyle devam etti: "Hiçbir kesimi 
sahipsiz bırakmamakta, ortaya 
çıkan yükü adil bir şekilde 

paylaşmakta kararlıyız. Gazi 
Mustafa Kemal'in İstiklal 
Harbi'nde çıkardığı Tekalifi Milli-
ye emirlerine milletimiz sahip 
çıkarak fedakarlık yapmıştı. 
Bizbize Yeteriz yardım kampan-
yasına milletimiz aynı asil tavrı 
gösteriyor. Şu ana kadar1 milyar 
612 milyon lira olmuştur. Bura-
dan milletimin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum."
"Özel bankalar iyi imtihan 
vermiyor"
Erdoğan açıklamasına şöyle 
devam etti: "Çiftçilerimizi 
hayvan yetiştiricilerimizi, gıda 
sektöründe faaliyet yöneten 
firmaları desteklemek için tüm 
imkanlarımızı kullanıyoruz. 
Hazine'den ekilebilir olan yerleri 
tarıma kazandırmak için ilgili 
kuruluşlarımız hazırlıklara 
başladı. Tarım ve gıda ürünleri 
sıkıntısından Türkiye'nin 
etkilenmemesi için tüm tedbirleri 

alıyoruz. Maalesef özel bankalar 
bu süreçte hiç de iyi imtihan 
ermiyor. Üzerlerine düşenleri 
yapmasını bekliyoruz. IMF 

programı başta olmak üzere 
ülkemizi mihnet altına sokacak 
hiçbir dayatmaya boyun 
eğmeyeceğiz dedi."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı yapıldı. Toplantı 
sonrası basın açıklaması gerçekleştiren Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi.
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BAŞKAN ÇOBANOĞLU, 
"PERFORMANS iÇiN MEVSiME UYGUN

 LASTiK KULLANILMALI"

> Abdulkadir Aynaci 7'de

> Ahmet Kamburoğlu 3'de > Sadık Aydın 3'de

Mevsime uygun lastik kullanımının önemine dikkat 
çeken Vakfıkebir Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı Çobanoğlu, "1 Nisan itibariyle 
zorunlu kış lastiği uygulaması sona ermiştir dedi."

Vakfıkebir Gençlik Müdürlüğü 3D yazıcı kullanmadan yüz 
koruyucu 'siper maske' yapımında seri üretime devam 
ediyor. Gençlik Merkezi Liderleri ve personelleri sağlık 
çalışanları ve esnaf için maske üretiminde hız kesmiyor.

Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu Eğitim 
Kompleksinin Türkiye Diyanet Vakfı'na devriyle ilgili 
bilgilendirmede bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, emeği geçenlere övgü dolu sözlerle teşekkür 
etti, ebediyete irtihal edenlere rahmet diledi.
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