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BAŞKAN BALTA'DAN
ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ ‘DEN YARIM MÝLYONLUK BAÐIÞ

> Abdulkadir Aynaci 2'de

> Vedat FURUNCU 2'de

Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın 
talimatları ile Vakfıkebir 
Belediyesi 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı öncesi 
çocukları unutmayarak 
sürpriz yaptı.

Vakfıkebir Tarım Orman İlçe Müdürü 
Remziye Kuleyin, Fındık bahçelerine 
yoğun zarar veren “Fındıkta Külleme 
Hastalığına” karşı Nisan ayının ikinci 

haftası itibariyle fındığın gelişimi takip 
edilerek meyve (çotanak) bağlama 

döneminde ilaçlı mücadeleye 
başlanabileceğini açıkladı.> Sadık Aydın 2'de

Vakfıkebir İlçesinde, Vakfıkebir İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi binasında “Özel Eğitim 
Meslek Okulu” adıyla yeni bir okul açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bağışçısı olduğu Biz Bize 

Yeteriz Türkiyem kampanyasına, Türkiye'de 'Kebir' firması ile tanınan 

Karadeniz Kardeşler Gıda şirketi kampanyaya yarım milyon bağışladı.

üm dünyayı etkileyen Koronavirüs 

Tsalgını sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' 
kampanyasına Türkiye'nin her yerinden 
bağışlar sürüyor. 13 Nisan itibariyle 

1 milyar 613 Milyonluk bağışın toplandığı 
kampanyaya Trabzon'dan da dev destek 
geldi. Türkiye'de Kebir Markası ile tanınan 
Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk 
bağışçısı olduğu 'Biz Bize Yeteriz 

Türkiyem' kampanyasına 500 bin TL 
bağışladı. Bugün itibariyle bağış kampan-
ya hesabına gönderilirken, Karadeniz 
Kardeşler Gıda Şirketi, Türkiye'nin 
yaşadığı bu zor günleri geçirmesinde 
önemli bir destek vermiş oldu.

> Ahmet Kamburoğlu
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FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞI İLE MÜCADELE ZAMANI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü'nün 31 Mart 2020 tarih ve 
sayılı olurları ile Vakfıkebir ilçesinde 
Genel Müdürlüğe bağlı olarak, 
Vakfıkebir Özel Eğitim Meslek Okulu 
adı ile okul açılmasına dair onay 
yazısı gönderilerek Bakanlık yazısı 
doğrultusunda ilgili işlemlerin 
yapılması istenmişti. Trabzon Valiliği 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Bakanlığın olur karar yazıları 
doğrultusunda Vakfıkebir ilçesinde 
özel eğitim meslek okulu açılış 
dosyasının incelenmesi sonucunda, 
kademeli olarak kapatılacak olan 
Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi binasının 4 katlı 20 
derslikli olduğu derslik dışında 11 
adet odasının olduğu, 9 özel eğitim 
sınıfında toplam 41 özel eğitim 
öğrencisi bulunduğu, 19 öğrencinin 
hafif düzey zihinsel engelli olduğu, 

söz konusu binanın özel eğitim 
meslek okulu açılması için gerekli 
şartları taşıdığı müfettiş raporundan 
alınmış olduğundan, Vakfıkebir 

İlçesinde bulunan İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi binasında 
“Vakfıkebir Özel Eğitim Meslek 
Okulu” adıyla bağımsız gündüzlü 

okul açıldığı bildirildi. Ayrıca Çıraklık 
Meslek Eğitiminin de ek binada 
devam edeceği belirtildi. Okulun 
Kurucu Müdürlüğüne İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Okul 
Müdürü Sezgin Özdin 
görevlendirilerek okulun kuruluş 
işlemlerine başladığı açıklandı. 
Büyükliman havzasındaki 5 ilçeye 
(Vakfıkebir, Tonya, Çarşıbaşı, 
Şalpazarı, Beşikdüzü) hizmet 
verecek okulun özel eğitim meslek 
okulu olarak (III. Kademe) lise 
düzeyinde özel gereksinimi olan 
çocukların eğitimi için önemli yatırım 
olduğu bildirildi. Okul Müdürü Sezgin 
Özdin, “Okulumuzun açılmasında 
başta Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta olmak üzere İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Samim 
Aksoy ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. Yeni açılan okulun 
ilçemize ve bölgemize hayırlı 

Sürekli olarak gündem koronavirüs 
üzerine olunca başka yazacağımız 
konular, farklı zamanlara yayılmış oldu…
Birkaç hafta önce Duayen Gazeteci-Yazar 
değerli büyüğümüz Hikmet Aksoy'u 
kaybetmiştik…
Hikmet Aksoy amcamız, yılların gazetecisi, 
basın camiasının önde gelen 
isimlerindendi. Dünya'nın birçok şehrinde 
karikatür sergileri açmış bir kişi idi…
Onun için yapmamız gereken son bir 
görev daha var…
Hikmet Aksoy'un anısına bir şey yapılabilir.
Sergi veya isminin bir yere verilmesi gibi 
mesela…
Ben şahsen isminin yaşatılması 
taraftarıyım.
Benim gibi düşünenlerde çıkacaktır…
*****************
Türkiye Koronavirüs illeti ile uğraşmaya 
devam ediyor…
Her gün yapılan test, vaka, vefat ve 
iyileşen hasta sayıları açıklanıyor. Son 
zamanlarda iyileşen sayıları artarken 
hayatını kaybedenler azalmaya başladı.
Hakkımızda hayırlısı diyelim.
İnşallah kısa zamanda bu illetten kurtarırız 
ve normal yaşantımıza geri döneriz…
Geçen hafta dört gün sokağa çıkma 
kısıtlaması getirildi. Bu hafta ise 
30.04.2020 Perşembe günü gecesi 
00.00'da başlayacak, 03.05.2020 Pazar 
gecesi saat: 00.00'da bitecek…
İnsanlar geçen hafta dört gün, bu hafta üç 
gün boyunca evlerinde kalacak…
Her zaman olduğu gibi insanlar rahat 
durmayıp, yine dışarı çıkacaklar ama en 
önemlisi dışarı çıkmamaları…
Geçen hafta dört gün sokağa çıkma 
kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlamanın 
ardından Pazartesi günü insanlar sokağa 
akın ettiler. Bu durum daha kötü oldu…
Bir insanın sağlığı olmazsa, hiçbir şey 
olmuyor.
Sağlığımızı düşünüp, dışarı 
çıkmayacağız…
*****************
Birkaç haftadan itibaren sosyal sayfamız 
üzerinden canlı yayınlara başlamış 
olduk…
Yayın akışımız çok güzel ilerliyor…
Bizler planlıyoruz, sorularımızı hazırlıyoruz 
ve değerli büyüklerimizi yayınımıza 
alıyoruz…
Parti gözetmeksizin, kişi ayırmadan bu 
yayını yapmaya gayret gösteriyoruz…
Çok güzel tepkiler var, böylede olunca bu 
programı iyi ki oluşturmuşuz diyoruz…
İnsanlarımız bizleri takip ediyor ve 
programımızı paylaşıyorlar. Daha fazla 
kişiye ulaşmamızı da sağlıyorlar…
Buradan bizleri izleyenlere bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum…
Gelen yorumlar oluyor ve bazen 
gözümüzden kaçıyor, bu kasten yapılmış 
bir şey değildir…
Tabi bu yorumlar arasında eleştirilerde 
geliyor…
Herkesin kendi düşüncesine saygılıyız 
ama toz çok önemli, hakaret, küfür gibi 
yorumlar o insanların kişiliklerini belli 
eder…
Yaptığımız canlı yayınlarda, o kişiyi 
beğenmeyebilirsin ama beğenenler var…
O zaman yapılacak tek şey yayından 
çıkmak oluyor…
Kimse kimse hakaret veya küfür içerikli 
yorum atmamalı, diyorum…
Koronavirüsüz günler dilerim…
#evdekal
#evdekalvakfıkebir
#sağlıklı ol…

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU AÇILDI

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Remziye Kuleyin 

tarafından yapılan açıklamada, 
“Hastalık tüm fındık üretim 
alanlarında ekonomik anlamda 
zarara neden olmaktadır. Bu nedenle 
üreticilerimiz bu dönemde bahçelerini 
kontrol etmelidirler. Mevsim 
şartlarına (sıcaklık-yağış) göre Nisan 
ayının 15-20'lerinde görülmeye 
başlayan “KÜLLEME” için mutlaka 
bahçelerimizde kontrol yapalım. 
Yapraklar tam teşekkül (normal 
büyüklüğü) haline geldikten sonraki 
dönemde mücadele başlar. 
Yapraklarda parmak ucu kadar küf 

görülmesi halinde ilaçlı mücadele 
başlatılmalıdır. Hastalık belirtisi 
görülmeyen bahçelerde birinci 
ilaçlamada koruyucu Bitki Koruma 
Ürünü olarak % 80 Kükürt 
kullanılması; ikinci ve diğer 
ilaçlamalarda ve hastalığın 
görülmeye başladığı bahçelerde ise 
tedavi edici Bitki Koruma 
Ürünlerinden birinin kullanılması 
gerekmektedir. İlaçlamaları yaparken 
ilaca yaprak gübresi 
karıştırabilirsiniz. Ancak Külleme ilacı 
ile başka ilaç karıştırmayınız. 
İlaçlamadan sonraki 12 saat 
içerisinde yağmur yağarsa ilaçlamayı 

tekrar ediniz. Kullanılan ilaçlar kükürt 
bazlı olduğu için arılarda herhangi bir 
zarar oluşturmamaktadır. Lakin 
İlaçlama başlamadan önce arıcıların 
arılarını ilaçlama sahaları dışına 
çıkarmaları gerekmektedir. 
İlaçlamalarda atomizör 
kullanılacaksa ocak başına en az 
1 litre, motorlu pülverizatör 
kullanılacaksa en az 2 litre ilaçlı su 
olacak şekilde, fındık ocakları dipten 
başlanarak yıkama şeklinde ilaç 
atılmalıdır. Mücadelede tavsiye 
edilmeyen Bitki Koruma Ürünü 
kullanılmaması, yaprak gübreleri 
hariç herhangi bir kimyasal 
maddenin Bitki Koruma Ürünüyle 
karıştırılmadan önce etiket 
bilgilerindeki karışılabilirlik durumu 
değerlendirilerek ona göre uygulama 
yapılmadır. İnsan ve hayvan sağlığı 
bakımından kullanılan Bitki Koruma 
Ürününün son ilaçlama ile hasat 
arasındaki süresine göre ilaçlama 
bitiminden 7-28 gün sonrasına kadar 
ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan 
otlatılmamalı ve meyve 
yenmemelidir. Kullanılacak Bitki 
Koruma Ürünleri İlçe Müdürlüğümüz 
tarafından yetkilendirilmiş olan Bitki 
Koruma Ürünleri Satış Bayisinden 
alınarak Bitki Koruma Ürünleri 
Uygulama Belgesine sahip kişiler 
tarafından uygulanmalıdır. 

Üreticilerimiz daha geniş bilgi almak 
için Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüze müracaat 
edebilirler” dedi.
Yapılacak olan bu ilaçlamaların daha 
etkili olması için; Komşularımızın da 
ilaçlı mücadeleye katılması, Fındık 
altı otunun en az iki kez alınması, 
Biçilen otun bahçeden çıkartılması, 
Fındık dip sürgünlerinin alınması 
gerekmektedir. Kullanılabilecek 
ilaçlar, 1.İlaçlama için:  SULFÜR 800 
SC 400gr/100 lt su. İlaç depomuzun 
15 litre olduğu varsayılırsa 60 gr 
sülfür 800 sc karıştıralım. 2.ilaçlama 
için:200 gr/lt. Fluopyram+200gr/lt. 
Tebuconazole25gr/da

BAŞKAN BALTA'DAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ile Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü Bekir Çobanoğlu'nun 
girişimleriyle 23 Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı öncesi Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi'nin bando 
takımı ilçe merkezindeki mahalleler-
de çocuk şarkıları çalarak çocukların 

gönüllerini fethettiler. 
Koronavirüsü nedeniyle 
evde kalan çocukların 
moral ve motivasyon-
larını üst seviyede 
tutmak için Başkan 
Balta'nın talimatlarıyla 
Belediye Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlü-
ğünün gayretleriyle 
ilçeye ilk kez 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı öncesi 
bando takımı getirildi. 
Vakfıkebir Belediyesinin 

istekleri doğrultusunda, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesinin 
planlamasıyla gerçekleştirilen etkinlik 
daha sonra belediyenin sosyal 
medya hesabı üzerinden 
tekrarlanacak. Bando takımına 
balkonlardan eşlik eden çocukların 
mutlu oldukları gözlenirken, ilkleri 

yaşadıkları için çocukları adına mutlu 
olduklarını ifade eden aileler, bu 

sürprizinden dolayı Başkan balta ve 
ekibine teşekkür ettiler.



iyaretle ilgili bir 

Zaçıklama yapan 
Vakfıkebir Kemaliye 

Mahallesi Muhtarı Ali İhsan 
Çavdaroğlu, “Ülke olarak 
Koronavirüs'e karşı büyük 
bir mücadele başlattık. Bu 
mücade-lenin en ön 
safhasında da değerli sağlık 

çalışanlarımız yer alıyor. 
Çok büyük bir fedakarlıkla 
görev yapan sağlık çalışan-
larımıza minnettarız. Bizler-
de Kemaliye Mahallesi Muh-
tarlığı olarak pasta yaptıra-
rak Vakfıkebir 112 Acil Sağ-
lık İstasyonu çalışanlarımızı 
ziyaret etmek ve teşekkür-

lerimizi iletmek istedik. 
Rabbim yardımcıları olsun. 
Çalışmalarında kolaylıklar 
diliyorum” dedi. Vakfıkebir 
112 Acil Sağlık İstasyonu 
çalışanları ise Muhtar Ali 
İhsan Çavdaroğlu ve bera-
berindekilere bu jestlerinden 
dolayı teşekkür ettiler. 

Büyükliman
Postası 3 01.05.2020GÜNDEM

Sağlık çalışanlarını tebrik 
ederek sözlerine başlayan 

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet 
Balta,“Sokağa çıkma yasağı gibi 
olaylarla yeni karşılaşıyoruz. 
Sokağa çıkma yasağında Türk 
insanının yaşadığı panik çok 
yersiz. Dünyanın ortak düşmanı 

haline gelmiş olan bir virüse 
karşı toplu halde bir mücadele 
var. Toplumsal olarak insanların 
kuşkuları ve kaygıları olabilir. 2 
ya da 3 günlük sokağa çıkma 
yasağı ile sıkıntı yaşayacağız. 
Aç kalacağız düşüncemiz var. 
Bu olaylar başladığından beri 
hem Cumhurbaşkanımız hem 
de ilgili bakanlarımız şunu 
söylüyorlar: bunu bizde 
biliyoruz. Türkiye'nin gıda 
problemi yok. Türkiye'nin farklı 
alanlarla dahi sıkıntısı yok. 
Lakin biz tez canlı bir milletiz. 
Böyle bir açıklama yapılınca ilk 
defa da bu tarz açıklamalar 

ortaya çıkınca panik havası 
olması normaldir. İnşallah 
bundan sonra daha tedbirli ve 
güvenli bir şekilde olaylara 
yaklaşımımız olur.
“EN HAZIR ÜLKE BİZİM 
ÜLKEMİZDİR” 
Vaka Türkiye'de görüldüğü 
günden itibaren bütün kurumlar 
önlemlerini alarak 

vatandaşlarımızla birlikte bu 
olayı en az hasarla atlatmak için 
bir mücadelenin içerisindeyiz. 
Bu olay dünyada sadece sağlık 
yönü ile değerlendirilmiyor. 
Sağlık, ekonomi ve diğer 
alanları da ilgilendiriyor. 
Etkilediği bütün konuları Türkiye 
masaya yatırarak bu işin 
üstesinden nasıl geliriz diye 
düşüncesi içerisinde olduk. Tüm 
dünya ülkeleri ile kıyasladığı-
mızda sağlık yönünden altyapısı 
en hazır olan ülke Türkiye 
Cumhuriyeti devleti idi. Hastane 
bakımından örnek verecek 
olursak, 2002 yılında sağlık 

bakanlığının 894 hastanesi 
vardı, şuan 1518 hastanemiz 
var. Yoğun bakım yatak 
sayısından bakarsak 17 bin 
yoğun bakım yatağımız varken, 
şuan itibari ile 40 binlere kadar 
çıkmış durumda. Haliyle sağlık 
sektörü olarak bu tür alt yapımız 
çok şükürler olsun son derece 
iyi durumda. Bu tür anı olan 

vakarla anından müdahale 
edebilecek donanıma sahibiz. 
“GÜÇLÜYÜZ AYAKTAYIZ” 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sağlık Bakanımızın bilim kurulu 
ile yapmış oldukları çalışmalar 
takdire şayandır. Devlet olarak 
bütün birimleri seferber ederek 
bu konunun üstesinden 
geliyoruz. Dünya ekonomilerini 
etkileyen çok büyük bir virüs 
olay ile karşı karşıyayız. Hayat 
durma noktasına geldi. İşte bu 
durumda devlet bütün 
insanlarını seferber etmiş 
durumda. Bunun yanı sıra 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı 

kampanyaya destek veren 
insanlarımız var. İşini ve aşını 
kaybetmiş insanlara da 
devletimiz yardım yapıyor. 
Güçlüyüz ayaktayız her türlü 
sıkıntıda Türkiye Cumhuriyeti 
devleti vatandaşının yanındadır. 
Eksikler olabilir, bu eksiklikleri 
bizlere iletsinler. Hiç kimse 
karamsar olmasın Allah'ın izni 
ile bu işin üstesinden geleceğiz. 
Esnaflarımızdan ve sivil toplum 
kuruluşlarından gelen bütün 
önerileri gerekli bakanlarımıza 
iletiyoruz. Yereldeki eksiklikleri 
elbette vatandaşlarımızın 
bizlere taşıması lazım. Bizde bu 
eksiklikleri ilgili bakanlara iletip 
vatandaşlarımızla birlikte bu 
sorunların üstesinden gelece-
ğiz. Çözüm odaklı bakanlarımız 
çalışmalarına devam ediyor. 
İnşallah bu işin üstesinden hep 
birlikte geleceğiz. 
YAPILAN HASTANELERİN 
DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA 
GÖRDÜK 
Esasında basit gibi görünüyor 
ama internet medyası bu 
iletişim kanalları çok önemli. 
Milletimizin de bu zamanlarda 
buna ihtiyacı olduğu gibi 
bizimde ihtiyacımız var. Bizleri 
de çok kıymetli hem 
şehirlerimizde Ankara'dan 
buluşturdunuz. Bunun devamını 
diliyorum.  Marifet itibara 
tabiidir. Ülkemizin başarılarında 
her zaman olduğu gibi bundan 
sonrada gurur duyarak 
alkışlamalıyız. Bu yapılan 
hastanelerin ne zaman işe 
yarayacağını hep beraber 
gördük. Türkiye'nin her 
tarafında insanlarımıza sağlık 
hizmetini ücretsiz olarak 
ayağına getiren 5 yıldızlı oteller 
gibi hastaneler yapıp Türkiye'ye 

kazandıran ve virüste 
mücadelede de öncülük yapan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza çok 
teşekkür etmek istiyorum. 
Sağlık Bakanımız ilk günden 
itibaren virüsle mücadele de 
açık ve şeffaf bir şekilde 
milletimize güven vererek bu 
mücadeleyi sürdürdü. Başarılı 
çalışmalar yaptı. Onun 
nezdinde hem Sağlık 
Bakanımıza ve bütün sağlık 
çalışanlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Allah onlara güç ve 
kuvvet versin. Dualarımız ve 
desteklerimiz onlarla beraber. 
“ÇANAKKALE RUHU İLE 
ÇALIŞIYORLAR”
T.B.M.M de özellikle sağlık 
çalışanları ile ilgili kanun 
çıkarttık. Biz biliyoruz ki bu 
mücadele ne maaşla ne de 
farklı şeylerle beraber bir 
karşılığı yoktur. Bu sadece 
vatanını milletini insanlığı seven 
insanların mücadelesidir. Nasıl 
ki Çanakkale'de dedelerimizi bir 
saniye sonra öleceğini bile bile 
gözünü kırpmadan 
savaştıysalar virüsle mücadele 
de sağlık çalışanlarımız aynı 
şekilde savaşıyorlar. Ayrıca çok 
çalışkan bir maliye bakanımız 
var. Millet adına maliyenin bütün 
imkânlarını seferber atmış 
durumda. Hem şehrimiz sayın 
Maliye Bakanımıza çok 
teşekkür ediyorum. Yine askeri, 
polisi, valilerimiz, kaymakamla-
rımız, belediye başkanlarımızla 
birlikte alınan önlemlerin 
uygulanmasında gece gündüz 
çalışan İçişleri Bakanımız ve 
personeline teşekkür ediyorum. 
Ayrıca kabinedeki bütün 
bakanlarımızı tebrik ediyorum. 
Bütün imkânları seferber ederek 
çalışan valimiz emniyet 

müdürümüzü kaymakamlarımızı 
belediye başkanlarımızı ve 
bürokratlarımızı kutluyor 
teşekkür ediyorum. Allah 
onlardan razı olsun özellikle 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımızı kutluyorum. Bu 
krizde be yaklaşan ramazan ayı 
nedeni ile hem şehirlerimize 
yardım eli uzattı. Milletimiz 
adına bütün imkânları seferber 
edeceğini söyledi. Ben kendisini 
kutluyor, başarılar diliyorum.
“ZAMAN SİYASET YAPMA 
ZAMANI DEĞİLDİR” 
Vakfıkebir ilçemizden yayın 
yapıyorsunuz ilçemizde güzel 
hizmetler yapan 
Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza bütün kamu 
çalışanlarına da teşekkür 
ediyorum. Elbette eleştiriler 
olacaktır. Bu dönem siyaset 
yapma zamanı değildir. Bu işin 
siyaseti yoktur. Bu işte hep 
birlikte olmak zorundayız. Bu 
işin amblemi yoktur. Bütün yöre 
halkının sözcüsüyüz, 
temsilcisiyiz ve emrindeyiz. Bu 
dönemlerde birliğe beraberliğe 
kardeşliğe yardımlaşmaya ve 
dayanışmaya ihtiyacımız vardır. 
Bizler o yörenin evladıyız. Bizim 
kimseye bir zararımız olmadı. 
Bundan sonrada olmayacak. 
Bizim insanlara bakışımız 
amblemlere göre değil, Allah'ın 
yarattığı en güzel varlık insan 
olduğu için onları seviyoruz. Biz 
onları sevmeye devam 
edeceğiz. Bizi sevmeyenleri de 
sevmeye devam edeceğiz. Allah 
için seveceğiz. Ne olur 
cumhurbaşkanımızın, sağlık 
bakanımızın ve bilim kurlunun 
aldığı kararlara her beraber 
uyalım.“Evde kalalım Vakfıkebir, 
Evde kalalım Trabzon”

ÜLKEMİZİN BAŞARILARINI
GURURLA ALKIŞLAMALIYIZ

SAĞLIKÇILARA PASTALI TEŞEKKÜR

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.

Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu 
yaşadığımız Koronavirüs salgını nedeniyle önem ve değerleri bir kat 
daha artan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek amacıyla pasta 
yaptırarak Vakfıkebir 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

HAYVANLARIN iHTiYAÇLARINIDA KARŞILIYORLAR 
Vakfıkebir Vefa Sosyal Destek Grubu 
tüm yurtta olduğu gibi 65 yaş üstü ve 
kronik rahatsızlıkları olan vatandaşla-
rın dışarıya çıkmamaları için ihtiyaçla-
rını karşılamaya devam ediyor. 
Özellikle eski statüsü ile köy olarak bilinen 
mahallelerden gelen yoğun talepleri 
karşılamak için büyük bir özveri 
gösteriyorlar. Grup üyeleri Vakfıkebir 
Kirazlık Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve 
Mısırlı Mahallesi'nde vatandaşların 
hayvanları için saman ve yem taleplerini 
de karşılayarak hizmette sınır yok dediler.

JANDARMA YENi BiNASINA TAŞINDI

AK Parti Trabzon Milletvekili æAv. Salih Cora'nın talebi ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'-
nun onayı ile Tonya İlçe Jandar-
ma Komutanlığı'na ait yerleşkenin 
Kaleönü Mahallesi'ne taşınma-
sına karar verilmişti. Kaleönü 

Mahallesi'nde yapımına başlanan 
ilçe jandarma Komutanlığına ait 
bina artık tamamen bitti ve hizmet 
vermeye hazır hale geldi. Bunun 
üzerine İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı oldukça modern ve son tekno-
lojik donanımlarla dizayn edilen 

yeni hizmet binasına taşındı. 
6 bin 500 metrekare alanda bir 
karargah ve bir de servis binasın-
dan oluşan yeni hizmet binasının 
resmi açılışının ise koronvirüs 
salgını nedeniyle ilerleyen 
günlerde planlandığı bildirildi.

Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı bir süre önce tamamlanan Kaleönü Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasına taşındı.
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Osman KOYUNCU

uran ve Hadis üzerine kafa yoranlar, Keski Arap edebiyatını anlayacak 

kadar mükemmel bir Arapçaya,  edebi 

sanatlar, mantık ve fen ilimlerine vakıf 

olmalıdır. Bununla birlikte, hür ve 

bağımsız düşünmelidir. Eski zaman 

fenlerinin çoğu safsata idi, onun için eski 

İslam düşünürleri, felsefe denen o 

zamanın fenlerinden uzak durdular. 

Bugün hocaların çoğu, eskiden kalan bu 

alışkanlığı devam ettiriyor ve felsefeye 

karşı soğuk bakıyorlar. Şimdiki fenlerinin 

büyük kısmı doğrudur, bu zamanda 

fenlere başvurmadan Kuran anlaşılamaz. 

Fenlerin ilerlemesine paralel olarak 

Kuran'ın sırları daha iyi anlaşılacaktır. 

Fenler, mucizeleri taklit edecek, onlara 

yanaşacak fakat yetişemeyecek. Felsefeyi 

ikiye ayırır, biri menfi diğeri müspet. 

Felsefenin müspet kısmı Kuran ile 

barışıktır, bilim ve dinin hizmetindedir. 

Allah'ın sonsuz isimleri vardır, her bir ilim 

dalı Allah'ın bir ismidir. Tıp, şafi ismi, 

matematik, Mukaddir ismidir vs. Allah 

maddeden mücerret, soyut, bütün maddi 

ve manevi âlemin mantığı, şuuru, sonsuz 

bir ilim ve nurdur. Allah, sonsuz olduğu 

için, insan peygamber bile olsa bu 

sonsuzluğu tam kavrayamaz. Allah, gerçek 

isimleri olan fenlerle ile o sonsuz nur olan 

Allah'ın Vahdaniyeti, Ehadiyet tecellisi ile 

kısmen anlaşılabilir. Güneş Vahdaniyet 

ise, ısısı, ışığı ve renkleri ile cam 

parçasındaki veya su damlasında 

yansıması yani küçük çaptaki tecellisine 

Ehadiyet tecellisi denir.   

   Hastane, bir kelime veya sadece bir  isimden ibaret değildir, binası, doktoru, 

sağlık görevlisi ilaçlar ameliyat hanesi vs 

ile bir bütündür. Allah'ın isimleri de yalnız 

kelimelerden ibaret değildir ki bunları 

ezberleyerek kemale erelim, kâinat ve fen 

ilimleri Allah'ın gerçek isimleridir. 

Gelişmiş ülkeler, fennin bu felsefi yönünü 

kavradığından sanat ve teknolojide büyük 

mesafe aldılar. İslam, felsefenin bu 

yönüne hikmet der, hikmette Allah'ın ilmi 

esas olmakla beraber ilim ve kudretinin 

tecellisidir. Kısaca insanlığa faydalı fen 

ilmine yani müspet felsefeye hikmeti 

cedide, ilmi hakikat veya ilmi hikmet 

denir. 

     Gelişmiş ülkelerde müspet felsefe,  hayatın her alanında vardır, hukuk, 

tarih, biyoloji, kimya, fizik ve kuantum vs 

gibi. Bizde felsefe denince,  din, iman 

tanımaz, maneviyattan uzak, sapık 

görüşlü düşünceler akla gelir. Kapitalist 

felsefeciler, Allah'ı düşünmeden sadece 

maddeyi inceleyerek, kör, sağır ve somut 

maddeye ilah gibi değer verdiler.  

Natüralist(tabiatçılar) felsefeciler ise, aklı, 

ilmi, şuuru, duyguları olmayan ve 

kâinatın planı olan tabiatı, ilah kabul 

ederek, bütün kutsal, manevi ve 

soyut(maddi olmayan) değerleri inkâr 

ettiler. Sınırsız bir inkâr olan küfrü 

mutlaka düştüler. Düşünürler, İslam'ın 

güzellikleri, gerekli şekilde 

anlatılmadığından, bazıları cahil 

Müslümanlara bakarak iki cami 

arasındaki beynamaz gibi, şüphe içinde 

kaldılar. Hikmet, Allah'ın sıfatıdır, her 

şeyi bilimsel kurallara göre yaratması ve 

her yarattığı şeylere pek çok faydalar 

takmasıdır. Elmalı Hamdi Yazır, Paul 

Janet'ın felsefe tarihi eserini Fransızcadan 

tercüme ederek, hocalara Kuran'ı 

anlamada aklı kullanmanın bir çeşit 

yolunu göstermiştir. Bu zamanda 

Müslümanlar, imam hatip gibi dini 

okullara verdiği değerden daha fazla, fen 

lisesi gibi okullara değer vermezlerse 

çöküşleri kaçınılmaz olacaktır. 

İSLAM VE DÜŞÜNCE FELSEFESİ ÜZERİNE BİR YORUM 

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Muhammet Balta 
mesajında şunları 

söyledi; 
Değerli hemşerilerim, sevgili 
çocuklar; Koronavirüs önlemleri 
dolayısıyla bu yıl 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızı ilk kez evlerimizde 
kutlayacağız.  Bu zor günlerde 
en büyük gücümüz birlik ve 
beraberliğimizdir. Kurallara 
uyarsak bu günleri kısa bir süre 

içerisinde geride 
bırakacağımıza gönülden 
inanıyorum. Çocuklarımıza 
evlerimizde yaşatacağımız 
bayram sevinci, onların vatan 
millet ve bayrak sevgisinin 
artmasına vesile olacaktır.  
Sizleri evlerinizi bayraklarla 
süslemeye ve bu akşam Saat 
21.00'de balkonlara çıkarak 
hep birlikte İstiklal Marşımızı 
okumaya davet ediyorum. Bu 
vesileyle çocuklarımızın; 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
vatanımız için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimize Yüce 
Allah'tan rahmet diliyorum. Bir 
sonraki 23 Nisan'da 
meydanlarda buluşmak üzere. 

BAŞKAN UZUN'DAN RAMAZAN AYI MESAJI!
æAK Parti Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Ahmet Uzun 
Ramazan ayının başlaması 
dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Uzun mesajında, gönüllerin 
hoşgörü, sevgi ve kardeşlik 
duygusuyla dolduğu mübarek 
ramazan ayının bolluk, bereket 
ve mutluluk içinde geçmesini 
diledi. Bereketin, bolluğun ve 
paylaşımın yoğun şekilde 
yaşandığı, yılın en hayırlı ayı 
olarak büyük özlemle 
bekledikleri ramazan ayına bir 
kez daha erişmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
aktaran Uzun, şunları kaydetti: 
"Yardımlaşma ve paylaşmanın 
arttığı içerisinde bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir 
Gecesini barındıran Ramazan 
ayı yüce kitabımız Kuran-ı 
Kerimin yeryüzüne indiği 
kutsiyetlerle dolu bir aydır. Bu 
güzel ayda dargınlıkları 
unutmak, barış içinde yaşamak, 

kardeşlik duygularımızı 
pekiştirmek hepimizin ortak 
hedefi ve arzusu olmalıdır. 
Ramazan ayında biraz daha 
yoğun olarak düşkün ve 
muhtaçlara yardım elimizi 
uzatmalı çocuk ve yaşlıların 

gönüllerini almalıyız. 
Tuttuğumuz oruçlarımızda 
bizlere sabırlı olmayı 
öğreten Ramazan ayı aynı 
zamanda hoşgörüyü, 
dayanışmayı ve kardeşlik 
duygularını da tüm 
insanlığa hatırlatır ve 
yaşanmasını sağlar. Tüm 
insanlığın büyük bir salgınla 
karşı karşıya kaldığı bu 
günlerde, mübarek 
ramazan ayını fırsat bilerek 
yapılacak dualarımızın 
kabul olmasını diliyor, 
Rahman ve Rahim olan 
Cenab-ı Allah'ın başta 
İslam âlemini ve tüm 
insanlığı bu illetten 
kurtarmasını niyaz 

ediyorum. Nice ramazanlara 
sağlık ve huzurla hep birlikte, 
kavuşmayı Rabbim 'den 
dilerken, Vakfıkebirli 
hemşerilerimi en samimi 
duygularımla selamlıyorum.

akfıkebir İlçe Emniyet VMüdürlüğü ile belediye 
zabıta ekipleri pazar yerinde 
COVİD- 19'la ilgili geniş 
önlemler aldılar. Vatandaşların 
daha rahat ve risk taşımadan 
alış veriş yapmalarını 
sağlamak amacıyla belediye 
zabıtası tarafından Pazar 
yerine giriş için bir kapı 
oluşturdu. Pazar yerinde 

yoğunluk oluşmaması için de 
daha önce yapıldığı gibi bir 
yöntem uygulandı.  Uygula-
nan yöntemle, alış verişini 
tamamlayarak Pazar yerini 
terk eden vatandaş sayısı 
kadar içeriye girmeye izin 
verildi.  Alış veriş sırasında 
emniyet müdürlüğü ekipleri de 
yoğun bir mesai harcadılar. 
Her alış veriş yapan vatan-

daşın ateşi ölçüldü ve kendile-
rine uyarıcı tavsiyelerde 
bulunuldu.  Ekipler, salgın riski 
geçinceye kadar özellikle yaşlı 
vatandaşlara sokağa çıkma-
maları; ihtiyaçlarının görevliler-
ce karşılanarak evlerine kadar 
gönderileceğini söylediler. 
Ayrıca İlçe Emniyet üdürlüğü 
tarafından da maskesiz 
vatandaşlara maske dağıtıldı.  

EMNiYET VE ZABITADAN PAZARYERiNDE SIKI DENETiM 
Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ilçede Pazartesi günleri kurulan halk 
pazarını hem denetlediler, hem de alış veriş yapmaya gelen vatandaşları uyardılar. 

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, ramazan ayının 
tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirtti.
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ZOR GÜNLER DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA iLE AŞILIR

æCHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, “Türkiye 

olarak bütün dünya olarak 
aslında insanlık olarak sıkıntılı 
günlerden geçiyoruz. Allah 
öncelikle memleketimizin tüm 
dünyanın ve insanlığın 
yardımcısı olsun.
HÜKÜMETİN EKSİK YAPTIĞI 
ŞEYLER VAR 
Hükümetin virüsle mücadele 
anlamında eksik yaptığı şeyler 
var. Bunun yanında haliyle 
doğru karar verilmiş ve uygulan-
mış olan programlarda var. 
Eksik olan şeyleri söylediğimiz-
de muhalefet yapmış oluyoruz. 
Ama inanınki bende bu 
coğrafyanın evladıyım. Bu 
topraklarda doğdum. Bu 
topraklarda öleceğim. Biz bu 
topraklar üzerinde yaşayan her 
bir insanın mutlu olmasını 
istiyoruz. Huzur içerisinde 
kardeşçe yaşamasını istiyoruz. 
O kadar zor günlerden 
geçiyoruz ki! Bu zor günleri de 
dayanışma ile yardımlaşma ile 
ekmeğimizi bölüşerek hep 
birlikte aşalım istiyoruz. Lakin 
bunu yapabilmenin yolu ne 
iktidarı ve muhalefetiyle hiçbir 
siyasi parti ayrımı yapmaksızın 
kenetlenmekten geçiyor. Akıl 
ortaklığından geçiyor. 
BİRBİRİMİZE SAYGI 
GÖSTERELİM 
Birbirine saygı göstererek 
fikirlerini dinlemekten geçiyor. 
Bunu yapabilirsek bu zorlu 
süreçten ben inanıyorum ki 
hasar almadan ülke olarak, 
millet olarak rahatlıkla 
çıkacağız. Bunu yapabilmenin 
yolu, ülkeyi yönetenlerin yani 
iktidarın göremedikleri bizim 
gördüğümüzü görmesini istedi-
ğimiz şeyleri onlara hatırlattığı-
mız zaman bundan faydalan-
mayı denemeleri. Bizler bunları 
hatırlattığımız ya da söylediği-
miz zaman, vay efendim 
muhalefet söylüyor anlayışı ile 
hemen karşı çıkmak hemen 
reddetmek yani toptan reddet-
me anlayışı var. Bunu doğru 
bulmuyoruz, kabul etmiyoruz.  
Ülkemizde virüsle mücadele 
anlamında ilk başta sağlık 
bakanlığı doğru bir iş yaparak 

bilim kurulu kurdu. Bunu takdir 
ediyoruz. Bu doğru bir karardı.
BİLİM KURULUNUN UYARI-
LARI DİKKATE ALINMADI 
Fakat daha sonraki bilim 
kurulunun çalışmaları ve 
uyarıları dikkate alınmadığı 
bilgileri ortaya çıktı. Bunu doğru 
bulmuyorum. Sayın Cumhur-
başkanı AKP genel başkanının 
dedikleri uygulanıyor. Oysaki 
bilim kurulu başkanı başka 
şeyler söylemişti. Bu sürecin 
başında sokağa çıkma yasağını 
dile getirmişti. Geldiğimiz bu 
süreçte bilim kurulunun ilk başta 
söylediği bugün uygulanıyor. 
İşte biz bunları eleştiriyoruz. 
Bilim kurulun vermiş olduğu ka-
rarlar neden baştan beri uygu-
lanmıyor. Bilim kurulu tavsiyele-
rini, önerilerinin o diğer ülkeler-
de yaşanan tecrübelerden 
edindiklerini biz maalesef 
uygulamadık, uygulamakta 
eksiklikler yaptık. Onun sonucu 
olarak da bugün böyle bir tablo 
ile karşı karşıyayız. Keşke bilim 
kurulunun tavsiyeleri dikkate 
alınsaydı da bu doğrultu da 
çalışmalar yapılsaydı.
ESNAFLAR ZOR DURUMDA 
Bunun yanında bir ekonomik 
paket açıklandı. Bütün dünya 
bütün ülkeler ve devletler 
ekonomik paketler açıkladılar. 
Bir tanesinin de sayın 
Cumhurbaşkanı açıkladı. 
Samimiyetle söylüyorum ben 
farklı bir beklenti içindeydim. 
Yani şöyle düşünün İçişleri 
Bakanı bir genelge yayınlıyor. 
Küçük esnafa dükkanlarınızı 
kapatacaksınız diyor (berber, 
kuaför, kahvehaneler vs) evet 
uyulması gereken bir kural. 
İnsan sağlığından ve 
hayatından kıymetli hiçbir şey 
yok. Devletlerin görevleri 
insanların sağlığını korumak ve 
kollamaktır. Toplum içinde 
yaşayan bireylerinde görevinde 
devletin talimatlarına uymak ve 
kendi can güvenliği, sağlığını ve 
toplumun can güvenliğini 
sağlığını korumak da dikkatli 
davranmaktadır. Bundan yola 
çıkarak küçük esnaf 
dükkanlarını kapattı. Yaklaşık 
bir aydan fazla oldu. O saatten 

bugüne siz ne yapıyorsunuz 
buralarda günlük para kazanan 
insanlardınız, evlerinize bura-
dan ekmek götürüyordunuz 
yanınızda insanlar istihdam 
ediyordunuz, kiranız, sigortanız, 
elektriğiniz, suyunuz vardı. 
Nasıl ödüyorsunuz? Borçlarınız 
var nasıl ödeyeceksiniz. 
Evlerinizin ihtiyaçları var, bunları 
nasıl karşılıyorsunuz diyen 
soran yok maalesef. Bu devlet 
babadır. Biz Türk milleti olarak 
devleti baba kabul ederiz. 
Babadan da bu zor günlerde 
destek bekleriz. Bu milletin en 
doğal hakkıdır. Fakat bu deste-
ğin yeterince millete verilmediği 
kanaati bizde hakim. Konuştu-
ğumuz insanlardan aldığımız 
bilgiler bunu gösteriyor. Maale-
sef ki esnaf arkadaşlarımızın 
çoğu açıklanan ekonomik 
yardım paketinden yararlana-
mıyor. Ayrıca 1000 TL gibi bir 
para verilecek denildi. Kime 
verilecek? Nasıl verilecek? Diye 
bir dünya sıkıntı yaşandı. Yeni 
yeni insanlar parlarını almaya 
başladı. Maalesef ki ekonomik 
destek paketi olarak açıklanan 
paketteki birçok sözün 
uygulama karşılığında birçok 
sıkıntılar yaşandı. Berberler, 
kuaförler, kahvehanelerin, yanı 
sıra bu ülkede öğrenci servisi 
yapan arkadaşlar var. Taksiciler 
minibüsçüler, otobüsçüler var. 
Bu esnaflarımıza haliniz nedir 
diye soran olmadı. Şoför esnafı 
da çok bükük bir mağduriyet 
yaşıyor. Bu insanlara da 
yardımcı olmamız gerekiyor.  
AF YASASINDA 
EKSİKLİKLER VAR 
Af yasası gündeme geldi. Bu 
ülkenin ileri gelen hukukçuları 
yaptıkları değerlendirmelerde 
yasanın çok eksik olduğu kanun 
yapma tekniğine ve anayasanın 
özüne aykırı olduğu, eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu yönünde 
eleştiriler yaptılar. Biz milletvekili 
seçtikten sonra milletin 
huzuruna çıkıp bir yemin ettik. 
Anayasa sadakatten 
ayrılmayacağımızı hukuku 
üstün tutacağımızı, herkesin 
insan hak ve hürriyetlerinden 
eşitlik ilkesinden 

yararlanacağına dair yemin 
etmiştik. Fakat çıkan bu yasanın 
özü itibari ile ettiğimiz yeminle 
bağdaşmadığını bütün 
hukukçuların tespiti olarak 
bende meclisteki konuşmam da 
dile getirdim. Ceza evinde 
düşüncesini açıkladı diye yatan 
gazeteciler var. Akademisyenler 
var. Düşüncesini açıkladığı ve 
fikrini söylediği için cezaevinde 
olan aydınlar var. Şunun da 
bilinmesini isterim. Mecliste af 
yasası görüşmeleri başlarken 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
PKK ve FETÖ örgütü suçlarının 
affedilmesine kesin karşıyız diye 
davranışımızı ortaya net 

koyduk. Eline silah almış 
devlete kurşun sıkmış devlete 
ihanet etmiş olanların asla 
affetmeyeceğimizi açıkladık. Bu 
konuda duruşumuz da 
çizgimizde nettir. 
CHP OLARAK 
RED OYU VERDİK 
Bakın çevremizde birçok esnaf 
arkadaşımız var. Dürüstçe 
devlete karşı sorumluluklarını 
yerine getirmiş ama bir 
sebepten dolayı çeki yazılmış. 
Bundan dolayı bu esnaf 
hapisteyken, çekini senedini 
nasıl ödesin. Eğer bir af 
çıkıyorsa o esnaf kardeşlerimiz 
de bu aftan yararlandırılsın. 
Maalesef bu insanlar bu aftan 
yararlanamadılar. Kabul etmek 

mümkün değil. Dürüstçe ticaret 
yapmış ama bir aksilikle bir 
sıkıntı yaşamış, çeki yazılmış 
yüzlerce esnaf var.  Çocuk 
mahkûmlar, gebe kadınlar var. 
Bu af yasasın da inanılmaz 
haksızlıklar var. Onun için biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
meclis çatısı altında güçlü bir 
şekilde itirazımızı dile getirdik, 
görevimizi yerine getirmeye 
çalıştık.  Fakat meclis tüzük 
gereği AKP ve MHP oylarıyla 
yasa kabul edildi. CHP olarak 
bu yasa önerisinde ret oyu 
verdik. Yasayı şimdi hukukçu 
arkadaşlarımız hazırladıkları 
anayasa mahkemesi süresince 

başlatıyoruz. CHP olarak 
yasadaki eksiklerin giderilmesi 
ve yasadan yararlanmasını 
düşündüğümüz o mağduriyet 
yaşayan çeki yazılan esnafların 
yararlanabilmesi için haksızlığa 
uğrayan insanların eşitlik 
ilkesine aykırı şekilde aftan 
yararlanamayan insanların 
yararlanması için anayasa 
mahkemesine getireceğiz.
AKP ve MHP'LİLER 
SÖZLERİNİ TUTMADI 
EYT konusunda çok büyük 
haksızlıklar var. 5510 sayılı 
sosyal güvenlik kanunuyla 
birlikte diyorsun ki; senin yaşın 
dolmadı, şu kadar daha 
çalışacaksın, bu bir haksızlıktır. 
Kazanılan hak iptal edilmez. 

Toplumda bu konuda çok 
sayıda mağduriyet yaşayan 
insan var. Günü dolmuş emekli 
olamıyor. Çalışmak için işe 
müracaat ediyor. Yaşlısın deyip 
işe alınmıyorlar. Maalesef bu 
insanlar arada derede kalmış 
insanlar. Bugün EYT mağdurları 
bu toplumun en büyük 
mağduriyetini yaşayan en büyük 
haksızlığa uğrayan kesimini 
oluşturuyorlar. Biz CHP olarak 
bu haksızlığın düzeltilmesi 
adına çaba harcıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanı, AKP 
kurmayları, MHP de siyaset 
yapan insanların her biri seçim 
döneminde bu insanlara söz 

verdiler. Ama maalesef seçim 
bitti, sözler unutuldu. Biz sıklıkla 
bu konuyu meclis gündemine 
getiriyoruz. Bu haksızlığı da 
çözme derdi içerisindeyiz. 
İnşallah bu virüs konusundan 
sonra bu emeklilikte yaşa 
takılanlar konusu gündeme gelir 
ve çözüme kavuşmuş olur.
Bizlere öncelikle bu güzel fırsatı 
verip halkımızla buluştur-
duğunuz için sizlere teşekkür 
ediyorum. En kısa zamanda bu 
illetten kurtulup tekrar eski 
günlerdeki gibi kucaklaşıp 
oturup birlikte dertleşip çay içip 
sohbet edeceğim günlere Allah 
bizleri kavuştursun diyorum. 
Tüm hem şehirlerime saygılar 
sunuyorum” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya,  Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.

CHP Vakfıkebir İlçe Başkan Mehmet 
Keskin açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi. Bu yıl Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin (TBMM) Açılışının 100. 
yılını kutluyoruz. Egemenliğin 
kayıtsız şartsız millet iradesine 
bırakıldığı böylesine önemli bir günü 
Mustafa Kemal Atatürk 
geleceğimizin teminatı sevgili 
çocuklarımıza armağan etmiştir.  

Ata'mızın çocuklara verdiği 
öneminin, inancın ve güveninin 
önemli göstergesi olan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, dünyada çocuklara 
armağan edilen ilk ve tek bayramdır.  
Tüm dünyada yaşanan Korona virüs 
(COVİD-19) salgını nedeniyle 
bayramımızı maalesef sokaklarda 
kutlayamayacağız. Ancak; Ulusal 

Egemenliğin 100. yılında, 
dayanışmaya, sevgiye, kardeşliğe, 
paylaşıma en çok ihtiyacımız olan 
bugünü evlerde farklı etkinlikler 
üreterek kutlayacağız. Bir araya 
gelemesek de evlerimizin 
balkonlarından bütün millet yürek 
yüreğe vererek İstiklal Marşımızı, 
şiirlerimizi, marşlarımızı okuyacağız. 
Belediyelerimiz etkinlikler 
düzenleyecekler.  Çocuklarımız 
Atatürk'ün kendilerine armağan 
ettikleri bu büyük bayrama 
hazırlanma konusunda engel 
tanımıyor, evlerini süslemeye,23 
Nisan temalı etkinliklerine şimdiden 
başladılar bile… 100. Yılında 
çocuklarımıza bayram sevincini 
yaşatıp, birlikteliğimizi bu özel günde 
ayrı ayrı yerlerde olsak bile içimizde 
hissedeceğiz. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'e bağlılığımızı 
göstereceğiz.  Sokaklarda yine 
neşeyle, coşkuyla 23 Nisan'ları 
kutlayacağımız günlerin geleceği 
inancı ile halkımızı evde kalmaya 
davet ediyor, bayramlarını en içten 
dileklerimizle kutlarız dedi…

BAŞKAN KESKiN, “100. YIL KUTLU OLSUN”
CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Mehmet Keskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
(TBMM) Açılışının 100. Yılı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.  

ŞALPAZARI BAŞKANINI UĞURLADI
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 96 yaşında yaşamını kaybeden Şalpazarı 
Belediyesi'nin kurucu Belediye Başkanı Hüseyin Hasan Cengiz toprağa verildi. 

Uzun bir süredir hasta olan ve 
çeşitli hastanelerde tedavi görev 

Hüseyin Cengiz rahatsızlığının 
ilerlemesi sonucunda önceki gün 
öğlen saatlerinde Hakkın rahmetine 
kavuşmuştu. Şalpazarı eski Belediye 
Başkanı Fehmi Cengiz'inde babası 
olan Hüseyin Hasan Cengiz dün 

saat 12.00'de Şalpazarı Merkez 
Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Cenazeye Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız,, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Atilla Ataman katıldılar.  
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VAKFIKEBİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 261 KOD NOLU
BALLI -  ŞADIRVAN ORMAN YOLU İNŞAATI YAPIM İŞİ 

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN1162556

Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 261 kod nolu Ballı - Şadırvan 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  :2020/223127
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 261 kod nolu Ballı - Şadırvan Orman Yolu inşaatı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:3+000 KM
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği 261 kod nolu Ballı - Şadırvan 
Orman Yolu inşaatı yapım işi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) 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 :12.05.2020 - 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.

BİR SÜRPRİZ'DE NİSAN İCLAL'E

İlçe protokolü 23 Nisan 2013 
doğumlu olan Nisan İclal Özkul'un 
evine giderek pasta ile birlikte 
doğum gününü kutladılar. İlçe 
Protokolü tarafından hazırlatılan 
pasta ile doğum günü kutlanan 
minik Nisan İclal'in mutluluğu 
görülmeye değerdi. Özkul Ailesi 
bu anlamlı jestten dolayı İlçe 
protokolüne teşekkür ettiler.

23 Nisan 2013 doğumlu 
minik Nisan İclal Özkul'a, İlçe 
protokolü tarafından doğum 

günü sürprizi yapıldı.

HİRA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Anne babası Elazığ'da 112'de çalışan Hira Çolakoğlu'na 
sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. 

æHira Çolakoğlu 6 Nisan'da 
9 yaşına girdi. Anne ve 

babası Güler ve Güngör 
Çolakoğlu Elazığ ilimizde 112 
Acil Servis İstasyonunda görev 
yapıyorlar. Covid -19 salgın 

hastalığı dolayısıyla okullarında 
kapanmasıyla birlikte çocukla-
rını korumak isteyen Çolakoğlu 
ailesi Hira ve ağabeyini 
Vakfıkebir Yalıköy Mahallesinde 
ikamet eden babaannesi ve 
dedesinin yanında gönderdiler. 
Bütün yaş günlerini anne ve 

babasının yanında kutlayan 
Hira bu yaş gününde kutlama 
yapılamamasından dolayı çok 
büyük üzüntü yaşadı. Hira'nın 
Annesi Güler Çolakoğlu 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'ya sosyal 
medya üzerinden ulaşarak 
yaşanılanları anlattı, “Sayın 
Başkanım kızım doğum günü 
pastası alınamadığı için 9 
yaşına giremeyeceğim diyerek 
her aradığımda ağlıyor. Sizden 
ricam ona bir sürpriz yapabilir 

misiniz” diye sordu. Vakfıkebir 
Belediye Başkan Muhammet 
Balta mesaj karşısında oldukça 
duygulandı ve hemen iletişim 
bilgilerini alarak çocuklar için en 
anlamlı gün olan 23 Nisan'da 

ilçe protokolü Yalıköy Mahalle-
sindeki evlerine gittiler.Yapılan 
bu sürpriz karşında oldukça 
mutlu olan Hira kendisi için 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'nın hazırlattığı pastadaki 
mumlara üfleyerek doğum 
gününü kutladı. 

T
onya ilçesinde, 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında, her yıl nisan 

ayında açan, 'Uluslararası Bern 
Sözleşmesi' gereği korunan, 
ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' 
çiçeğinin yetiştiği ve yörede 
'mor yayla' olarak da bilinen 
Kadıralak Yaylası'na ziyaretçi 
girişleri yasaklandı. Polis ve 
bekçi ekiplerinin kontrollerde 
bulunduğu yaylaya, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşanların 
dışında kimse alınmıyor.
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU  
KARARIYLA ZİYARETE 
KAPATILDI
Tonya ilçesine 9 kilometre 
uzaklıkta ve yaklaşık 1300 
metre yükseklikteki Kadıralak 
Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi 
yıldız' çiçeklerinin açmasıyla 
mor örtüyle kaplanıyor. Her yıl 
Nisan ayında açan ve 
'Uluslararası Bern Sözleşmesi' 
gereği korunan, ince uzun 
yapraklı 'mavi yıldız' çiçeklerinin 
yetiştiği yayla, bu yıl da mora 
büründü. İlkbaharın gelmesiyle 
yeşilin farklı tonlarının ortaya 

çıktığı ve  'mavi yıldız' 
çiçekleriyle dolan yayla; olası 
ziyaretçi akınına karşı İlçe 
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 
alınan kararla ziyarete kapatıldı. 
Ziyaretçilerin girişine 
yasaklanan yaylada, 
oluşturulan kontrol 
noktalarında, polis ve bekçi 
ekipleri denetimlerde bulunuyor. 
Ekipler, bölgede yaşayanların 
yanı sıra tarım ve hayvancılıkla 
uğraşanların dışında yaylaya, 
ziyaretçi girişlere de izin 
vermiyor. Yayla sakinleri ise, 
oluşturulan polis noktalarında 
ekiplerin kontrollerinin ardından, 
Kadıralak Yaylası'na alınıyor.

'SAĞLIĞIMIZ DAHA 
ÖNEMLİDİR'
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel, Kadıralak Yaylası'nı bu 
sene tedbirler kapsamında 
ziyarete kapatıldığını belirterek, 
“Tonya'mız doğal güzellikleri ile 
ön plana çıkmış bir yerdir. 
Kadıralak Yaylamız 15 Nisan ile 
1 Mayıs arasında burada popü-
lasyonu görülen mavi yıldız 
çiçekleri itibariyle dünyanın 
meşhur yerlerinden bir tanesi-
dir. Her yıl olduğu gibi, bu yılda 
belli ki misafirlerimizin bu 
çiçekleri görüp Tonya'mızı 

ziyaret etme istekleri vardır. 
Ancak halkımızın sağlığı daha 
önemlidir. Özellikle sosyal 
mesafe kuralına uyulması çok 
zorunlu olmadıkça bazı zevkler-
den ve sokak hayatından 
vazgeçilmesi yönünde alınan 
tedbirler kapsamında, Kadıralak 
Yaylası'nın bu seneki ziyaretle-
rinin ertelenmesi yönünde bir 
karar alındı. Bu beladan kurtul-
duktan sonra misafirlerimizi 
daha güzel bir şekilde 
ağırlamayı düşünüyoruz" dedi.
'DOĞRU BİR KARAR ALINDI'
Kadıralak Yaylası'na giriş 
yasağını değerlendiren yöre 
sakinlerinden Turan Günaydın, 

“Dışarıdan gelen insanlara 
belediye ve kaymakamlık piknik 
yapmayı ve yeme içmeyi 
yasakladı. Doğru bir karar 
vermiştir. Çünkü şu anda 
insanların beşeri ilişkisi 
olmaması gerekiyor. 
Koronavirüs yüzünden devletin 
yaptığı bu uygulamayı doğru 
buluyorum" diye konuştu.
'HÜZÜNLÜYÜZ'
Yaylada tarım işi ile uğraşan Ali 
Karaca “Her yıl Kadıralak 
Yaylası'nda yapılan mavi çiçek 
şenliğinden bizler memnunduk. 
Ne yazık ki bu sene mavi çiçek 
şenliği koronavirüs nedeniyle 
iptal olmuştur. Üzgünüz, 
hüzünlüyüz, ama umarız bu 
salgın sona erer.” dedi.
'NE YAZIK Kİ BU YIL 
ZİYARETE KAPATILDI'
Yayla sakini Ali Kemal Karaca 
da “Her yıl Nisan ayında mavi 
çiçekler açtığı zaman buraya 
ziyaretçiler geliyordu. Bu sene 
salgın nedeniyle kimse yaylaya 
gelemiyor artık. Ne yazık ki bu 
yıl ziyarete kapatıldı" diyerek 
salgının sona ermesini 

temennisinde bulundu.
KADIRALAK YAYLASI
Kadıralak Yaylası, her yıl nisan 
ayında açan 'mavi yıldız' 
çiçekleri ile mora bürünüyor. 
Yok olma tehlikesi bulunan, ince 
uzun yapraklı çiçek, 
'Uluslararası Bern Sözleşmesi' 
gereği Türkiye'nin korumakla 
yükümlü olduğu endemik 
bitkiler arasında bulunuyor. 
Nisan ayında doğa fotoğrafçı-
larının akınına uğrayan 
Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' 
ilan edilmişti. Uzungöl benzeri 
oluşturulacak yapay göl ile 
yaylanın turizm merkezi haline 
getirilmesi de planlanıyor.

KADIRALAK YAYLASI'NA 
ZiYARETÇi GiRiŞi YASAKLANDI
'Mavi Yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'mor yayla' olarak da bilinen Kadıralak 
Yaylası'na Koronavirüsü tedbirleri nedeniyle ziyaretçi girişleri yasaklandı.
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TÜRKİYE'NİN CORONA VİRÜSLE
MÜCADELESİ TAKDİR TOPLUYOR
Çin'in Vuhan kentinde 

ortaya çıkıp dünyanın 
kabusu haline dönen 
koronavirüs (Covid-19) 

salgınında aldığı önlemlerle 
dünyaya örnek olan Türkiye, 

salgının yaşandığı bölgelerdeki 
vatandaşlarını da başarılı bir 
şekilde tahliye etti. Türkiye'nin 
koronavirüsle mücadelede bu 
başarılı hamleleri dünyanın 
dikkatini çekerken, 26 ülke 
Türkiye'den yardım istiyor.
“AVRUPA ÜLKELERİNİN 
ÖRNEK ALDIĞI BİR ÜLKE 
KONUMUNDAYIZ”
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; 
Koronavirüs salgınının 
başlangıcından itibaren 
teyakkuza geçen Türkiye, hem 
salgının ülkemize sıçramasını 

engellemek hem de salgından 
ciddi oranda etkilenen ülkeler-
deki vatandaşlarını güvence 
altına almak için çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. Bir yandan da 
yardım çağrısında bulunan 

ülkelere yoğun destek verildi. 
Şu ana kadar 26 ülke salgına 
karşı Türkiye'den destek 
talebinde bulundu. Türkiye yeni 
tip korona virüs ile mücadelede 
onlarca ülke tarafından örnek 
alınmaya başlandı. Salgın 
öncesi ve salgın anında attığı 
başarılı adımlar ve uygulamaya 
koyduğu çalışmalar ile birçok 
Avrupa ülkesinin örnek aldığı 
bir ülke konumundayız. 
Dünyanın bütün ülkelerine 
yayılan corana virüs tehdidi 
sonrası ülkemiz aldığı 

önlemlerle çok iyi bir konumda 
yer almaktadır. Alınan önlem-
lerin yanı sıra virüs vakaları 
ülkemizde diğer ülkelere göre 
biraz daha geç görülmeye 
başlandı. Artık bu toplum 

düzeninde dünyanın çok 
küçüldüğü, insan hareketlerinin 
arttığı bir ortamdayız. 
İnsanların artık dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna Turizm ya 
da İş dolayısı ile çok rahat 
seyahat ettiği bir dünyadayız. O 
yüzden virüsün bizim ülkemize 
bulaşmaması çok da zor 
değildi. Bazı ülkeler bunu biz 
doğal selezyon yolu ile 
aşacağız fazla önlem almayı 
düşünmüyoruz diye açıklama 
yapmalarına rağmen daha 
sonra hemen önlem alma 

yoluna gittiklerini hep birlikte 
gözlemledik. Bu süreç de çok 
sıkıntı yaşadıkları ortada. 
Dünyada bu anlamda çok 
büyük bir sıkıntı var. Avrupa 
ülkeleri içerisinde birbirlerinin 
koruyucu malzemelerine, vanti-
latör, tıbbi cihaz gibi ürünlerine 
nakliye sırasında el koyduk-
larını gördük. Maalesef bu çok 
üzücü bir durum. Bu ülkeler 
kendilerini gelişmiş ülke olarak 
görüyorlar. Bu ülkelerde hasta 
seçme gibi bir durum yaşandı-
ğını görüyoruz. Engelli ve yaşlı 
hastaların tedavide geri plana 
itildiklerini gördük. Ben bu 
anlamda ülkemiz adına mutlu-
yum, sevinçliyim. Çünkü biz bu 
süreci başından itibaren sağlık 
bakanlığımızın aldığı tedbir-
lerle, ülkemizin sağlık altyapısı 
ve sağlık çalışanları ile birlikte 
güzel bir şekilde yürütüyoruz. 
Hiçbir hastamızı yer yokluğu 
veya cihaz yokluğu yüzünden 
başka yerlere taşı-mak zorunda 
kalmıyoruz. Hekim veya sağlık 
personeli eksikliğinden, sağlık 
ekipmanı eksikliğinden dolayı 
hiçbir hastamızı başka bir ile 
göndermedik. Bu önemli bir 
ayrıntıdır. 
“VİRÜSÜ YENMEK İÇİN 
BELLİ ŞARTLARI 
UYGULAMAMIZ GEREKLİ”
Bu virüsü yenmek için belli 
şartları uygulamamız lazım. 
Sayın Sağlık Bakanımızın da 
defalarca söylediği gibi virüsün 
en büyük gücü yayılma hızıdır. 
Bu bizim alacağımız 
tedbirlerden daha güçlü bir 
virüs değildir. Öldürücülük 
anlamında çok yüksek öldürme 
gücüne sahip bir virüs değil. 

Fakat bulaşılıcılığı ve yayılma 
hızı çok yüksek bir virüs. Çok 
kolay bulaşıyor. Yaşlı ve ek 
problemleri olan hastalarda 
üzücü sonuçlara sebep 
olabiliyor. Alacağımız tedbirlerle 
bu virüsün yayılmasını 
engelleyip bulunduğu noktada 
bunu sonlandırmak 
hedefindeyiz. Birçok ülkede 
sıkıntı yaşanırken Türkiye 
Cumhuriyeti olarak olarak 
birçok ülkeye destek verir 
duruma geldik. Buda Ülke 
olarak sevindirici bir durum. 
Biliyorsunuz Başakşehir'deki 
şehir hastanemiz hizmete girdi.  
Devasa bir hizmet. Avrupa 
ülkelerinin birbirlerinin 
cihazlarına veya sağlık 
malzemelerine el koyduğu bir 
ortamda, ülke olarak solunum 
cihazlarının 100 adetini yerli 
üretim olarak biz ürettik. Ayda 5 
bin adet üretecek kapasitemizin 
olduğunu öğrendik. Buda son 
derece mutluluk verici bir 
gelişme. Yazılımıyla, altyapısı 
ile tamamen yerli ve milli olarak 
solunum cihazlarını üretebilir 
konumda olduk. Bazen 
isteseniz de üretemiyor 
olabiliyorsunuz. O imkanlarınız 
olmayabiliyor. Virüsle mücadele 
anlamında bizim ülkemizin bu 
süreci iyi yönettiği Dünya sağlık 
örgütü tarafından açıklandı.  Bu 
da hem ülkemiz açısından hem 
de sağlık çalışanları açısından 
yani bizler açısından gurur 
verici bir açıklamadır. 
“5 YILDIZLI HOTEL 
KONFORUNDA 
HASTANELERİMİZ VAR”
Halkımız şundan emin olsun. 
Ülkemizdeki hastanelerin tümü 

devletimiz sayesinde donanımı 
ile fiziki şartları ile tıbbi cihazları 
ve her şeyi ile dört dörtlük bir 
durumdadırlar. Takdire şayan 
hastanelerimiz var. Eskiden 6 
kişi bir odada yatarken, şimdi 
ise maksimum 2 veya tek kişilik 
odalarda tuvalet ve banyosu 
içerisinde 5 yıldızlı otel konfo-
runda hastaneler yapıyoruz. 
Haliyle eksikliklerimiz var. Bun-
larda zamanla giderilecektir. En 
iyisini yapmak için devletimiz 
mücadeleye devam ediyor. 
Şunu net ifade edebilirim ki! Bu 
virüs dolayısı ile gelen 
hastalarımızı yatıramadığımız, 
yoğun bakıma alamadığımız, 
tedavi edemediğimiz hiçbir 
hastamız yok. Sağlık alanında 
ülkemizin her ilinde yatırımlar 
halen devam etmektedir. Zaten 
kendinizi yenileyemediğiniz 
takdirde yerinizde sayarsınız. 
“HER ZAMAN GURUR 
DUYDUĞUM MEMLEKETİME 
SELAM OLSUN”
Bu vesile ile canlı yayında beni 
konuk ederek konuşma fırsatı 
verdiğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Ayrıca yayında 
bizimle birlikte olan ve iyi niyet 
duygularını paylaşan herkese, 
gurur duyduğum memleketime, 
kıymetli dostlarıma, 
arkadaşlarıma, kardeşlerime, 
büyüklerime sevgi, saygı ve 
selamlarımı sizler aracılığı ile 
iletiyorum. Güzel günlerde 
beraber kucaklaşıp muhabbet 
edeceğiz. Yalnız biraz daha 
sabır gerekiyor. Değerli 
hemşerilerim, “lütfen kurallara 
uyalım, sağlıklı kalalım.” Tüm 
hemşerilerime selamlar ve 
saygılar sunuyorum” dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü hemşerimiz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz,  Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ 
MUHAMMET BALTA'DAN RAMAZAN AYI MESAJI!

T
ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 

On bir Ayın Sultanı “Ramazan-ı Şerif” 
öncesinde bir kutlama mesajı yayınladı. Balta 
mesajında, “ Öncelikle Mübarek Ramazan 
ayının aziz milletimiz ve Trabzonlu 
hemşerilerime güzellik, barış ve kardeşlik 
getirmesini içtenlikle diliyorum. Bu akşam İlk 
teravih namazımızı kılacak ve yine ilk 
sahurumuza kalkmış olmanın hazzını ve 
huzurunu yaşayacağız. Bir ay boyunca 
sahurda huzur bulacak, gün boyu manevi haz 
duyacak, arkasından da iftar sofralarında 
verilen nimetlere kavuşacağız. İnşallah sabır 
ve hoşgörü herkesi kuşatır, dayanışma ve 
yardımlaşma iradesi herkesi aynı idealde 
buluşturur” dedi. Milletvekili Balta sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır. 
O, Kur'an'la şereflenmiş, on bir ayın sultanı 
makamına yükselmiş, rahmet, fazilet ve 
günahlardan arınma ayıdır. Ramazan ayı 
rahmet ve mağfiret ayıdır. Günahlara dalmış 
insanların samimi tövbe ve istiğfar ile hata ve 
kusurlarından temizlenecekleri bir aydır. 
Ramazanın manevi atmosferi, Müslüman 
Türk Milleti ve bütün Müslümanlar olarak her 
zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz 
birlik ve dayanışmamızın pekişmesine güzel 
ve güçlü bir vesiledir. Son günlerde Korana 
Virüs nedeniyle bütün dünya ve ülkemiz zor 
bir zamandan geçiyor.  Öyle ki bu feyizli ayın 
anlam ve idraki ile şükretmeli, Yüce 
Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet 
dilemeliyiz.  Onun rızasını kazanma arzusu 
ve iştiyakı içinde olmalıyız. Ramazan Şerif 

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 vesileyle 
Milletimizin ve tüm İslam âleminin, başı 
rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem 
azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyorum. Cenabı Allah'tan, 
bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan 
Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum.”

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, “Ramazan-ı Şerif” öncesinde bir kutlama mesajı 
yayınlayarak “Milletimizin ve tüm İslam âleminin, başı rahmet, ortası 
mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyorum. Cenabı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde 
Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi.

KEMENÇE iLE HASTANEDEN TABURCU OLDU
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde görevli Doktor Korana virüs (Covid-19) 
tedavisi sonrası hastaneden kemence eşliğinde uğurlandı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil 
Servisinde çalışan Dr. Selin 

Ünal Korona virüs (Covid-19) 
tedavisinin ardından kemence 
eşliğinde hastaneden ayrıldı. 
Vakfıkebir Devlet Hastanesinde 
Acil servisinde görevli Dr. Selin 
Ünal'ın Korana virüs (Covid-19) 
testinin pozitif çıkmasının ardından 
sonra hastanede tedavi altına 
alınmıştı. Tedavisi biten Ünal 
hastaneden çıkarken arkadaşları 
onu kemence eşliğinde el çırparak 
karşıladı. Bazı arkadaşları kendini 
kemençenin ritmine uyarak horon 
oynadıkları gözden kaçmazken, 
arkadaşlarının bu sürprizi 
karşısında duygulanan Ünal, "Hep 
birlikte atlattık, iyi ki varsınız" dedi.

Hastanede görev yaptığı sırada virüsü 
yakalanan Kübra Hemşire 10 gün sonra 

virüsü yenmeyi başararak kendisi gibi 
sağlıkçı olan Vakfıkebir Trabzonspor 
Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Bahadır 
ve Aktif Bank Bölge Müdürü Olcay Bahadır 
ağabeyilerini etiketleyerek bir mesaj yayınladı 
ve virüsü yendiğinin müjdesini verdi. Hemşire 
Kübra Bahadır mesajında; “Ben hem 
kornonayla savaştım, hem koronayı yendim. 
Bir odada 10 gün tek başıma durdum. Tekrar 
göreve başlayacağım. Bence bu büyük 
başarı. Siz de ben gelmeden Kanzulaya'ya 
heykelimi dikin hakettim bence. Şaka bir ya-
na yendim yaa..” yazdı. Bu espri dolu müjdeli 
mesaj büyük beğeni kazandı. Bizlerde Kübra 
Hemşeriye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
görevinde başarılar diliyoruz.

KÜBRA HEMŞİRE'DEN MÜJDELİ HABER 

Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi'nde görev 

yapan Vakfıkebirli 
Hemşire Kübra 

Bahadır'ın 
Koronavirüs testi 

pozitif çıkmıştı. 
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Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

ZOR GÜNLER DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA iLE AŞILIR

TÜRKİYE'NİN CORONA VİRÜSLE
MÜCADELESİ TAKDİR TOPLUYOR

ÜLKEMİZİN BAŞARILARINI
GURURLA ALKIŞLAMALIYIZ

> 3'de > 5'de > 7'de

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, gazetemizin Yazı İşleri 
Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun canlı yayın konuğu 
olarak önemli açıklamalar yaptı, gelen soruları cevapladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, Gazetemizin Yazı İşler Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ile canlı yayına katılarak sorularını 
yanıtlayarak gündemi değerlendirdi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü hemşerimiz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun canlı yayın 
konuğu oldu. Dr. Yavuzyılmaz, Türkiye koronavirüsle mücadelede 
dünyaya örnek oldu! 26 ülke Türkiye'den yardım istiyor dedi.

BÜYÜKLİMAN POSTASI
GAZETESİ ve MATBAASI

“BİZDE HER ŞEY BİR ARADA ARADIĞINIZ MATBAA TAM BURADA”

DAVETiYE

MAGNET

KARTON ÇANTA

ISLAK MENDİL PROMOSYON ÜRÜNLERİ

MATBU İŞLER BROŞÜR / AFİŞ GAZETE / DERGİ

KARTVİZİT / KAŞE

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi PTT Arkası
Deniz Sokak No :7 Zemin Kat  VAKFIKEBİR / TRABZON

0 462 841 56 00
0 462 841 68 22

0 462 841 43 23
0 533 419 53 15

buyuklimanpostasi@gmail.comwww.buyuklimanpostasi.com buyukliman_matbaa Büyükliman Postası Gazetesi


