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SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
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BEŞİKDÜZÜ İLÇE EMNİYETTEN
ANLAMLI YARDIM VAKFIKEBiR'DEN DiYANET iÞLERi BAÞKANI

ALi ERBAÞ'A TAM DESTEK

> Vedat FURUNCU 2'de

> Sadık Aydın 2'de

> Sadık Aydın 2'de

R
amazan ayının ilk cumasında 
Ankara Hacı Bayram Camii'nde 
irad ettiği cuma hutbesindeki 

ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin 

karalama kampanyasına maruz kalan, 
Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği 
tarafından da eleştirilen ve hakkında suç 
duyurusunda bulunulan Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, 
Vakfıkebir'deki Sivil Toplum Kuruluşu 
(STK) örgütleri yaptıkları ortak basın 
açıklamasıyla tam destek verdiler.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde Görevli Emniyet Mensupları kendi 
aralarında para toplayarak Beşikdüzü Merkez ve Mahallelerinde ihtiyaç 
sahibi olan ailelere ve kişilere Ramazan Kumanyası yardımında bulundular.

Vakfıkebir'de efsanelerden oluşan sivil bando takımı 
kuruldu. Takım 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı'nda gösteriye çıkmak için hazırlanıyor.

Vakfıkebir Büyüklkiman Aile Sağ-
lığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Zafer 
Kamiloğlu, salgın dönemlerinde iyi 
bir bağışıklık sisteminin önemine 
vurgu yaparak, “İçinde bulunduğu-
muz Corona virüs pandemisinde, 
virüs ile mücadele ederken sağlıklı 
oruç için neler yapılması konu-
sunda açıklamada bulundu.”

Vakfıkeb�r'de, S�v�l Toplum Kuruluşları (STK) yaptıkları basın açıkla-
masıyla D�yanet İşler� Başkanı Prof. Dr. Al� Erbaş'a destek verd�ler.
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CORONA VİRÜS SÜRECİNDE

SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
Türkiye, Mart ayından beri Koronavirüs 
illeti ile uğraşıyor…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 
her gün sayılar veriliyor…
Sevindirici tarafları var, çünkü gün gün 
vaka ve ölüm sayılarımız azalıyor. İyileşen 
hasta sayılarımız her geçen gün artıyor…
Hemen hemen her hafta sonu sokağa 
çıkma kısıtlaması getiriliyor…
İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet 
ediyor. Ama sonrasında çok muazzam bir 
kalabalıkla karşı karşıya kalıyoruz.
Ramazan ayında olduğumuz için insanlar 
dışarı çıkıp, yasak olmadığı günlerde 
market ve manav ihtiyaçlarını karşılıyor 
ama bizim onları lafımız yok. İşi olmayıp ta 
sokakta olanlara…
İnsanlara canlı yayın yaparak, 
Vakfıkebir'imizi göstermeye çalışıyoruz…
Güzel tepkiler var…
Vatandaşımız uzakta olduğu için küçükte 
olsa bir özlem gidermiş oluyorlar…
Tabi bu arada canlı yayındayken bazı 
isteklerde geliyor…
Şöyle bir kemençe eşliğinde Tonya yoluna 
doğru bir çıksan…
Bizimle olan insanlarımızı kırmıyoruz, 
yinede isteklerine cevap vermeye 
çalışıyoruz…
Ramazan ayı içindeyiz. Bu yıl 
koronavirüsle beraber toplu iftar yemekleri 
de kaldırılmış oldu. Bazıları zarar ederken, 
bazıları da kar etti…
Vatandaşlarımız hem oruçlarını tutmaya 
gayret gösteriyorlar hemde koronavirüs 
illeti ile uğraşıyorlar…
Toplu kullanım sağlanılan banka, market 
v.b. yerlere maskesiz girilmiyor…
Banka, market gibi yerlerin önlerinde 
kuyruklar var…
Bankaların, bankamatikleri var…
Bu bankamatikleri herkes kullanıyor. Ama 
bu bankamatiklerin önlerinde dezenfektan, 
kolonyağı gibi elleri temizleyebilecek bir 
madde yok…
Her gün birçok kişi bankamatiklerden para 
çekip-yatırıyor. Bankamatiklerde büyük 
risk taşıyan yerler arasında…
Biz bu kadar dikkat ederken, Eynesil 
ilçesinde bizim kadar dikkat eden yok. 
Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu 
cumartesi günü Eynesil'e kadar gittim. 
Marketlerde insan kalabalığı gördüm. Biri 
maske takarken, diğeri takmıyordu…
Sosyal mesafe denilen hiçbir şey yoktu.
Bende hiç durmadan geri döndüm…
Her akşam televizyonlar, gazeteler bir 
şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama bizim 
insanımıza bir şey anlatmak bu kadar 
zor…
Anlamıyor bizim insanımız…
Acaba neden böyle?
Düşünmüyorum, ama neden böyle oluyor 
diye anlamıyorum…
Bir yasak var, o yasağa uyulması 
gerekiyor, sokağa çıkma kısıtlaması 
geliyor, insanların bazıları sokakta. 
Neymiş efendim, hava almaya çıkmış…
Cumhurbaşkanı bu hafta başı 
normalleşme takvimini açıklamıştı…
65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı 
vatandaşlarımıza sokağa çıkma 
kısıtlamaları vardı. Şimdi ise yeni 
açıklanan takvimde hafta bir gün, 
belirlenen gün içinde dışarıya 
çıkabilecekler, ilk etapta…
Yeniden maske satışı başlayacak…
Maskeye göre üst fiyat belirlenecek satışa 
çıkacak, bu kurala uymayanlara yasal 
işlem başlatılacak…
Berberler, kuaförler 11 Mayıs'ta açılacak…
Sosyal mesafe nasıl sağlanacak, müşteri 
içerde bekleyecek mi, kaç kişi 
çalışabilecek, İçişleri Bakanlığı bununla 
alakalı genelgeyi yayınladı. 
Sokağa çıkma kısıtlamasında evde 
kalalım, yasaklara riayet edelim…

æDr. Zafer Kamiloğlu, On bir ayın 
Sultanı Ramazan-ı Şerif'e 

ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve 
heyecanını yaşıyoruz. Dr. Kamiloğlu, 
Corona virüs sürecinde bağışıklık 
sisteminin önemini vurguladı. 
Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin 
corona virüse yakalanma oranının 
daha yüksek olduğunu belirti. Peki 
korona günlerinde ramazan ayında 
nasıl beslenmeliyiz? Bağışıklık 
sistemimizi düşürmeden oruç tutmak 
mümkün mü? 
SALGIN DÖNEMİNDE ORUÇ 
TUTARKEN NELERE DİKKAT 
ETMELİYİZ?
Beslenme ve bağışıklık sistemi bu 
noktada önem taşıyor. Yiyeceklerin 
içerisinde vitamin ve mineralleri 
yeterli almadığımızda 2 tane risk 
oluşmaktadır. Bunlardan biri 
bağışıklık sistemimizde açık 

oluşması ve iyileşme süreçlerinin 
uzaması olarak gösterilebilir. Oruç 
tuttuğumuzda sağlıklı besinleri 
seçersek, sağlıklı bir bireyin viral 
enfeksiyonlara yakalanma riski 
düşük olacaktır.
VÜCUDUMUZ ORUÇA 
HAZIRLAMAK İÇİN
Dr. Zafer Kamiloğlu, Biz de çok 
yaygın bir çinko eksikliği var. Çünkü 
çinko vücudumuzun her yerindeki 
hücrelerde ve birçok enzimin 
yapısında ana faktördür. Bağışıklık 
sistemiyle temel ilişki kurulmasını 
sağlar. C vitamini birçok enzimin 
kofaktörüdür. C vitamini hastalığı 
hızlı bir şekilde iyileştirme özelliği 
vardır. Bu noktada C vitaminden 
faydalanabiliriz. Eğer iftar yapmayıp, 
sahuru atlıyorsak bu bağışıklık 
sistemini tehdit eder. D vitamini 
eksikliği çok yaygın. Besinlerle 

destek sağlayabiliriz. Süt, peynir, 
yoğurt, yumurta ve balık yemek bu 
noktada D vitamini açısından destek 
sağlar. Oruç döneminde ise multivita-
min kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 
Asıl konu yiyecekleri iyi planlamak.
GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK İÇİN 
İFTAR VE SAHUR SOFRALARI 
NASIL OLMALIDIR?
Dr. Kamiloğlu, İftar vaktinde bir 
bardak ılık su ile başlamak ve iftar 
boyunca 3-4 bardak suyu öğünle 
beraber tüketmek gerekir. İftariyelik 
çok önemlidir. Önden yüksek protein 
kaynağı peynir ya da 
kuruyemişlerden birkaç parça 
yemek, çiğ sebzelerden yararlanmak 
mideyi zorlamamanızı sağlayacaktır. 
Sulu yemekleri tercih edin. Yanına 
bulgur pilavı yoğurt eşlik edebilir. 
Sahur en önemli öğün. Mutlaka 
sahura kalkın dedi.

BEŞİKDÜZÜ İLÇE EMNİYETTEN ANLAMLI YARDIM

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü 
Ahmet Bekar yaptığı açıklama-

da, İlçe Emniyet Müdürlüğünün tüm 
birimlerinin Beşikdüzü'nde yaşayan 
vatandaşların huzur ve güvenini 
sağlamak için özverili bir şekilde 

çalıştığını belirtti. Ayrıca İlçe halkının 
mübarek ramazan ayını huzurlu ve 
güvenli bir şekilde geçirmeleri için 
aralıksız çalıştıklarını belirterek, 
şunları kaydetti: "Bunun için bir 
yandan suçla mücadele edilirken 
diğer yandan da çevreden 
kaynaklanan olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak amacı ile sosyal faaliyetler 
yürütülmektedir. Sosyal faaliyetler 
çerçevesinde şehrimizde yalnız ve 
kimsesiz, yaşamını güç koşullarda 
sürdürmeye çalışan vatandaşları-
mızın bu ayda daha çok yanlarında 
olmaya çalışıyoruz. Bu tür faaliyetler-
le diğer vatandaşlarımızın da bu 
insanlardan haberdar olmasını, 
başka vatandaşlarımızın da bu 
insanlarla ilgilenmesini ve yaşlıları-
mızın bu zor zamanlarında daha 
rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı 
olunmasını sağlamaktır. Bilhassa 65 
yaş üstü vatandaşlarımız sokağa 
çıkamadıkları için onların ihtiyaçlarını 
karşılama anlamında özverili bir 
şekilde yardımlarına koşuyoruz. Ne 
yazık ki gelişen dünya şartları ile 
insanlar toplumsallaşmaktan uzakla-
şarak bireyselleşmekte, herkes kendi 
kabuğuna çekilmektedir. Bu durum 
ise toplumda kapanması mümkün 
olmayan yaralar açmakta ve birçok 
insanı mağdur etmektedir. 
Günümüzde zaman öyle bir hal almış 

ki insanlar yan komşularının duru-
mundan bile haberdar olmamaktadır. 
Corona Virüs nedeni ile Beşikdüzü 
ilçe halkımız devletimizin aldığı 
kurallara uyma noktasında hassa-
siyet göstermektedirler. Bu konuda 
duyarlı davranan ilçe halkımıza 
teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürü 
Bekar, “Mübarek ramazan ayı 
dolayısı ile İlçe Emniyet 
Müdürlüğümüze bağlı personellerin 
finans ve koordinesiyle yardım 

kampanyası başlatıldı. Dağıtılmak 
üzere 25 aile için kumanya kolisi 
hazırlandı. Yardım Kolileri İlçe 
Emniyet Müdürlüğümüzde hazırlan-
dıktan sonra ihtiyaç sahiplerine yine 
kendi ellerimizde teslim ettik. Daha 
önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 
ailelere yardımların ulaştırılması için 
yine kendi personelimiz olan 
arkadaşlarımız dağıtımda görev 
alarak ihtiyaç sahiplerine kumanyalar 
teslim edildi dedi.”

İlçemiz esnaflarından, æİnşaat Mühendisi Anıl 
Sağlam öncülüğünde 19 

Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla sivil 
bando takımı kuruldu. Anıl 
Sağlam, Kemaliye Mahallesi 
Muhtar Ali İhsan Çavdaroğlu ile 
birlikte Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı makamında 
ziyaret ederek bando takımının 
çalışmaları ile ilgili bilgiler 
vererek desteğinden dolayı 
teşekkür ettiler. Bando şefi Anıl 
Sağlam sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda 
19 Mayıs' ta Bayraklarla, 
Alkışlarla balkonlarınızdan bize 
destek verin diyerek 

Vakfıkebirlileri uyarırken yaptığı 
açıklamada;   "Vakfıkebir Sivil 
Bando Takımı" adını verdiğimiz 
bando takımımızı arkadaşlarımla 
birlikte kurduk. İlk provamızı 
gerçekleştirdik.19 Mayıs Atatürk' 
ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramı'na hazırlanıyoruz. Bu 
projemizde bizlere destek veren 
ve bayram programında bize yer 
veren Belediye Başkanımız 
Sayın Muhammet Balta'ya ve 
Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali 
Ihsan Cavdaroğlu'na 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
HAYDİ VAKFIKEBİR 19 Mayıs' ta 
Bayraklarla, Alkışlarla 
balkonlarınızdan bize destek 
verin. ifadelerine yer verdi.

VAKFIKEBiR'DE BiR iLK OLACAK

SİVİL BANDO 

TAKIMI KURULDU
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Başkan Erbaş'ı eleştirenlerin 
ve mahkemeye verenlerin 

açıkça kınandığı ortak basın 
açıklamasında şu ifadelere yer 
verildi: “Bizler Vakfıkebir Sivil 
Toplum Kuruluşları olarak 
Diyanet İşleri Başkanımızın 
yanında olduğumuzu bildirmek 
istiyor, onu yersiz ve mesnetsiz 
eleştirenleri ve mahkemeye 
verenleri kınadığımızı ifade 
ediyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığımız ülkemizin en 
köklü ve saygın kuruluşlarından 
birisidir. Kurumun saygıdeğer 
başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 
24 Nisan 2020 Cuma 
hutbesinde, İslam'ın en temel 
yasaklarından birisi olan zina ve 
eşcinselliğin Kur'an'da 
lanetlendiğini söylemesinden 
dolayı sözde İnsan Hakları 
Derneği tarafından suç 
duyurusunda bulunulmasını ve   
Ankara Barosunu,  yapmış  
olduğu basın açıklamasında 
kullanmış oldukları ifadeleri 
nedeniyle kınıyor, Diyanet İşleri 
Başkanımızın yanında 
olduğumuzun bilinmesini 
istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün 
de ümmet ve millet coğrafyasını 
aşan bir anlayışla hizmet eden, 
mazlumların, çaresizlerin 
imdadına yetişen, iman ve 
hakikat ölçülerini her alanda ve 
herkese hatırlatmaya çalışan 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
onun saygıdeğer başkanına 
yapılan acımasız saldırıları 
kabul edilebilir bulmadığımızı 

hep birlikte yüksek sesle dile 
getiriyoruz. İnsan hakları 
bahane edilerek İslam dininin 
temel yasaklarından biri olan 
zina ve eşcinselliği Kur'an'ın 
lanetlediğini, Diyanet İşleri 
Başkanımızın söylemeyeceğine 

ilişkin bildiriyi, tahammülsüzlük, 
şımarıklık olarak değerlendiri-
yoruz. Zinanın ve her çeşidiyle 
eşcinselliğin bireye ve topluma 
verdiği zararlar apaçık belliyken, 
kanunda suç değil ve sırf ya-
panlar var diye zinayı normal 
görmeyeceğimizi, birileri rahat-
sız olmasın diye Diyanet İşleri 
Başkanlığının yasalarla belirle-
nen dini anlatmak görevini yeri-
ne getirmesine yapılan itiraz, 
haksız eleştiri ve hakaretleri 
kabul etmeyeceğimizi, dinin 
yasakladığı bir eylemin hutbede 

ifade edilmesine tahammülsüz-
lükten kaynaklı bu saldırı ve 
nefretinizi görmezden gelmeye-
ceğimizi bildirmek istiyoruz. 
Kaldı ki, herkesin sigara içme, 
içki içme, kumar oynama gibi 
özgürlüğü de bulunmakta ve 

belli şartlarda kanunda suç da 
değil. Bunların da haramlığını, 
dinen yasak olduğunu, çeşitli 
zararlarının olduğunu, defalarca 
hutbe ve vaazlarda başta 
Diyanet İşleri Başkanı olmak 
üzere, tüm din adamları, konfe-
rans, seminer, basın açıklaması 
gibi farklı etkinliklerde alanında 
mütehassıs kişilerce ve 
kurumlarca dile getirilmektedir. 
Diyanet ümmet coğrafyamız için 
tek umut, manevi birlikteliğimi-
zin de esas unsurlarındandır. 
Bu umudun kaynağı milletimizin 

imanı ve vicdandır. Umut 
bittiğinde inanç dahil tüm 
erdemlerden mahrum kalabiliriz. 
Yaşam standardının yüksekliği 
de anlamını, ezan ve Kur'an da 
özel yerini kaybedebilir, bağım-
sızlığımızı simgeleyen unsurlar 

yok olma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalabilir, ülkemiz ve milleti-
miz için aydınlık gelecekten 
bahsetme konumundan 
mahrum kalabiliriz. Diyanet'e 
dair olumlu cümle kuramamayı, 
kin dilinin yansıması; Diyanet'in 
kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı 
ve aydınlık yüzünü görememek 
olarak değerlendiriyoruz. 
Bilinmelidir ki, vatanı başkasına 
şikâyet etmek vatanı yaşanmaz 
hale getirmek için verilen 
uğraşın ifadesidir. Biz, görev ve 
sorumluluğu Anayasa ve 

kanunlarla belirlenen Diyanet 
İşleri Başkanlığının Muhterem 
Başkanının yanındayız. Bu 
görevin yerine getirilmesinde yol 
gösterme ve rol biçme cüretinde 
bulunan Ankara Barosunun, 
basın açıklamasında kullanmış 
olduğu üslup ve ifadeleri kabul 
etmediğimizi, baronun bu 
tasarrufunu ve sözde insan 
hakları derneğinin Diyanet İşleri 
Başkanımız hakkında suç 
duyurusunda bulunmasını 
kınadığımızı ve Diyanet İşleri 
Başkanımızı desteklediğimizi 
ilan ediyoruz." Vakfıkebir'deki 
Sivil Toplum Kuruluşları adına, 
temsilcilerinin katılımıyla yapılan 
ortak basın açıklamasına; 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Vakfıkebir AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, 
Vakfıkebir Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Vakfıkebir İyi 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alparslar Beşli, Yeniden Refah 
Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Saadettin Çiçek, Yeniden Refah 
Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı 
Gökhan Şahin, Esnaf ve Kefalet 
Kooperatif Başkanı Hasan 
Topaloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Vakfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, 
Türkiye Diyanet Vakfı Vakfıkebir 
Şubesi Başkanı Hüseyin 
Köksal, Vakfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet Kılıç, Türk 

Diyanet Vakıf Sen İlçe Başkanı 
İsmet Kukul, Diva Sen İlçe 
Başkanı Hüseyin Sağlam, Hafız 
Hasan Kaan Eğitim Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğini temsilen Ömer 
Yılmaz, İlim Yayma Cemiyeti 
Başkanı Mehmet Alp, İHH 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Ahmet Bulut, Yeni Camii 
Yaptırma Derneği Başkanı 
Kemal Karanis, (TVİT)Trabzon 
Vakfıkebir İşadamları Topluluğu 
Başkanı Murat İslam ve Ahmet 
Kamburoğlu, Vakfıkebir 
Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet 
Çilingir, Anadolu Gençlik 
Derneği Başkanı Hüseyin 
Gümüş, Mahmutlu Mahallesi 
Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı İsmail Genç, 
Vakfıkebir Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Zülküf Çavdar, İmam-Hatip 
Mesleki Eğitimi Öğretimi, 
Mezunları ve Mensuplar 
Derneği Başkanı Ali Uçar, Hacı 
Ziya Habiboğlu Cami Eğitim 
Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Ali 
Dunay, TUGVA Şube Başkanı 
Ahmet Birinci, Büyükliman 
Nakliyat Turizm Derviş Sağlam, 
Erbakan Vakfı Şube Başkanı 
Ömer Faruk Bulut, Diyanet-Sen 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Sağlam, Açıkalan Köyü Sosyal 
Yardımlaşma ve Hayırseverler 
Derneği Şenol Ziya Yıldırım ve 
bazı vatandaşlar da katılım-
larıyla destek verdiler.

VAKFIKEBiR'DEN DiYANET iŞLERi BAŞKANI
ALi ERBAŞ'A TAM DESTEK
Zinanın ve her çeşidiyle eşcinselliğin bireye ve topluma verdiği zararlar apaçık belliyken, kanunda 
suç değil ve sırf yapanlar var diye zinayı normal görmeyeceğimizden, birileri rahatsız olmasın.

Vakfıkebir'deki Sivil Toplum Kuruluşu (STK)
örgütleri yaptıkları ortak basın açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 

Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayarak tüm emekçilerin 
gününü kutladı.Milletvekili Balta 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Türkiye'nin güçlü 
ekonomik duruşu ve refah 
seviyesi, ülkemizin dört bir 
yanında helal ekmek kazanmak 
için çalışan işçi kardeşlerimizin 

alın teriyle var olmaktadır. 
Trabzon'umuzun çeşitli sektör-
lerinde gecesini gündüzüne 
katarak çalışan tüm işçi kardeş-
lerimiz, hem kentimizin hem 
Türkiye'mizin güçlü geleceğinin 
neferleridir.Ülkemizin en değerli 
sermayesi emektir.1 Mayıs, 
işçilerin ve tüm emekçilerin 
demokratik haklarını ve 
isteklerini gündeme taşıdıkları 
bir gün olarak kutlanmaktadır.1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü' nün AK Parti hükümeti 

tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kanunlaşarak yürür-
lüğe girmesinin haklı gururunu 
yaşamaktayız. Gerginlik ve 
çatışmaların beklendiği bir gün 
olarak gündeme gelen 1 Mayıs 
gününü, 2008 yılında ''Emek ve 
Dayanışma Günü'', 2009 yılında 
da resmi tatil ilan ettik. Böylece 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü'nün, özüne ve anlamına 
uygun olarak, bir bayram 
havasında, bir şenlik ortamında 
kutlanmasını sağladık.” AK Parti 

olarak 18 yılda emekçilerin hak 
ve hukukunu gözetmeye, 
sorunlarını devlet imkânları ve 
ülke kaynakları el verdiğince 
çözmeye gayreti içerisinde 
olduklarını ifade eden Balta “ 
Şu sıralar bir salgın hastalıkla 
mücadele dönemi yaşıyoruz. 
Bütün dünyada olduğu gibi 
Korona virüsle ülke genelinde 
de etkin mücadele yürütülüyor. 
Hükümetimizde Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde ekonomik 

olarak bir dizi tedbirleri alıyor ve 
milletimizle paylaşıyor. Ekono-
mik İstikrar Kalkanı Paketi 
kapsamında vatandaşlarımız 
için yeni adımlar atmaya devam 
ediyoruz. Korona virüs salgı-
nıyla mücadele kapsamında 
alınan ekonomik tedbirler, 
süreçten zarar görecek bütün 
kesimlere rahat bir nefes 
aldırıyor. Her zaman her şartta 
Milletimizin yanında olduk 
olmaya da devam edeceğiz. Bu 
vesileyle Alın terini ortaya 

koyarak üreten, ürettikleriyle 
kentimizin ve ülkemizin 
kalkınmasına büyük katkılar 
sağlayan işçi ve emekçi 
kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Gününü kutluyor, 
Cenab-ı Allah'tan aileleriyle 
birlikte sağlık ve mutluluk içinde 
geçirecekleri bir ömür temenni 
ediyorum” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
"Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi 
kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, Milletvekili 

MUHAMMET BALTA'DAN 1 MAYIS MESAJI! 

nline anket yoluyla 629 Okadın ve 438 erkek olmak 
üzere toplam 1067 kişi üzerinde 
gerçekleştiren araştırmaya göre, 
Kovid-19 öncesi sosyal medya 
kullanım süresi ortalama 3 saat 
28 dakika iken, bu süre Kovid-19 
ile beraber 5 saat 38 dakikaya 
yükseltti. Özellikle Kovid-19 
öncesi 7 saat ve üstü günlük 
ortalama kullanım süresi %6,6 
oranındayken, bu süreçte 
%27,5'e çıktı. Araştırmacılardan 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik, 
araştırmaya katılanların 
çoğunluğunun Kovid-19'u ilk 
olarak sosyal medya ve 
internette duyduklarını ileri 
sürdü. Çelik, “Araştırmamıza 
katılanların %39'u Kovid-19'u ilk 

olarak sosyal medyada 
duyduklarını ifade ederken, 
%29,1'i TV'den ve %24,8'i 
internet üzerinde ilk olarak 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 
Bunun yanı sıra, %42,3'ü Kovid-
19 ile ilgili bilgileri sosyal 
medyadan takip ederken, 
%28,8'i internet ve %27,4'ü 
TV'den takip etmişlerdir. 
Gelişmeleri ve gündemde yer 
alan haberleri hızlı bir şekilde 
aktarma konusunda internet ve 
sosyal medya büyük bir avantaja 
sahip olmasının bu oranların 
ortaya çıkmasında etkisi 
yadsınamaz. Fakat diğer taraftan 
Türk insanının geleneksel kitle 
iletişim aracı olan TV'yi de 
izlemeye devam ettiği 

görülmektedir” diye belirtti. Öte 
yandan, araştırmada Kovid-19 
sürecinde bireyler tarafından en 
sık kullanılan sosyal medya 
platformlarının dağılımına 
bakıldığında, %27,2 ile 
Instagram en çok tercih edilen 
platform olurken, hemen 
ardından %24,7 ile WhatsApp ve 
%21 ile Twitter geldiğini ifade 
eden Çelik, “Instagram her 
koşulda hala Türk insanı için en 
sık kullanılan sosyal medya 
platformudur. Özellikle 18-35 yaş 
aralığındakilerde Instagram 
yoğun bir şekilde kullanılırken, 
36-44 yaş aralığındakiler Twitter 
ve yaşı 45 üstü olanlar 
WhatsApp'ı daha sık 
kullanmaktadırlar. Twitter 

gündemi takip edebilmek adına 
en uygun platform olarak 
gözükürken, özellikle orta yaşın 
üstündeki bireylerde 
WhatsApp'ın en sık kullanılan 
platform olmasında kullanıcıların 
kişisel mesajlar veya gruplar 
aracılığıyla Kovid-19 ile ilgili 
doğru veya yanlış, sahte, 
manipüle edilmiş içeriklerin 
sıklıkla paylaşılmasının etkisi 
olduğunu söylemek 
mümkündür”. Son olarak, Kovid-
19 sürecinde katılımcıların 
sosyal medya kullanma 
eylemlerine bakıldığında ise, 
gündemi takip etme %20,1 ile ilk 
sırada yer alırken, diğer kişilerin 
paylaştığı içerikleri takip etme 
%18,5, Sağlık Bakanı'nın resmî 

açıklamalarını takip etme %17,4, 
diğer kişilerle mesajlaşma 
(sohbet) %17,2 ve Kovid-19 ile 
ilgili bilgilere bakma %14,4 
olarak sıralanmaktadır” dedi. 

VİRÜS SÜRECİ SOSYAL MEDYA KULLANIMINI ARTIRDI
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on zamanlarda eşcinsellik ve zina Shakkında çeşitli tartışmalar oldu. 

Zina, insan fıtratına aygırıdır ve aileleri 

yıkar ve aile bağlarını koparır. Dinimizin 

haram kıldığı fiillerdendir. Fakat TC, 

zinanın serbest olması ile çıkardığı 

kanunla, bütün dünyaya, Türkiye'de zina 

serbest bir şekilde yapılabilir, suç değildir 

diye ilan etti. Bu durumda mahkemeler ve 

emniyet güçleri, zinaya karşı bir önlem 

almaları mümkün değildir. Eşcinsellik ise, 

zihinsel engelli veya kanser gibi bir 

hastalıktır, eğitim veya başka yollarla 

tedavileri mümkün olabilir. İçkiyi Kuran 

yasaklıyor, fakat kanunen her isteyen içki 

içebilir. Din adamları veya her insan, 

içkinin zararlarını iyi bir lisanla anlatıp, 

içkiden uzak durun şeklinde nasihatler 

yapabilir. Yoksa içki içenler aşağılayıp, 

kınamaya kimsenin hakkı yoktur. 

Kanunen serbest olmuş bir şey, kötü de 

olsa yapanlara aşağılanmaz, yapan suç 

işlenmiş olur. Bunu şu örnekle 

açıklayayım. Türkiye'de bir siyasi partinin 

seçimlere girip girmemesine hukuk karar 

verir. TC Anayasa mahkemesi bir HDP'in 

seçime girmesinde bir sakınca görmedi, 

siyasi parti olarak kabul etti. Yüksek seçin 

kurulu da HDP seçime girmesi için gerekli 

işlemleri yaptı. Sizler sevmeyebilirsiniz 

fakat o partiyi sevenleri anlayışla 

karşılamak zorundasınız. Şimdi birisi, 

HDP terörist bir partidir diyerek hakaret 

etse, normal hukuk sistemi olan ülkede 

suç işlemiş olur. Eğer teröre kuvvet 

veriyorsa ve bunun delilleri varsa hukuk 

yolu ile sorunlar çözülmelidir. Ülkeyi idare 

edenler dâhil olmak üzere, siyasetçilerin 

ve halkın büyük bir kısmı, HDP ve onlarla 

ittifak kuranların hepsini teröre yardım 

etmekle ve terörist olmakla suçluyorlar. 

67 milletvekili çıkaran, milyonlarca oy 

alan ve milyonlarca taraftarı olan bir 

partiyi bu şekilde suçlamak, Türk Kürt 

kardeşliği zedeler, kin ve nefret doğurur, 

iç huzuru bozar. Eğer HDP de problem 

varsa hukuka başvurmalıdır.  

   Şimdi zinaya gelelim. 2004 yılında TCK  reformu görüşülürken kamuoyundan 

gelen bütün çağrılara ve ikazlara rağmen, 

hatta bazı AKP'li milletvekillerinin 

girişimlerine rağmen “AB'ye tam üyelik 

müzakerelerine geçişi etkileyeceği” 

düşüncesi ile önce meclis komisyonunda 

görüşülen “ zinayı yasaklama çalışmaları” 

durdurulmuş ardından talimat ile 

“zinanın suç sayılması” tamamen 

gündemden kaldırılmıştır. Hatta AP 

başkanı ile ortak basın toplantısında 

bütün medyanın önünde “zinanın suç 

sayılmasıyla ilgili olarak, “Bizden sonra ne 

olur onu bilmem, ama biz iktidardayken 

(zinanın yasak sayılması) bir daha 

gündeme gelmez” teminatını vermişti. 

(Sabah, 24,9.2004) Kısacası, AKP 

hükümetinin hazırlayıp 26 Eylül 2004'te 

iktidar oylarıyla Meclis'te geçirilen ve 12 

Ekim 2004 tarihli Resmî Gazete'de 

yayımlanarak Haziran 2005'te yürürlüğe 

giren TCK'nin 227. maddesiyle Türkiye'de 

zinanın yasalarda suç olmaktan 

çıkarılmasıyla zina bir nevi “yasal” hale 

getirilmiştir.  Zinanın ahlakı olmadığını, 

diyanet ve milli eğitim hatta her insaflı 

insan ilmi bir şekilde aşağılamadan güzel 

bir lisanla anlatmalıdır. Yasaklara karşı 

insanların bir eğilimi vardır her şey 

yasaklarla çözülmüyor ille de eğitimle 

olmalıdır. AKP hükümetleri yaklaşık 20 

yıldır iktidarda bu dönemlerde zina ve 

diğer suçlarda yüzde iki bine varan 

oranlarda artışlar olmuştur. Diyanet ve 

milli eğitimin bu kadar fazla din 

görevlisinin istihdamına karşı bir önlem 

alınamıyorsa bir yerde büyük bir problem 

var demektir.

AHLAK, DİN VE HUKUK AÇISINDA ZİNA 

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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ŞALPAZARI GÜZELLEŞİYOR
Şalpazarı Belediye 

Başkanı Refik 
Kurukız Şalpazarı 

Halkına daha iyi ve 
yaşanılabilir bir şehir 
kazandırmak için bu 
zor zamanlarda 
sokağa çıkma 
yasağının da sınırlı 
sayıdaki personeliyle 
hizmet etme 
gayretinde olduklarını 
söyledi. Şalpazarı Fen 
işleri müdürü Fazlı 
Demirtürk'ün özverili 
çalışmalarıyla 
Şalpazarı İlçesi baştan 
sona güzelleştirilmeye 
çalışılıyor. Şalpazarı 
Belediyesi yeni hizmet 
binası çevresi peyzaj 
çalışması ve 
aydınlatmasının 
çalışması yapımının 
ardından Milletvekili 
Mustafa Demir 

Caddesi, 15 Temmuz 
Demokrasi meydanı, 
Hürriyet meydanı, İlçe 
merkezinde bulunan 3 
köprüde dekoratif 
aydınlatması yapılıyor. 
İlçe merkezinin 
muhtelif yerlerine park 
ve bahçe yapılması-
nın akabinde düzenle-
meler yapılarak halkın 
hizmetine açıldı. 
Şalpazarı İlçesi 
Dereköy Mahallesi 
çıkışına modern bir 
park yapıldı. Korona-
virüs kapsamında 
kapatılan Pazar yerin-
de yeni düzenlemeler 
yapılarak pazarcı 
esnafı için ayrılan 
alana çizgiler çekildi. 
Pazarcıların yeniden 
tezgah kurmaları için 
bir dizi çalışmalar 
yapıldı.

KAYMAKAMLAR ASALETEN ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla 

yayımlanan 2020/180 kararn-
ameyle Şalpazarı ve Çarşıbaşı 
ilçelerine asaleten kaymakam 
atamaları yapıldı. Kaymakamlık 
kursunu başarıyla bitiren 
adaylarından 25 Ekim 2019 
yılında vekâleten atanan Sinop 
Valiliği Kaymakam adayların-
dan Uğur Ünsal Cumhurbaş-
kanlığının 2020/180 sayılı ka-
rarnamesiyle asaleten 
Şalpazarı Kaymakamlığına 
atandı. Çarşıbaşı Kaymakam-
lığına ise 28 Ekim 2019 yılında 
vekâleten atanan Erzurum 
Valiliği Kaymakam Adayı Burak 
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 
2020/180 sayılı kararnamesiyle 
asaleten atandı.
Kaymakam Burak Yılmaz'ın 
Özgeçmişi :
15 Ocak 1992 tarihinde 
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 
doğdu. İlköğretimini doğum yeri 
olan Aşkale ilçesinde tamamla-
dıktan sonra 2005 yılında 
başladığı Erzurum Lisesi'den 
2009 yılında mezun oldu. Aynı 
yıl girdiği üniversite sınavında 
İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslarası İlişkiler Bölümünü 
kazanarak 2014yılında bu 
bölümden mezun oldu. İçişleri 
Bakanlığının 2016 yılında 
açmış olduğu kaymakamlık 
sınavını kazanarak Erzurum 
kaymakam adayı olarak 

24 Temmuz 2017 tarihinde 
Mülki İdare Amirliği mesleğine 
intisap etti. Erzurum Valiliğinde 
il merkez stajını tamamladıktan 
sonra sırasıyla Çankırı Ilgaz ve 
Erzurum Yakutiye ilçelerinde 
kaymakam refikliği stajını, 
Giresun Doğankent ilçesinde 
8 ay süreyle kaymakam vekilliği 
görevini tamamladıktan sonra 
3 ay Ankara'da yabancı dil 
kursuna katıldı. 1 ay Mülkiye 
Başmüfettişi nezaretinde teftiş 
stajı gördü. Sonrasında 8 ay 
süreyle İngiltere'de Liverpool 
Üniversitesinde yabancı dil ve 
yerel yönetimler üzerine eğitim 
aldıktan sonra Ankara'da 2 ay 
süreyle Kaymakamlık kursuna 

katıldı. 28 Ekim 2019 tarihinde 
İlçede vekaleten göreve başla-
yan Yılmaz,  Kaymakamlık 
kursunu başarıyla tamamlaya-
rak Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle ilçeye asaleten 
tekrar atandı. evli ve orta 
derecede İngilizce bilmektedir.
Kaymakam Uğur Ünsal'ın 
Özgeçmişi :
Kaymakam Uğur Ünsal aslen 
Samsun Havzalı olup 1992 
yılında Ankara'da doğdu. İlk, 
orta ve lise tahsilini Ankara'da 
tamamladı. 2015 yılında Gazi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümünden 
mezun oldu. Sinop Kaymakam 
Adayı olarak Temmuz 2017'de 
göreve başlayan Ünsal, 
Mersin'in Çamlıyayla İlçesinde 
yaklaşık 7 ay Kaymakam 
Vekilliği yapmış, ardından 8 ay 
süre ile İngiltere'de Sheffield 
Üniversitesi'nde yurt dışı 
eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli 
stajlar ve eğitimlerin ardından 
İçişleri Bakanlığı'nın 25 Ekim 
2019 tarihli onayı ile Şalpazarı 
Kaymakamlığına vekâleten 
atandıktan sonra kaymakamlık 
kursunu başarıyla tamamla-
yarak Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle ilçeye asaleten 
tekrar atandı. Kaymakam 
Ünsal, evli olup iyi derecede 
İngilizce bilmektedir.

Koronovirüs önlemlerini fırsata çeviriyor ve alt 
yapı noksanlıklarını gidermek için mesai harcıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanının atama kararıyla 
Büyükliman Bölgesinde bazı ilçelere kaymakam atamaları yapıldı.

Şalpazarı Kaymakamı; Uğur ÜNSAL

Çarşıbaşı Kaymakamı; Burak YILMAZ
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MÜFTÜ KÖKSAL, “VAKFIKEBİR İLÇEMİZİ
UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Müftü Hüseyin Köksal, 

“Türkiye olarak, bütün 
dünya olarak aslında insanlık 
olarak sıkıntılı günlerden geçi-
yoruz. Allah'u teala öncelikle 
memleketimizin ve tüm dünya-
nın yardımcısı olsun. Bu virüs 
illetinden bir an önce kurtulmayı 
herkese nasip etsin. Herkesin 
ramazan ayının bereketli 
olmasını diliyorum dedi. “
“RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ 
YAŞANAN TALHSİSLİKTİR”
Ramazan'ın ilk iftar saatinde 
ezanın erken okunmasını 
talihsizlik olarak görüyorum. Bu 
bir ibadettir. Bununla ilgili neyi 
söylerseniz söyleyin eğer bunun 
telafi ceyitinden de olsa 
yapılacak olanlar ramazan 
gününde yapılmış gibi değildir. 
Şunu söyleyebilirim ki! Diyanet 
İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri 
Yüksek kurulumuzun 
mütealaları ve görüşleri 
doğrultusunda corafi irtifa 
farklarından kaynaklı bir ihtiyat 
farkı 2 veya 3 dakikalık fark 
ortaya konulmuştur. Belirtilen bu 
2 veya 3 dakadan dolayı oruçlu 
olan vatandaşlarımızın 
oruçlarına herhangi bir sıkıntı 
gelmemiştir. Oruçları kabuldür. 
Eğer öbür türlü bir sıkıntı ortaya 
çıkmış olsaydı bizler ilçe 
müftülüğü olarak bunu ilan 
edecektik. Herkes bozulan 
1 günlük orucunu tutsun diye. 
Ramazanın ilk günü böyle bir 
aksaklık olmasından dolayı 
oruçlara hiçbir sıkıntı 
gelmemiştir. Halkımızın gönlü 
rahat olsun. 
“UNUTMAYALIM Kİ! 
REHAVET KÖTÜ SONUÇLAR 
DOĞURABİLİR”
Virüsün sebeb olduğu bir 
bulaşıcılık durumu ile karşı 
karşıyayız. Bu virüsle malesefki 
sadece bizim ülkemiz değil tüm 
dünya uğraşıyor. Camilerde 
kılınan namazlarla alakalı olarak 

göz önünde bulundurulması 
gereken şey,  Hz. Peygam-
berden beri özellikle sağlık 
insan için önemli. Sağlık, ibadet 
içinde önemli. Sağlığın riske 
gireceği yerde bütün ibadetler 
askıya alınabilir. Taki bulaşıcı 
olan hastalık riski ortatan 
kalkıncaya kadar. Bugün 
cemaatle vakit namazı 
kılamadığımız gibi Cuma 
namazlarınıda sağlık nedeni ile 
kılamıyoruz. Alınan tetbirler 
doğrultusunda inşallah bayram 
namazını kılarız. Unutmayalım 
ki! Rehavet kötü sonuçlar 
doğurabilir. Camilerde cemaatle 
namaz kılınmaması ve Cuma 

namazının askıya alınması son 
derece doğru bir karar ve 
luzumludur. Alınan b tetbirlere 
uymamak doğru değildir ve 
Künahtır. Kurallara ve tetbirlere 
uymayarak kitlesel ölümlere 
sebebiyet vermek hem dünyada 
hemde ahirette vebali ağır 
sonuçları olan bir durumdur. 
Onun için kurallara muhakkak 
suretle uymalıyız. 

“TERAVİH NAMAZI SÜNNET 
OLAN BİR NAMAZDIR. 
SÜNNET NAMAZLARI EVDE 
KILINABİLİR”
Teravih namazı sünnet olan bir 
namazdır. Sünnet namazları 
evde kılınır. Teravih namazını 
güzel bir gelenek olarak camide 
kılıyoruz. Fakat bu süreç 
dolayısı ile vakit namazlarını 
evde kıldığımız gibi teravih 
namazınıda evde kılmamızın 
hiç bir sakıncası yoktur. 
Ailemizle birlikte cemaat olalım. 
Evlerimizde de bir pereket olur. 
Cuma ve Bayram namazları 
evde kılınmaz. Bu namazlar 
cemaatle kılınmak zorundadır. 

Vakit namazları ve Teravih 
namazları evde münferit yada 
cemaatle kılınabilir. 
“FİTRE VE ZEKAT İŞİ DE BİR 
İBADET ŞEKLİDİR”
Fitre her müslümanın ramazan 
ayında vermesi gereken can 
sadakası diye adlandırdığımız 
geçtiğimiz ramazan ayından bu 
ramazan ayına gelişimizin bir 
bedeli bir zekatı olarak 

adlandırabileceğimiz mali bir 
ibadettir. Mali gücü yerinde 
olanlar bunu öderler. Zekatta 
yiyeceğinin nafakasını temin 
ettikten sonra ilave olarak 80,18 
gram altını yahut o miktarda bir 
paraya sahip olan bir müslüman 
kardeşimizin o miktarca 40da 
1'ini fakir fukaraya ihtiyaç sahip-
lerine vermek üzere yaptığı 
bağışa da zekat diyoruz. Fitre 
ve zekat işi de bir ibadet şekli-
dir. Fidye ise kronik rahatsızlığı 
ve herhangi bir hastalığı olanlar 
ile oruç tutamayanlar her güne 
bir fitre ödemek koşulu ile 30 
günlük borçlarını ödeyebilirler. 
Bir diğer ibadet şeklide oruç 

tutmaktır. Oruç tutmak hem bir 
tedavi biçimidir hemde bir eğitim 
biçimidir. Oruç tutmakla birlikte 
virüse yakalanacağım paniği 
yaratmamak gerekir. Hiç bir tıp 
doktoru aç kalırsanız virüse 
yakalanırsınız diye bir açıklama 
yapmadı. Onun için oruçlarımızı 
tutalım. Sosyal mesafe ve 
kurallara uyalım. Orucumuzu 
tutalım, kurallara uyalım ve 

Takdiri de Allah'a bırakalım.
“BAYRAM NAMAZI VACİP BİR 
NAMAZDIR”
Bayram namazı vacip bir 
namazdır. Cuma namazı ise 
farz bir namazdır. Cuma namazı 
üzerine farz olan her müslüma-
na bayram namazı da vaciptir. 
Farz olan Cuma namazı sağlık 
nedeni ile askıya alındığına 
göre vacip olan bayram namazı-
nın kılınmamasın da herhangi 
bir sakınca yoktur. Aksine sağlık 
yönünden sakıncalı bir durum 
varsa kurallara uymak zorunlul-
uğu vardır. Uzaktan da olsa 
yakınlarımızla sosyal mesafeyi 
koruyarak gönülden selamlaşa-
rak bayramlaşabiliriz. Asla gele-
nek ve göreneklerimizi unutma-
yacağız. Kuralları unutmadan 
salgın tehdidinin oluşturduğu 
ortamda da bayramlaşmaya 
dikkat etmeyeliyiz. 
“VAKFIKEBİR İLÇEMİZİ 
UNUTMAMIZ MÜMKÜN 
DEĞİLDİR”
29 Ağustos 2013 tarihinde 
Vakıfkebir ilçemizde göreve 
başladım. Vakfıkebir İlçemizde 
ki görevimizin sonuna yaklaşı-
yorum. O günden bugüne 
Vakfıkebir ilçemize hizmet 
etmeye çalıştım. Vakfıkebir'de 
din adına yapılan hizmetleri 
kurumun başında ben olduğum 
için ben yapmış gibi görünsem 
de kurumdaki diğer arkadaş-
larımız imam hatiplerimiz 
muezzin kayyumlarımız Kur'an 
kursu hocalarımız vaizlerimiz 
very hazırlama kontrol işletmen-
lerimiz bürodaki arkadaşlarımız 
ve ismini sayamadığım 
Vakfıkebir ilçe Müftülüğü çatısı 
altındaki diğer kardeşlerimizle 
birlikte bu hizmetleri yaptık. 
Kurumun yükselmesi ve Vakfı-
kebir'in din anlamında yüksel-
mesi için hep birlikte çalıştık. 
Ben kendilerine teşekkür ediyor, 
dua ediyorum. Vakfıkebir ilçemiz 

hizmetlerin en iyisini hak eden 
bir ilçedir. Hizmet ederken ilçe 
halkının katkılarını aldık. Devlet 
büyüklerimizin katkılarını aldık. 
Ayrıca sesimizin duyulmasında 
ve hizmetlerin yaygınlaştı-
rılmasın da böyle hizmetlerde 
müftülükler yapılıyor muydu, 
bizim haberimiz yoktu. Bu 
haberler sayesinde öğrendik 
deyip kurumumuzun haberlerini 
vatandaşlara duyuranlara da ve 
hasseden size çok teşekkür 
ediyorum.  Bu ilçenin dışarıda 
olan evlatları var. o kişilere 
yardım için gittiğimizde hiç birisi 
Vakfıkebir'e yardım etmem 
demedi. Yüzlerini ekşitmediler. 
Başta bu ilçenin öz evladı 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Sayın Muhammet Balta olmak 
üzere her Ankara'ya gittiğimizde 
bizleri hoşlayarak misafir ettiler. 
Hiç bir isteğimiz geri çevrilmedi. 
Onlara şükranlarımı sunuyorum. 
Illa ki acı tatlı anılarımız bu 
ilçede olmuştur. Malumunuz 
anılar acısıyla tatlısıyla vardır. 
Her şeye rağmen Vakfıkebir'i 
seviyorum. Vakfıkebir'den 
ayrılmak belki zor olacak ama 
sonuçta bir şekilde ayrılacağız. 
7 yıl içerisinde Allah'ın izniyle 
yapmak istediklerimin büyük bir 
kısmını yapmayı başardık. 
Ayrıca bu hizmetleri ilçemizde 
yaparken Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta'nın desteğini 
unutmuş değiliz. Herkese 
müteşekkirim teşekkür eder, 
dua ediyorum.  Tabiki 
Vakfıkebir'den gideceğim haliyle 
başka bir yerde görevimize 
devam edeceğiz. Ama şu bir 
gerçek ki Vakfıkebir ilçemizi asla 
unutmamız mümkün değildir. 
İlçe halkımızdan helallik 
istiyorum. Benim hakkım varsa 
helal ediyorum. Devletimizin 
aldığı tedbirlere riayet edelim. 
Sağlığımız için evde kalalım.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal,  Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.

C
orona virüs ile birlikte 
büyük oranda evde 
kaldığımız bu süreçte 

günlük laptop kullanımı ortala-
ma 8 saate, fırın kullanımı haf-
tada 3'e, su ısıtıcısı kullanımı 
günde 24-25 dakikaya ve tost 
makinesi kullanımı haftada 5'e 
çıkınca faturalar da kabardı. 
Koronavirüs günlük hayatımızın 
akışını keskin bir şekilde 
değiştirdi. 'Evde kal' çağrılarına 
uyanlar ya bu çağrıya 
uyabilenler iş ve okul başta 
olmak günlük tüm faaliyetlerini 
eve taşıdılar. Doğaldır ki evde 

geçen süre artınca maliyetler 
de arttı. Hürriyet'ten Sefer 
Levent'in yazısına göre evde 
maliyet artışının önemli kalem-
lerinden biri elektrik. Bu hafta 
Vatandaşın Ekonomisi'nde, 
'corona virüs elektrik faturaları-
mızı ne kadar arttırdı, faturaları 
düşürmek için neler yapabiliriz' 
birlikte inceleyeceğiz. 
4 KALEMDEKİ ARTIŞ YÜZDE 
28.5 YANSIYOR
Aylık elektrik tüketimi 204.73 
kWh olan bir mesken abonesi 
145.41 TL elektrik faturası 
ödüyor diyelim. Söz konusu 

abonenin faturasında haftada 
1 kez 1.5 saat fırın kullanımının 
payı aylık 10.65 TL, günde 
4 saat laptop kullanımının payı 
aylık 7.16 TL, günde 12 dakika 
su ısıcıtısı kullanımının payı 
8.75 TL, haftada iki kez tost 
makinesi kullanımının payı ise 
2.84 TL. Bu 145.41 TL'lik 
faturada söz konusu dört ev 
aletinin payının 29.4 TL'yi 
bulduğunu gösteriyor. Bu 
dönemde günlük laptop 
kullanımı 8 saate, fırın 
kullanımı ise haftada 3'e, su 
ısıtıcısı kullanımı günde 24-25 
dakikaya ve tost makinesi 
kullanımı da haftada 5 defaya 
çıktığında bir anda fatura 
rakamları da artıyor. Laptop'ın 
payı 14.32 TL'ye, fırının payı 
31.96 TL'ye, su ısıtıcısının payı 
17.50 TL'ye, tost makinesinin 
payı ise 7.10 TL'ye yükseliyor. 
Bu 4 elektrikli ev aletinin 
kullanım süresindeki artış, aylık 
tüketimi 263.13 kWh'ye, 
faturayı da 145.41 TL'den 
186.88 TL'ye çıkarıyor. 
4 elektrikli ev aletinin kullanım 
alışkanlığındaki değişiklik aylık 
faturaya yüzde 28.5 oranında 
yükseliş olarak yansıyor.

LAPTOP, BİLGİSAYAR 
SÜRELERİ KATLANDI
Bir laptop'ın her gün 4 saat 
kullanılmasının etkisi ise 
7.16 TL düzeyinde. Çocukların 
bilgisayar üzerinden uzaktan 
eğitim aldıkları, evden 
çalışmanın yaygınlaştığı bu 
dönemde laptop kullanımını 
8 saate çıkardığımızda aylık 
faturaya etkisi ikiye katlanarak 
14.32 TL'ye ulaşıyor.
SU ISITICISI, TOST 
MAKİNESİ DAHA ÇOK 
KULLANILIYOR
Evde yeme, içme sayısı da 
doğal olarak arttı. Fırının yanı 
sıra su ısıtıcısı, tost makinesi 
gibi küçük ev aletlerinin de bu 
dönemde daha çok kullanıldığı 
gözleniyor. Daha önce ortalama 
her gün 12 dakika çalışan bir 
su ısıtıcısının aylık elektrik 
faturasındaki payı 8.75 TL iken 
bu dönemde günde kullanım 
süresi 24-25 dakikaya 
çıktığında faturadaki payı da 
17.50 TL'ye ulaşıyor. Yine 
haftada 15'er dakikadan 
haftada iki kez kullanılan bir 
tost makinesinin aylık faturaya 
etkisi 2.84 TL iken haftada 
5 kez tost makinesinin 

kullanılmasının faturaya 
yansıması 7.10 TL'ye ulaşıyor.
ÖNLEMLE AYDA 95 TL 
TASARRUF MÜMKÜN
4 kişilik bir aile, 311 TL'lik 
elektrik faturasını 216 TL'ye 
düşürebiliyor. Ayda 95 TL'ye 
varan tasarruf oldukça kolay. 
Örneğin günde 3 saatlik 
kullanımla ayda 48 TL 
harcayan klasik ampulleri LED 
ampulle değiştirerek 
sağlanacak tasarruf 30 TL. 
Bulaşık makinesini tam 
kapasite doldurarak ayda 8 TL, 
ütüyü işlem bitmeden 5 dakika 
önce prizden çekmek ayda 5 
TL, buzdolabını güneş olmayan 
noktada, duvara 10 cm uzağa 
koyarak ayda 11 TL tasarruf 
edilebiliyor.
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİ 
DAHA FAZLA 
KULLANIYORUZ
Evde elektrikli ev aletlerini çok 
daha fazla kullanıyoruz. Elektrik 
süpürgesi, fırın, sıcak su ısıtıcı, 
kahve makinesi, televizyon, 
bilgisayar, tost makinesi, çama-
şır makinesi, bulaşık makinesi 
evde geçirdiğimiz sürenin 
artması ile birlikte deyim 
yerindeyse fazla mesai yapıyor.

EKMEK, PİDE, BÖREK 
FIRINLARI COŞTURDU
Normal şartlarda bir mesken 
abonesi haftada 1 gün, 1.5 saat 
fırın kullanıyor. Bunun aylık 
elektrik faturasına yansıması 
10.65 TL. Sosyal medyadaki 
ekmek yapma, börek, kek, 
lahmacun ve son olarak da 
ramazan pidesi paylaşımları da 
gösteriyor ki bu dönemde fırın 
kullanımında önemli bir artış 
söz konusu. Fırın kullanımının 
her biri 1.5 saat olmak üzere 
haftada 2 kez kullanılmasının 
aylık faturaya yansıması 21.31 
TL'ye çıkarken bu sayı haftada 
3 defa olduğunda bunun 
faturaya yansıması aylık 31.96 
TL'ye ulaşıyor.

ELEKTRİK FATURASINA KORONAVİRÜS ETKİSİ!
Verilere göre 16 Mart-14 Nisan 2020 döneminde, 15 Şubat-15 Mart 2020 dönemine 
göre meskenlerde elektrik tüketimindeki artış ortalaması yüzde 15'leri buldu.
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OTOBÜS FİRMALARINDA YENİ DÜZENLEME

laştırma ve Altyapı Bakanı UKaraismailoğlu, yeni 
düzenleme ile otobüs firmala-
rına taşıyacakları yolcuları 
başka firmalara aktarabilme 

imkanı sağladıklarını bildirerek, 
“Böylece vatandaşlarımızın 
otobüs dolsun diye terminal-
lerde beklemek durumda 
kalmasının önüne geçeceğiz. 

Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine 
ilişkin taban ve tavan ücret 
tarifesini de belirleyerek vatan-
daşlarımıza fahiş fiyatlar uygu-
lanmasına son verdik” dedi.

Çalışmaları yerinde takip 
eden Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, 

“Ülkece çok hassas bir 
dönemden geçiyoruz. Bir 
yandan Koranovirüs ile 
mücadele ederken diğer 
yandan halkımıza hizmet 
etmeye çalışıyoruz. Devlet Su 
İşlerimiz Ağasar Deremizde 
temizlik çalışmaları 
gerçekleştiriyor.  İlçemiz için 
önemli bir çalışma. Çünkü dere 
yatağı dolduğunda aşırı 
yağışlar sonucunda sel ve su 
baskınları oluşabiliyordu. Bu 
çalışmalarla yaşanması 

muhtemel tehlikeli durumlara 
karşı önlem alınmış oldu. 

DSİ'ye ilçe halkım adına teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 

AĞASAR DERESİ'NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI 

Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş 
fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi 
nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu.

Devlet Su İşleri Beşikdüzü'nde Ağasar Deresi'nde sel ve 
su baskınlarına karşı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

İşte uygulanacak 9 ana tedbir
Türkiye Berberler, Kuaförler ve 
Güzellik Salonu İşletmecileri 
Federasyonu Genel Başkanı 
Bayram Karakaş yaptığı açıkla-
mada, federasyona bağlı tüm 
meslek mensuplarının yeniden 
faaliyete geçmeye hazır oldu-
ğunu söyledi. Üyelerini gerekli 
hazırlıkları yapmaları için önce-
den uyardıklarını ifade eden 
Karakaş, bu kapsamda ihtiyaç 
duyulan tedbirleri almak için 
4 günleri olduğunu ve bu 
zamanı güzel  eğerlendirecekle-
rini dile getirdi.
9 ANA TEDBİR
Karakaş, 11 Mayıs itibarıyla 
açılacak işletmelerin alacakları 
tedbirleri 9 ana başlık altında 
belirlediklerini belirterek, 
öncelikle tüm iş yerlerinin 
randevu sistemi ile çalışacağını, 
iş yerinde mutlaka ateş ölçer 
bulunacağını bildirdi. Bayram 
Karakaş, kapıdan giren her 
müşterinin ateşinin ölçüleceğini 
ve bu ölçümlerin bir forma 
kaydedileceğini söyledi.
'HAVLU VE PEÇETE GİBİ 
ÜRÜNLER TEK 
KULLANIMLIK OLACAK'

Müşterilere galoş, maske ve 
eldiven verileceğini anlatan 
Karakaş, işletmelerde mutlaka 
dezenfektan bulunacağını, 
havlu, peçete gibi ürünlerin de 
tek kullanımlık olacağını 
aktardı.
'HERKESİN KULLANDIĞI 
ÜRÜN AYRI OLACAK'
Ustaların kesinlikle maske 
takacaklarını belirten Karakaş, 
şunları kaydetti: "Kuaförlerde 
tek kullanımlık manikür, pedikür 
kitlerinden olacak. Müşteriler 
malzemelerini ya kendileri 
getirecek ya da tek kullanımlık 
malzemeler kullanılacak. Ruj, 

fondöten birden fazla kişiye 
kullanılmayacak. Herkesin 
kullandığı ürün ayrı olacak." 
Karakaş, çalışanların 2 beyaz iş 
önlüğü olacağını, bunların her 
akşam 60 derece sıcaklıkta 
yıkanacağını ve ütüleneceği 
bildirdi. Sosyal mesafenin 
korunacağını, koltuklar 
arasında 1,5 metre mesafe 
olacağını belirten Karakaş, bu 
önlemlerin 11 Mayıs'a kadar 
alınmasını teminen 
hazırlandıklarını ifade etti. 
Karakaş, bu kurallara uymayan 
salonların, şikayet edilmesi 
gerektiğini de sözlerine ekledi.

KUAFÖR VE BERBERLER 11 MAYIS'TA AÇILIYOR! 
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel 
Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber ve 
kuaförlerin sürece hazır olduklarını belirterek alınan tedbirleri açıkladı.

Başkan Ramis Uzun konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada; “İlçemizde 

Kurbağalı Dere ve Ağasar Deresi biriken 
rüsubat nedeni ile taşkın ve sel tehdidine 
karşı risk oluşturmaktaydı. Yaptığımız 
müracaat sonucu bu Derelerimiz DSİ Bölge 
Müdürlüğümüzce temizlendi ve normal akış 
sağlandı.  Ayrıca şehrin içindeki kanalların 
sahilde önleri kapanmış ve Denize deşarjı 
sağlanamıyordu.  DSİ Bölge Müdürlüğümüz 
ve Beşikdüzü Belediyemizin de yardımıyla 
bu kanalların deşarjı sağlanmıştır. DSİ 
Bölge Müdürlüğümüze ilçe adına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

RAMİS BAŞKANDAN DSİ'YE TEŞEKKÜR

LiGLER 12 HAZiRAN'DA BAŞLIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 
yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol 
liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi 
nedeniyle ara verilen Süper 

Lig'de 2019-2020 sezonunun 
akıbeti belli oldu. Liglerin 
başlamasıyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Özdemir, "Şimdilik 
olmak kaydıyla Süper Lig, 1. 
Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel 
amatör liglerimizi 12, 13, 14 ve 
15 Haziran tarihlerinde 
başlatma kararı aldık" dedi.  
"Liglerimizi temmuzda tamam-
layacağız. Kupaları sahada ve-
receğiz. Ağustosta da Şampi-
yonlar Ligi finaline ev sahipliği 
yapacağız" ifadelerini kullanan 
Özdemir, maçların nasıl 
oynanacağına Bilim Kurulu'nun 
karar vereceğini vurguladı.  
'ELİMİZDE 10 AYRI SENARYO 
VAR'
Özdemir sözlerine şöyle devam 
etti: "Elimizde 10 ayrı senaryo 
var. Bunları bakanlıklarımızla 
paylaştık. Yarın Sağlık 
Bakanlığımıza başvuracağız ve 
onların bize verecekleri sistem 
içinde liglere başlayıp sezonu 
bitireceğiz. Ana hedefimiz 
sağlık. En iyi çözümü bularak 
yola devam edeceğiz. 
Ankaragücü'nde bir virüs 
saptanmıştır. Bundan sonraki 
yolumuza Sağlık Bakanlığı ve 
Bilim Kurulu'nun kararlarıyla 
devam edeceğiz. Kendi 
başımıza karar almayacağız. 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu'nun alacağı kararları biz 
TFF Bilim Kurulu olarak 
yorumlayıp yolumuza devam 
edeceğiz. 

'HERKES KENDİ EVİNDE 
OYNAYACAK'
Maçların seyircisiz 
oynanacağını belirten Özdemir, 
"Bugüne kadar bir haftayı 
seyircisiz oynadık. Gördük ki 
bundan sonraki maçlar da 
seyircisiz oynanacak. Şartlar 
önümüzdeki günlerde belli 
olacak. UEFA ve FIFA'dan 
gelen bir miktar parayı hiç 
bekletmeden kulüplere aktardık. 
Maçları herkes kendi evinde 
oynayacak. Ligleri oynamak 
isteyen var, oynamak istemeyen 
var. Özellikle alt liglerde. Süper 
Lig'de 14 takım oynamak istedi" 
diye konuştu. 
SÜPER LİG MAÇLARI 
ŞİFRESİZ Mİ OLACAK? 
Özdemir, Süper Lig'de kalan 
maçların şifresiz yayınlanıp 
yayınlanmayacağına ilişkin ise 
"Bunun kararını beIN SPORTS 
verecektir" dedi ve şunları 

söyledi: "Türkiye Kupası'nda 3 
maçımız kaldı. Yayıncı 
kuruluşlarla görüşmelerimiz 
devam ediyor. Kalan 4 takımla 
da görüşüyoruz. Yakında karar 
alıp açıklayacağız. Türkiye 
Kupası maçlarımız şifresiz 
yayınlanıyor ama beIN 
SPORTS çok büyük bir para 
ödüyor. Bu para da reklam 
gelirleri ve kutu satımından 
geliyor. Haklı olarak şifresiz 
olarak yayınladıkları halde 
hukuksal zorluklar ortaya 
çıkabilir. Bazı insanlar para 
vermiş. Bazı insanlar da para 
vermeden evlerinden maç 
izliyor olacaklar. Hukuksal bir 
konu doğabilir buradan. Bunun 
kararını beIN SPORTS 
verecektir. Bazı maçlarda 
insanlar cafe ve restoranlarda 
kalabalık şekilde izlemek 
isteyebilir. Bunlarla ilgili de 
önlemler alınacaktır."

æİçişleri Bakanlığı 
tarafından 81 İl Valiliğine 

65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı 
Vatandaşların Sokağa Çıkma 
Kısıtlaması İstisnası konulu 
genelge gönderildi. Genelgede, 
tüm Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de insan hayatı 
açısından son derece tehlikeli 
olan yeni tip Koronavirüs 
(Covid-19) salgınının halk 
sağlığı açısından oluşturduğu 
riski yönetebilmek adına sosyal 
hareketliliği ve kişiler arası 
teması azaltmak, sosyal 
izolasyonu sağlamak amacıyla, 
81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik 
rahatsızlıklara sahip 
vatandaşlarımızın geçici olarak 
sokağa çıkmalarının kısıtlandığı 
anımsatıldı.  Yine 81 ilde 
01.01.2000 tarihinden sonra 
doğanların geçici olarak sokağa 
çıkmalarının kısıtlanmasına 
ilişkin karar alınarak uygulandığı 
hatırlatıldı. Genelgede, 04 
Mayıs Pazartesi günü 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığında 
toplanan Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinde, Bilim Kurulunun 
önerisiyle 65 yaş ve üzeri ile 
kronik rahatsızlıkları olan 
vatandaşlara yönelik daha önce 
alınan sokağa çıkma 
kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22 
Mart tarihinden itibaren 44 
gündür uygulandığı belirtildi.  
Yine 20 yaş ve altına yönelik 
vatandaşlara yönelik alınan 
sokağa çıkma kısıtlamasına 
ilişkin tedbirin ise 04 Nisan 
tarihinden itibaren 31 gündür 
uygulandığı ifade edildi. 
Genelgede, Cumhurbaşkanlığı 
kabinesinde yapılan 
değerlendirmeler neticesinde bu 
kapsamdaki vatandaşları 
rahatlatıcı bir karar alındığı 
belirtildi.  
Buna göre; 81 ilde sokağa 
çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve 

üzeri ile kronik rahatsızlıkları 
olan vatandaşların ve ihtiyaç 
duyulan hallerde refakatçilerinin 
10 Mayıs Pazar günü, 11.00-
15.00 saatleri arasında yürüme 
mesafesiyle sınırlı olmak, 
sosyal mesafe kuralına riayet 
etmek ve maske takmak 
kaydıyla dışarı çıkabilecek. 
Sokağa çıkmaları kısıtlaması 

bulunan 14 yaş ve altı 
çocukların 13 Mayıs Çarşamba 
günü; 15-20 yaş arasındaki 
gençlerin ise 15 Mayıs Cuma 
günü, 11.00-15.00 saatleri 
arasında yürüme mesafesiyle 
sınırlı olmak, sosyal mesafe 
kuralına riayet etmek ve maske 
takmak kaydıyla istisna olarak 
dışarı çıkmalarına izin verilecek. 
Bakanlığımız valiliklerden İl 
İdaresi Kanununun 11/C 
maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27 ve 72'nci 
maddeleri uyarınca yukarıda 
belirtilen çerçevede gerekli 
kararların alınmasını istedi. 
Bakanlığımız valiliklerden, 
özellikle 10 Mayıs Pazar günü 
sokağa çıkma kısıtlamasının 
uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlarımızın 
dışarı çıkacağı için 11.00-15.00 
saatleri arasında (diğer 
vatandaşlarımız ile risk 

grubunda bulunan 65 yaş ve 
üzeri vatandaşlarımızın karşı 
karşıya kalmaları halinde 
oluşabilecek riski azaltmak 
adına) anılan grubun dışında 
kalan vatandaşların gönüllü 
olarak evlerinden çıkmamaları 
için her türlü iletişim kanalı 
kullanılarak etkin bir 
bilgilendirme/kampanya 

yapılmasını talep etti. 
Valiliklerden, 65 yaş ve üzeri ile 
kronik hastalığı olan 
vatandaşlar ve 01.01.2000 
tarihinden sonra doğmuş olan 
vatandaşların, dışarı 
çıkabilecekleri tarih ve saat 
aralığı dışında sokağa çıkma 
sınırlaması uygulamasının 
devam ettiği göz önüne alınarak 
gerekli tedbirlerin alınması ve 
denetimlerin illerde 
yapılamasını istedi.
Söz konusu sınırlamalara 
uymayan vatandaşlara Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282 'nci 
maddesi gereğince idari işlem 
uygulanacak. Aykırılığın 
durumuna göre Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem 
yapılması, konusu suç teşkil 
eden davranışlara ilişkin Türk 
Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli 
adli işlem başlatılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINI YAYINLADI
İçişleri Bakanlığı, 65 Yaş ve Üzeri/20 Yaş Altı/Kronik Rahatsızlığı 
Bulunan Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnalar belli oldu.



Büyükliman
Postası 7 08.05.2020HABER

TONYA TOK�'DE HAK SAH�PLER� BELL� OLDU
Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal 

Konut Projesi” 
kapsamında koronavirüs 
salgını ile bir süre ara verilen 
kura çekimleri yeniden başladı. 
Bu kapsamda Tonya İlçesinde 
yapılacak olan 2. Etap TOKİ 
Konutları'nın kura çekimi 
gerçekleştirildi. Tonya İlçesi 
Kaleönü Mahallesi'ndeki yeni 
Jandarma binasına yakın bir 
alanda yapılacak olan ve 28 
adeti 3+1, 66'sı ise 2+1 olarak 
planlanan toplam 94 konutun 
vatandaşların katılımına kapalı 
olarak noter huzurunda 
gerçekleştirilen kura çekimleri 
sonrası hak sahipleri belli oldu.
3+1 Konut Almaya 
Hak Kazananlar:

Raup Çelik,Muhammet Tomar, 
Muhammet Uluköylü, İhsan 
Akdoğan, Nuran Kaya, 
Muhammet Cora, Emrullah 
Kurt, Mehmet Öztürk, Gülbahar 
Genç, Selfinaz Yamaç, Mustafa 
Birinci, Betül Eyüpoğlu, Salih 
Altuntaş, Hatice Uzun, 
Muhammet Karaca, Ahmet 
Cavdar, Derya Baki, Nuran 
Sabah Günaydın, Ali Cavdar, 
Servet Bozlar, Salih Kurt, Okan 
Erdoğan, Mehmet Akdoğan, 
Miralay Karagüzel, Mustafa 
Yılmaz, Fatma Cavdar, Ali 
Latifoğlu
2+1 Konut Almaya 
Hak Kazananlar:
Mustafa Başkan, Yusuf İzzettin 
Baki, Ümmühan Bekar İnce, 

Murat İnce, Aynur Özkan, 
Ekrem Beşel, Erol Çakır, 
Münüre Uluköylü, Ali Zaman, 
Hava Küçük, Fatma Kavık, 
Mehmet Ali Köksal, Öznur 

Öztürk, Hakan Hacısalihoğlu, 
Derviş Özkan, Emine Açici, 
Meryem Bahadır, Cafer 
Karaca, Ayşe Akdoğan, Habibe 
Arslan, Derviş Yılmaz, Hakan 

Karacair, Erol Bekar, Şuman 
Yıldız, Nihal Sağlam, Cengiz 
Sezgin, Emine Melikoğlu, 
Gökhan Hacısalihoğlu, Rıdvan 
Öner, Osman Karabulut, İsmet 

Başkan, Hatice Zaman, Ali 
Kurt, Yadigar Erdoğan, Reyhan 
Bekar, Münüre Çelik, Emine 
Erdoğan, Gülbeyaz Karabulut, 
Kazım Zaman, Fatma Bekar, 
Mert Lermi, Erman Sezgin, 
Refik Sezgin, Ömer 
Küçükbirinci, Eftelya Özge 
Cora, Fidan Esmer, Hava 
Başar, Erhan Oğuz, Mustafa 
Aydın, Hacer Kurt, Cengiz Virit, 
Kadem Büber, Murat Saygın, 
Hüsammetin Karagüzel, 
Sadullah Acan, Abdurrahman 
Yıldırım, Ayten Öztürk, 
Hüseyin Katipoğlu, Aytek 
Hamit Cora, Metin Cavdar, 
Hasan Erdoğrul, Ahmet Arslan, 
Ali Çelik, Eşref Kurt, 
Cafer Baykan

TOKİ'nin 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Tonya İlçesinde yapılacak olan 94 konutun kuraları çekildi.

BAŞKANIMIZ
HER ZAMAN YANIMIZDA

Kemaliye Mahallesi Muhtarı 
Ali İhsan Çavdaroğlu, 

“Başkanımız Koronovirüs 
süreci boyunca halkımızı iyi 
bilgilendirerek çok güzel 
önlemler aldı. Ayrıca 

Mahallemizin sorunlarının 
çözümünde de bizlere her 
zaman destek oluyor. Bizlerde 
Başkanımızı ziyaret ederek bir 
çiçekle teşekkür etmek istedik. 
Kendisinden Allah razı olsun” 

diye konuştu. Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise bu nazik 
davranışlarından dolayı 
Muhtar Ali İhsan Çavdaroğlu 
ve azalarına teşekkür etti. 

Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu azalarıyla 
birlikte Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek hem ilçede Koronovirüs ile 
mücadele için yaptığı çalışmalar hem de Kemaliye Mahallesine 
yaptığı hizmetlerden dolayı bir çiçekle teşekkür ettiler.

M
erkez Kur'an Kursu'nda 
İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal başkanlığında 

yapılan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Eğitim Kompleksi Yürütme 
Kurulu Koordinasyon Toplantı-
sına ilçe müftülüğünde görevli bir 
grup personel katıldı. Toplantıda, 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Eğitim Kompleksinin; Mali İşleri, 
Eğitim, İaşe ve İbate (yiyecek-
içecek), Tadilat ve Tamirat, 
Öğrenci Veli Koordinasyonu, 
Medya ve Kurs Yöneticisi Genel 
Takibinden sorumlu olmak üzere 
toplam 7 grupta görev alacak 
personeller belirlendi. 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 açılmıştı. İlçe 
müftülüğünün gözetim ve 
denetiminde Kur'an eğitimi ve 
öğretimi faaliyetine başlayan 
Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun 
inşaatının başladığı günden 
bugüne bu hayır hareketinin 
içinde yer alan ve iyilik 
hareketine destek verenlerin, 
memleket için el birliği ve 

işbirliğiyle bir araya gelerek 
rahmete ve kuvvetin doğmasına 
vesile oldukları ve geleceğe 
hayırlı bir miras bıraktıkları için 
her zaman hayırla yad 
edileceklerini belirten İlçe 
Müftüsü Hüseyin Köksal, Eğitim 
Kompleksinin mülkiyetini, Türkiye 
Diyanet Vakfı'na devreden Hacı 
Ziya Habiboğlu Dernek Başkanı 
ve yönetimine de teşekkür ve 
dua etti. Müftü Köksal geniş bir 
bölgeye hizmet verecek ve 
geleceğin annelerini yetiştirecek 
olan Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Eğitim Kompleksinin, 
eğitim öğretimde farkındalık 
oluşturacak başarısı için ilçe 
müftülüğüne ve kursun 
koordinasyonundan sorumlu 
gruplarda gönüllü olarak görev 
alan din görevlilerine önemli 
görevler düştüğünü ifade etti. 
Gruplarda görev alan her bir 
personelin kursun iş ve 
işlemleriyle ilgili sorunların 
çözümü ve ihtiyaçların 
giderilmesi noktasında kendi 
aralarında istişare yaparak 
emanet ve sorumluluk bilinciyle 
çalışacaklarına gönülden 
inandığını belirten Müftü Köksal, 
toplantıya katılan ve görev alan 
tüm personele teşekkür etti, 
hizmetlerinde 
başarılar diledi. 
Koronavirüs 
(COVID-19) 
salgını nedeniyle 
uzaktan eğitim 
öğretimin 
sürdürüldüğü 
Bölge Yatılı Kız 
Kur'an Kursu'nda 
1 yönetici ve 
11 Kur'an Kursu 
öğreticisi 
bulunuyor. 
Kursta uzaktan 

eğitim öğretimle hafızlığa 
hazırlanan ve hafızlık yapan 
toplam 50 öğrenci bulunduğunu 
ifade eden İlçe Müftüsü Köksal, 
bu öğrencilerin ortaokul ve liseye 
devam eden ve aynı zamanda 
uzaktan eğitime geçmeden önce 
kursta yatılı kalarak hafızlığa 
hazırlanan ve hafızlık yapan 
öğrenciler olduğunu, yine 
uzaktan eğitime geçmeden önce 
6 sınıfta 98 öğrencinin de 'Okul 
Öncesi Din Eğitimi Projesi' 
çerçevesinde Kur'an Eğitimi ve 
Öğretimi gördüğünü 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, normal 
eğitime geçilmesiyle birlikte 
kursta yatılı kalan öğrencilerin 
taşımalı eğitim kapsamında 
okullarına götürülüp getirileceğini 
söyledi. 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 komplek-
sinde 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.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 'Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu Eğitim Kompleksinin iş ve işlemlerinin 
yürütülmesi amacıyla bir grup personelle 'Yürütme Kurulu Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirdi.

YÜRÜTME KURULU KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

onu ile ilgili olarak Beşikdüzü Belediye Başkanı KRamis Uzun bir açıklama yaptı. Başkan Ramis 
Uzun yaptığı şunları söyledi; “İlçemizde her Perşembe 
günleri kurulan halk pazarı Koronavirüs salgını 
dolayısıyla halkımı-zın ve pazarcı esnafımızın sağlığı 
dikkate alınarak 26.03.2020 tarihinden itibaren 
kurulamamıştı. İçişleri Bakan-lığımızın genelgeleri ve 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karalarında kurulacak pazar 
yerlerinde aranan esaslar ve alınacak tedbirler 
açıklanmıştır. Mevcut Pazaryeri bu esaslara haiz 
olmadığı gibi gerekli tedbirlerin alınması da mümkün 
değildir. Bu itibarla inşaatı tamamlanan ancak resmî 
olarak faaliyete geçirilmemiş olan Kapalı Pazaryerinde 
Halk Pazarının kurulması zorunlu hale gelmiştir. 
Pandemi sürecinin yaşandığı bu süreçte gerekli 
Hıfzıssıhha tedbirleri alınarak Beşikdüzü Halk Pazarı 
30 Nisan 2020 Perşembe günü (bugün) kapalı 
pazaryerinde halkın hizmetine açıldı. Bu süreçte kapalı 
pazaryerindeki arazi sahiplerinin gösterdikleri anlayış 
dolayısıyla teşekkür ederiz” dedi.

BEŞİKDÜZÜ
PAZARYERi AÇILDI 
Koronavirüs önlemleri kapsamında bir 
süredir kapalı olan Beşikdüzü Pazaryeri 
alınan  önlemlerle birlikte yeniden açıldı. 
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ŞALPAZARI GÜZELLEŞİYOR VİRÜS SÜRECİ SOSYAL MEDYA
KULLANIMINI ARTIRDI

MÜFTÜ KÖKSAL, “VAKFIKEBİR İLÇEMİZİ 
UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

> Abdulkadir Aynaci 4'de > 3'de> Ahmet Kamburoğlu 5'de

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu'nu canlı yayın konuğu oldu. 

Şalpazarı İlçesinde Belediye Koronovirüs 
önlemlerini fırsata çeviriyor ve alt yapı 
noksanlıklarını gidermek için mesai harcıyor. 

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih Çelik ve Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 
Dr. Öğr. Üyesi Ersin Diker tarafından yapılan son araştırmaya göre, 
Kovid-19 virüsünün Dünya'ya yayılım sürecinde kişilerin evlerine 
kapanmaları sosyal medya kullanım sürelerini etkiledi. 

BÜYÜKLİMAN POSTASI
GAZETESİ ve MATBAASI

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

BİZDE HERŞEY BİR ARADA
ARADIĞINIZ MATBAA TAM BURADA
BİZDE HERŞEY BİR ARADA
ARADIĞINIZ MATBAA TAM BURADA

DAVETiYE

MAGNET

KARTON ÇANTA

ISLAK MENDİL PROMOSYON ÜRÜNLERİ

MATBU İŞLER BROŞÜR / AFİŞ GAZETE / DERGİ

KARTVİZİT / KAŞE


