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“TÜRKÝYE'DE EZBER BOZAN ÝSLERE
iMZA ATIYORUZ”

> Vedat FURUNCU 4'de

> Sadık Aydın 2'de

> Sadık Aydın 2'de

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. æSalih Cora Ankara'dan katıldığı 
Büyükliman Postası Gazetesi TV 
Ahmet Kamburoğlu'nun canlı 
yayınında gündeme dair önemli 
açıklamalarda bulundu. 
“TÜRKİYE'DE GERÇEKTEN EZBER 
BOZAN İŞLERE İMZA ATIYORUZ”
Milletvekili Av. Salih Cora, Virüsle 

mücadele anlamında hastalığın 
tamamen kontrol altına alındığına dair bir 
şey söylemek söz konusu değil. Vakalar 
belirli bir oranda seyir ediyor. İyileşme 
oranları yükseldi. Vefat sayımız azaldı. 
Bundan dolayı Bilim Kurulu ve Sağlık 
Bakanlığım-ızın tavsiyeleri ile bir esneme 
söz konusu. Fakat bu esneme bir 
rehavete bizi sürüklememesi gerekiyor. 

Bundan sonraki süreç çok önemli. Ne 
zaman öğrendiğimiz alışkanlıklarımızı 
unutmaya çalışırız veya farklı bir şekilde 
yaşamaya alışırız, O zaman bence süreç 
normalleşir diye düşünüyorum. Kısacası 
bu virüsün aşısı bulunmadan eskisi gibi 
alışkanlıklarımızı sürdürebileceğimiz bir 
düzeni kurgulayamıyorum. Hep birlikte 
zor bir süreci yaşıyoruz.

> Ahmet Kamburoğlu 3'de

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadem Sağlam ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu, Corona virüs 
önlemleri kapsamında yaklaşık iki ay sonra açan berber esnaflarını ziyaret ettiler.

Vakfıkebir ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde yapımı devam 
eden İlçe Emniyet Müdürlüğü binası tamamlanıyor. 

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'nun canlı yayın konuğu olarak önemli açıklamalar yaptı.

Büyükliman
Postası GAZETESİ tv

HD

Kıbrıs gazisi Mağrup Ülker'e TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta tarafından Gazi Madalyası takdim edildi. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

“VAKFIKEBİR'DE 
BİR İLK YAŞANACAK”
Vakfıkebir'de bir sivil bando takımı 
kuruldu…
Bu bando takımı 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramında sahne alacak…
Sivil bando takımı diyoruz, çünkü onlar 
herhangi bir yerde okumuyorlar, öğrenci 
değiller, onlar birer çalışan, devlet 
memuru, bankacı, mühendis gibi meslek 
dalları var…
Hepside işlerinde başarılı 
arkadaşlarımız…
Okul yıllarında bando ekibinde olanlar, 
şimdi yine sahne almayı bekliyorlar…
Bu bando takımın öncülüğünü Anıl 
Sağlam üstlenmiş durumda…
Geçen hafta ilk provaları yapmışlardı. 
Bende sosyal sayfamdan canlı yayın 
yaparak insanlara duyurmuştum…
O kadar güzel yorumlar geldi ki, 
inanılmaz…
Herkesi bir heyecan almış, bando takımı 
marşlar duyulduğunda tüyler ürperiyor…
Ne güzel bir duygu…
Sonrasında takipler çoğaldı, sivil bando 
ekibi de çalışmalarına son sürat devam 
ediyor…
Yıllar sonra çalmak hiçte kolay 
olmayacak…
Bu tür davranışlar çok güzel…
Bizler Vakfıkebir'de ilkleri başarıyoruz, 
çünkü bizler Vakfıkebir'liyiz…
Şimdi ise bizlerden görüpte, başka 
ilçelerde bu tür organizasyon yapma 
hazırlığına girişmişler…
Ağabey olmak, öncü olmak, her zaman 
Vakfıkebir' in damarlarında vardı…
Aslında hiçte zorumuza gitmiyor biliyor 
musunuz?
Çünkü ağabey konumunda olan 
Vakfıkebir, yine bir şeyler öğretme 
peşinde…
Bir şeyler birilerine öğretebiliyorsak ne 
mutlu bizlere, yeter ki bizlerden bir şeyler 
görsünler de yapsınlar değil mi?
Salı günü 19 Mayıs, herkes bu tarihi 
bekliyor…
Yıllardır bando takımı sesleri 
duymuyoruz…
Önceden her bayram Vakfıkebir ve tüm 
Türkiye'nin sokaklarında bando sesleri 
yankılanırdı. Şimdi ise bayramlar soluk 
geçiyor…
Hele de şu koronavirüs günlerinde 
insanların moralleri hiç iyi değil…
Ama hayat yavaş yavaş normalleşmeye 
başladı…
İl giriş-çıkışlar açıldı…
Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı…
İyileşen sayıları gün gün artıyor, ölüm 
sayıları azalıyor, vaka sayıları düşüyor…
Daha ne isteyelim…
Artık normal yaşantılarına insanlar 
dönmek istiyor…
65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı kişiler, 
birde kronik rahatsızlığı olanların sokağa 
çıkma kısıtlaması kalkmadı. Onlar ikinci 
bir talimata kadar evlerinde kalmaya 
devam edecekler…
Pazar günü 65 yaş ve üzeri, Çarşamba 
günü 20 yaş ve altı 11-00-15.00 arası 
sokağa çıkma izinlerinin olduğu gün ve 
saat aralıkları…
İnsanlar yinede bu saat aralığına riayet 
etmiyor ki, kaçamak olarak dışarıda olan 
insanlarımız var. Yeter ki kimse 
görmesin…
Kendin görüyorsun yetmez mi?
İnsan kendinde kaçabilir mi?
İnsan ne yaparsa, kendine yapar 
diyoruz… 

TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı 

ve Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta bir dizi 
görüşmeler ve ziyaretler 
yapmak üzere İzmir İline 
gitti. İzmir de AK Parti İl 
Başkanı Kerem Ali 
Sürekli ile bir süre 
görüşme yaptı.  Daha 
sonra ilçe başkanlarıyla 
tele konferans 
yöntemiyle gündemi değerlendir-
dikten sonra parti binasından ayrıldı. 
Ardından İzmir İli Torbalı İlçesinde 
ikamet eden ve daha önceki yıllarda 
Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanlığı görevi yapmış Yener 
Ülker'in evinde vermiş olduğu iftar 

yemeğine katıldı.İftar 
yemeğine; AK Parti İzmir  
Milletvekili ve AK Parti 
MKYK Üyesi M. Atilla 
Kaya da katıldı. Yemek 
sonrası eski Vakfıkebir 
İlçe Jandarma Komutan-
lığı görevinde bulunan 
Yener Ülker'in babası 
Kıbrıs Gazisi Mağrup 
Ülker'e iki vekil 
tarafından Gazi 
Madalyası takıldı. 

Madalya takdim sırasında duygu 
dolu anlar yaşandı.  AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vatanımızın bölünmez bütün-
lüğü için canlarını feda eden şehitle-
rimize Allah'tan rahmet gazilerimize 
sağlıklı uzun ömürler diliyorum dedi.  

VAKFIKEBİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BiNASI TAMAMLANIYOR

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “İlk beş yıllık 

görev süremizde olduğu gibi ikinci 
dönemimizde de Vakfıkebir'imize 

hizmet edebilmek için büyük bir 
gayretle çalışıyoruz. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü binamız ilçemizin 
önemli ihtiyaçlarından birisiydi. 

Ülkemizde terörle yaptığı müca-
deleyle destanlar yazarak hepimizin 
gururu olan İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu'nun destekleriyle 

İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın 
yapımına başlanılmıştı. Bina inşaatı 
hızla yükselerek tamamlanma 
aşamasına geldi. Bizlerden hiçbir 
zaman desteğini esirgemeyen İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'ya, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Sayın Muhammet 
Balta'ya, AK Parti Trabzon Milletve-
killerimiz Sayın Adnan Günnar'a, 
Sayın Bahar Ayvazoğlu'na, Sayın 
Salih Cora'ya şahsım ve ilçem adına 
teşekkür ediyor, şükranlarımızı 
sunuyoruz” diye konuştu.

19 MAYIS 1919 TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SİYASİ DÖNÜM NOKTASIDIR

GAZi MADALYASINI
VEKiLiMiZ TAKDiM ETTi

Mustafa Kemal ATATÜRK      
19 Mayıs 1919'da Samsun'a 

çıkarken, ülkemizi ve bölgemizi 
çok derinden etkileyen bir sayfa 
açmıştır. Irk, din, dil, mezhep 
ayırımı yapmadan vatanı için, 
özgürlüğü ve bağımsızlığı için 
mücadele edeceğine inandığı Türk 
halkına güvenmiş ve kazanmıştır. 
19 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in 
başlattığı yeni siyasetin temelinde 
insan vardı. O anlayışta kadın-
erkek, zengin-yoksul eşittir. 19 
Mayıs'ta Samsun'a bu anlayışla 
çıkılmış, Millî Mücadele bu 
anlayışla başlatılmış, ülkemiz 
işgalden kurtarılmış, önce 
Cumhuriyet, daha sonra 
demokrasi bu anlayışla yaşam 
biçimi olmuştur. Günümüzde 
Atatürk'e Laik Cumhuriyetimize, 

demokrasimize, birlik 
ve beraberliğimize, 
bağımsızlığımıza 
yönelik saldırılar, 
ayrıştırıcı söylem ve 
eylemler aslında 
Mustafa Kemal'in 
açtığı bu tarih sayfasına karşı 
çıkmaktır, gerici bir baş kaldırıştır. 
Bu nedenle, Gençlik ve Spor 
Bayramımızın 101. yıldönümünü 
kutlarken, başta gençlerimiz olmak 
üzere herkesi bu tarihi günün 
anlamını, önemini kavramaya, 
Cumhuriyetin kazanımlarını 
kararlılıkla sahiplenmeye ve 
savunmaya çağırıyor, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
mücadele arkadaşlarını saygıyla, 
şükranla selamlıyorum. AKP 
iktidarında Ulusal Bayramlarımız 

maalesef coşku 
ile kutlanmıyor. 
Ertelemeler, 
kısıtlamalar için 
her bayramda 
sudan bahaneler 
üretiliyor. Bu yıl 

da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik Ve Spor Bayramımızı 
Covid19 nedeniyle alanlarda 
kutlanamayacak ama milletimiz 23 
Nisan'da olduğu gibi balkonlardan 
balkonlara da olsa el ele, yürek 
yüreğe vererek, marşlarla, şarkı-
larla, şiirlerle bu coşkuyu yüreğinin 
derinliklerinde yaşayacaktır. Bu 
konuda büyük şehirlerdeki beledi-
yelerimiz çok güzel organizasyon-
lar için hazırlıklar yürütmektedir. 
Kutlu Olsun! Saygılarımla diyerek 
sözlerini tamamladı.



Büyükliman
Postası 3 15.05.2020GÜNDEM

Birlik ve berberlik içerisinde 
kurallara uyarak bu sürecin 

içinden birlikte çıkacağız. Sağlık 
Bakanımızın ve Bilim Kurulunun 
kararlarına hep birlikte 
uymalıyız. Bu zor süreçde bile 
58 ülkeye tıbbi malzeme 
gönderebilecek bir 
potansiyelimiz var. Türkiye'de 
gerçekten ezber bozan işlere 
imza atıyoruz. 4,5 milyon firma 
kısa ödeme ödeneğine 
başvurdu. 3,5 milyon kişi ise bu 
kısa çalışma ödeneğinden 
faydalandı. Trabzon'da özellikle 
5 binin üzerinde firma kısa 
çalışma ödeneğine başvurdu. 
23 bin kişi ise bu kısa çalışma 
ödeneğinden faydalandı. Bu 
süreçte 34 milyon TL ödeme 
yapıldı. 4,5 milyon kişiye biner 
TL ödeme gerçekleştirdik. 
Sadece Trabzon'da 1 milyon 
300 bin maske dağıtımı 
gerçekleşti. Bu süreçte herhangi 
bir sıkıntı yaşanmadan, vatan-
daşımız daha az mağduriyetle 
bu süreci atlatmasının çabası 
içerisindeyiz. Bu süreç 
uzadığında hiçbir ülkenin 
ekonomisinin buna dayanacak 
gücünün olduğuna inanmıyo-
rum. Sıkıntılar yaşamamıza 
rağmen çok şükür ayaktayız. 
Yeni yapılan düzenlemeler ile 
bazı sektörlerde esneme olması 
gerekiyordu. Bunu sağlamaya 
çalışıyoruz.
“ÜLKEMİZ DARBE 
GİRİŞİMLERİ İLE HEP GERİYE 
GİTMİŞTİR”
Ülkemiz darbe girişimleri ile hep 
geriye gitmiştir. Çökertilmiş bir 
durumda olmuştur. Bu tür 
konuşulan darbe söylemleri 
şuan ülkemizin konuşması 
gereken bir söylem olmaması 
gereken konudur.  Bu konular 
Türk demokrasisi açısından 
hatırlamak istemediğimiz 
olaylardır. Türkiye'nin birlik ve 
beraberlik içinde kenetlendiği bir 
noktada böyle söylemlerin 
çıkarılmasını doğru 
bulmuyorum. CHP Grup Başkan 
Vekili Özgür Özel'in darbe 
gecesi mecliste çıkıp darbeye 
karşı dik duruş sergilediğini ve 
darbeye karşı olduğunu 
söyleyebilirim. Ama bunun yanı 
sıra CHP İstanbul İl 
Başkanlarının aynı duruşta 
olduğunu söyleyemem. Asıl 
enteresan olan şey ise devamlı 
söylemlerinde ya gideceksiniz 
ya gideceksiniz gibi 
söylemlerinin dile getirilmesidir. 
Orta da bir seçim yok, 
hakkımızda açılmış bir kapatma 
davası yok, milletvekillerimizin 
başka bir partiye geçtiği bir 
süreci yaşamıyoruz. Siyasi 
anlamda olağanüstü bir durum 
yok. Sarayı başınıza yıkacağız, 
bu anayasa yok hükmündedir. 
Bu rejim meşru değildir. Bu 
söylemler ve bu imalarda 
bulunmak yanlıştır. Merhum 
Adnan Menderes ile birlikte 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
resimlerini yan yana koyup 
makûs talihten kaçış yoktur gibi 
söylemler içerisinde 
bulunulması darbe imasından 
başka bir şey değildir. Bildiğiniz 
bir şey varsa, eğer kulağınıza 
bir şey üflendiyse, eğer 
demokrasiye inanıyorsanız dik 
duruşunuzu ortaya koymanız 
gerekmektedir. Sonuçta Türkiye 
AK Partiden ibaret değildir. AK 
Parti sadece bir siyasi partidir. 
Bunlardan daha önemlisi ve 
anlamlısı milli iradedir. Milli 
iradeye karşı bizim bir sadakat 
hükümlülüğümüz var. Bu tür 
darbe söylemlerini 
yadırgıyorum. Özellikle 
ülkemizin şu corona virüs ile 
mücadelesinde ortaya koyduğu 
irade, dünya da yaklaşık 60 
ülkeye yardımda bulunması, 

bütün dünya da teveccühe 
mazhar olması, ardından 
milletimizin bu mücadeleyi 

takdir ile karşılaması yaşanan 
sorunlar karşısında ve krizler 
karşısında kriz yönetme 
kabiliyetinin üst düzeyde olması 
nedeni ile tekrar AK Parti'nin ve 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
çok üst düzeyde bir karşılığının 
olması nedeni ile darbe 
çığırtkanlığı yaparak Türkiye'nin 
mutlu olan gündemini başka bir 
karamsar tabloya çevirmeye 
çalışmaktadırlar. Milletimizin bu 
tür açıklamalara itibar etmemesi 
gerekiyor. Bu tür söylemlerde 
bulunan ve açıklama yapanlar 
hakkında da yasal işlemler 
başlatılıyor. Bunların hukuk ve 
yargı önünde hesap vermelerini 
temenni ediyorum.  
“CHP ZİHNİYETİNİN YERLİ VE 
MİLLİ OLAN HERŞEYDEN 
RAHATSIZLIĞI VAR”
Trabzon ve Büyükliman 
bölgesinde ki CHP'lileri tenzih 
ediyorum. Fakat CHP'nin 
içerisinde kontrol edilemeyen bir 
grup var. O grup haricindekilerin 
ne kadar vatanına, milletine, 
bayrağına bağlı olduğunu 
biliyoruz. Devletimize 
yaklaşımlarından hiçbir 
şüphemiz yok. Fakat CHP'nin 
içinde kontrol edilemeyen bir 
yapı oluşmuştur. Veliağa Baba 
gibi bu kontrol edilemeyen yapı, 
yerli ve milli olan her şeye karşı 
olan bir anlayış içerisindedirler. 
Ayrıca başarıyı karalama çabası 
içerisinde olan bir zihniyeti 
gözlemliyoruz. Türkiye'nin 
Ortadoğu'da dengeleri bozduğu, 
terörle mücadelede ezberleri 
bozduğu bir başarılı dönemi 
yaşıyoruz. Terörle mücadelede 
başarının sağlanması 
noktasında özellikle üretmiş 
oldukları İHA ve SİHA ile buna 
katkı sağlayan bir şirketin sahibi 
Selçuk Bayraktar'ı asılsız 
iddialarla, iftiralarla karalamaya 
çalışmak çok cehaletçe bir 
davranıştır diye düşünüyorum. 
Biz her zaman başarılı olan 
Selçuk Bayraktar gibilerin 
yanındayız. Bu CHP zihniyetinin 
yerli ve milli silahlardan ve 
ayrıca yerli ve milli olan her 
şeyden rahatsızlığı vardır. 
Türkiye Cumhuriyetinin 
başarısını engelleyemeyecekler. 
Yılmadan bu mücadeleyi devam 
ettireceğiz. İnşallah teknolojide 
iyi yerlere geleceğiz. 
“KUR'UN YÜKSELMESİNİN 
KONJEKTÖREL OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM”
Euro ve dolarda yükselme 
olduğunu gözlemliyoruz. Fakat 
bu salgın dolayısı ile üretimin 
düştüğünü biliyorsunuz. Hassas 
bir süreçten geçtiğimiz için 
yapısal bir reform hemen 
yapmamız beklenemez. Buna 
rağmen ekonomimiz güçlü bir 
durumdadır. Dolar kurunun 
yükselmesinin konjektörel 
olduğunu düşünüyorum. 
Hayatımızda ki normalleşmeyi 
sağladığımızda Euro ve dolarda 
düşüşe geçecektir. Üretimin 
olmadığı bir yerde bu çıkışlar 
normaldir. İthalat ve ihracat 
düştü. Devletimiz buna rağmen 
hem maaş ödemesi yaparken 
hem de virüs nedeni ile 
esnaflarımıza kısa ödeme 
ödeneği sağlıyor. Fakir ailelere 
nakit para desteği veriyor. 
Ayrıca dış güçlerin Türk lirasına 
karşı yaptıkları değersizleştirme 
girişimlerine de hep birlikte şahit 
olduk. Bu kadar etkiye rağmen 
yine dimdik ayaktayız.  
“LİGLERİN OYNATILABİLE-
CEĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM”
Korona virüs ile mücadele 
kapsamında en çok hassasiyet 
gösterilmesi gereken konular-
dan biriside spor müsabakala-
rıdır. Spor müsabakalarında 
tenis dışındaki branşlarda 
müsabakaların oynanabileceğini 

ben ön göremiyorum. Türkiye 
futbol federasyonu Liglerin 12 
Haziranda oynatılmasına 
yönelik böyle bir karar aldı. 
Fakat ben yine Liglerin 
oynatılabileceği kanaatinde 
değilim. Zaman ve süre 
kazanma stratejisi olarak 
görüyorum. Ağustos ayından 
önce oynanabileceğini 
öngörmüyorum. Ağustos ayında 
da normal Ligler başlıyor.  Kalan 
müsabakaları yeni başlayan 
sezonla beraber oynatarak 34 
haftayı 42 hafta olarak 
oynatabileceğini düşünüyorum. 
Ağustos ayında da normalleşme 
olmazsa, kulüplerin bir araya 
gelerek alacakları karar 
doğrultusunda Liglerin tescil 
edilmesi sağlanabilir. Ben öyle 
zannediyorum ki Liglerin tescil 
edilmesi daha doğru bir 
seçenek olarak görüyorum. Bu 
durumdan çıkacak sonuçların 
yakinen bizlerde takip ediyoruz. 
Trazonspor'a karşı oynanacak 
oyunlara bizlerde müsaade 
etmeyeceğiz. Bununda 
bilinmesini istiyoruz. Bu olayları 
sadece Trabzonspor üzerinden 
değerlendirmek doğru değildir. 
Birçok branşta birçok Lig var. 
Hem şampiyon ilan edilecek 
hem de küme düşenler 
belirlenecek. O yüzden tescil 
edilmek kolay alınacak bir karar 
değildir. Sağduyulu olarak 
olaylara yaklaşmak gerekir.
 “SAYIN BAKANIMIZ 
DUYGUSAL BİR İNSANDIR, 
MERHAMETLİDİR”
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun istifa süreci hakkında 
da yorumlarda bulunan 
Milletvekili Cora, “Sayın 
Bakanımız Trabzon'daki bir çok 
yatırımın hamisi, öncüsü 
olmuştur. Kendisine 
müteşekkiriz. İçişleri Bakanı 
olarak da terörle mücadelede, 
uyuşturucu ile mücadelede, göç 
politikasına yönelik attığı 
adımlarda büyük bir başarı söz 
konusudur. Türkiye'de tabiri 
caizse nerede bir sorun ve 
sıkıntı yaşansa, oraya koşan ve 
karargah kuran, sorunları 
çözmek için büyük bir gayret 
ortaya koyan, hiçbir zaman 
yorulmayan bir anlayışla siyaset 
yapmaktadır. Bakanımız çok 
çalışkandır. Deprem olduğunda 
bir bakıyorsunuz orada çadırda 
kalıyor, bir sel olsa AFAD 
ekipleri oraya koşuyor, 
koronavirüsle mücadelede 
askerimiz, polisimiz, 
jandarmamız ve vefa ekiplerimiz 
ile birlikte kapı kapı dolaşıp 
vatandaşımızın bankaya gidip 
alacağı maaşı elden teslim 
ediyor, devletimizin yapacağı 
yardımları adreslerine giderek 
takdim ediyor, dolayısı ile millet 
odaklı siyaset icra ediyor. 12 
Nisan günü Türk siyasi tarihi 
açısından incelenmesi gereken 
bir olaydır. İlk kez bir bakanımız 
milletimizin teveccühü ile tekrar 
geri dönüyor. Sayın bakanımız 
duygusal bir insandır. 
Merhametlidir. Sokağa çıkma 
yasağı kararının ardından 
yaşananlardan sonra bir 
sorumluluk üstleniyor. Acaba 
benden dolayı bir kişi 
hastalanırsa bu bana vicdani bir 
yük olur diyor. Önemli bir 
davranış ortaya koyarak 
hakikaten hiçbir kabahati ihmali 
olmamasına rağmen, geceleri 
gündüz, gündüzleri gece yapan 
bir anlayış ile kılı kırk yararak 
aldığı bir kararın bir şekilde 
suiistimal edilerek oluşan 
görüntüyü üzüntü olarak 
değerlendiriyor ve bir karar 
veriyor. Herkesin sorumluluktan 
kaçtığı bir dönemde çok önemli 
ve zor bir karar veriyor. 
Sorumluluğu üstüme alıp istifa 
ediyorum demek her 
siyasetçinin alacağı bir karar 
değildir. Milletimiz o gece 

kendisini bir boşlukta hissetti. 
Ardından virüs gelir geçer ama 
terörle mücadele ne olacaktı 
diye karamsarlığa kapılıyor ve 
Sayın Bakanımıza destek 
mesajı yağdırıyor. 
Cumhurbaşkanımız da İçişleri 
Bakanımızın istifasından yana 
bir tavır içerisinde hiçbir zaman 
olmadı. Kabul de etmedi. 
Milletimizin hassasiyetine ve 
duygularına karşılık verdi. Sayın 
Bakanımızın da 
Cumhurbaşkanımızın vermiş 
olduğu kararın ardından geri 
dönmesi de çok asaletli bir 
davranış olmuştur. Fedakarca 
bir davranış olmuştur. İçişleri 
bakanımızın gayretine çalışma-
sına ülkemizin ve milletimizin 
ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanı-
mıza bağlı devlet ve millet için 
sıdk-ı sadakatle çalışan birisidir. 
İnşallah bundan sonraki süreçte 
ülkemize, milletimize çok daha 
hizmetler yapacağına inanıyo-
ruz ve her zaman yanında oldu-
ğumuzu da bu vesile ile ifade 
etmek istiyorum” diye konuştu.
“YENİ YASA BİR AF 
DEĞİLDİR, İNFAZ 
DÜZENLEMESİDİR”
Af yasasının oluşturulmasında 
benimde mesleğim gereği bilgi 
ve deneyimlerimizle katkı 
vermeye çalıştık. Toplumdan 
ceza infaz düzenlenmesi ile ilgili 
yoğun talepler gelmişti. Zaten 
ceza evlerimizde aşırı derecede 
bir yoğunluk söz konusu idi. 
Şunu da özellikle belirtmek 
istiyorum. Terör, cinsel saldırı 
suçu, uyuşturucu madde ticareti 
gibi suçların ve bunun haricinde 
adam öldürme suçlarının 
dışında kalan suçlarla ilgili bir 
düzenleme yapılmıştır. 
Öncelikle 3/2 olan infaz oranını 
2/1'e düşürdük. Bazı suçlarda 
4/3 olan infaz oranını 3/2'ye 
düşürdük. Bazı suç oranları ise 
4/3 olarak muhafaza edilmiştir. 
Bizim kırmızı çizgi olarak 
nitelendirdiğimiz suçlar vardır. 
Bunlar terör suçlarıdır. 
Uyuşturucu madde ticaretidir. 
Cinsel saldırı suçlarıdır. Adam 
öldürme suçlarına karşı da bir 
düzenleme yapıldı. Yaklaşık 
olarak 60 bin mahkûmun 
tahliyesi söz konusu olmuştur. 
Denetimli serbestlik yasasında 
bir defaya mahsus 3 yıl olarak 
belirlendi. Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra ise 1 yıl olarak 
devam edecektir. Bedelli 
askerlik ile ilgili olarak reform 
niteliğinde bir kanun çıkarttık. 
Artık bu kanun ile ilgili olarak 
daha bizlere bir sorun gelmiyor. 
Öyle zannediyorum ki 3/2 
infazın belirli suçlarda 2/1'e 
inmesi ile birlikte bu kanunda da 
köklü bir değişikliği ortaya 
koyduk. Bu bir af değildir. İnfaz 
düzenlemesidir. Bu infaz 
yasasının iptali için CHP 
anayasa mahkemesine 
müracaat etti. Gerekçeleri şu; 
terör suçları, cinsel suçlar, 
uyuşturucu suçlarını bu affın 
dışında neden tutuyorsunuz. Bu 
adaletsizliğe ve eşitsizliğe 
neden olmaktadır. Bunun iptalini 
istiyoruz şeklinde anayasa 
mahkemesine bir müracaatta 
bulundular. Bizler kırmızı 
çizgimiz doğrultusunda infaz 
yasası düzenlemesi yaptık. 
İnşallah bu yasanın ceza infaz 
sistemimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
“HİÇBİR BELEDİYE 
BAŞKANIMIZIN BASIN 
KANALI İLE LEŞTİRİLMESİNİ 
DOĞRU BULMAM”
Trabzon Büyükşehir belediye 
başkanımız Murat Zorluoğlu 
hakkında yapılan eleştirileri 
doğru bulmuyorum. Yerel 
seçimlerden bu yana Trabzon 
şehri için ve ilçeleri ile yoğun bir 
temas halindedir. Toplumun 
dinamikleri ile daha fazla 
diyalog kurmanın arayışı 

içerisindedir. Önemli projeleri 
merkezi hükümetle birlikte takip 
etmekteyiz. Mega projelerinin 
sonuçlanması noktasında 
bakanlık ve kurum ziyaretlerimiz 
mevcuttur ve devam etmektedir. 
Kendisinin ortaya koyduğu 
vizyon doğrultusunda inşallah 
Trabzon'umuza güzel ve hayırlı 
hizmetler yapacağına yürekten 
inanıyorum. Virüsle mücadele 
kapsamında sayın belediye 
başkanımız örnek çalışmalara 
imza atmıştır. Belediye 
gelirlerinin düştüğü bu dönemde 
müthiş ve özverili bir çalışma 
örneği göstererek bu sürece 
katkı sağlamıştır. Trabzon 
ilimizin her bir Belediye 
Başkanından Allah razı olsun. 
Hepsi özverili bir şekilde 
mükemmel çalışmalara imza 
atarak bu süreci doğru olarak 
yönetmişlerdir. Halkımıza 
hizmet etme noktasında gayret 
sarf etmektedirler. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Hiçbir 
Belediye Başkanımızın basın 
kanalı ile eleştirilmesini doğru 
bulmam. Bundan huzursuzluk 
duyarız. Bu tür eleştirilerin 
diyalogsuzluktan kaynaklandı-
ğını düşünüyorum. Belediye 
başkanlarımız görevlerini en 
doğru şekilde layıkıyla yapmak 
ve halkımıza hizmet sunmak 
için özverili bir şekilde bu virüslü 
şartlarda bile sürdürme çabası 
içerisindedirler. 
“VAKFIKEBİR- TONYA- 
KÜRDÜN YOLU 100 YILLIK 
BİR PROJEDİR”
Vakfıkebir-Tonya-Kürdün yolu 
esasında Tonya ilçemizin 
çıkmaz sokak olmaktan 
kurtulmasına neden olacak bir 
projedir. Yani 100 yıllık bir 
projedir. Geçmişte bu sorunu 
dile getiren birçok siyasetçi ve 
belediye başkanımız olmuştur. 
Allah hepsinden razı olsun. Bu 
yolun karayoluna alınması, 
haritasının çıkarılması, 
projesinin ihale edilmesi ve 
tamamlanma süreci bizlerin son 
dönemimize denk gelmiştir. 
İnşallah ulaştırma ve alt yapı 
bakanımıza yolun 
tamamlanması konusunda 
baskı yapıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza bu konuyu 
milletvekilimiz Sayın Muhammet 
Balta ile birlikte anlattık. O da 
yapılması için gereken 
talimatları vermişti. Biz de bu 
süreci takip ediyoruz. İnşallah 
kısa sürede ihale ettireceğiz. 
İhaleyi tamamlayıp en kısa 
zamanda bu yolu halkımızın ve 
bölgemizin hizmetine 
sunacağız.
“TRABZON DEMİRYOLU 
YOL PROJE SÜRECİ 
İHALE EDİLDİ”
Trabzon için hazırladığımız 
Mega projelerin hayata 
geçirilmesi için çalışmalarımız 
sürüyor. Bu projeler 2015 Kasım 
ve ardından2018 seçimlerinde 
teklere ettiğimiz projelerimizdir.  
Bu projelerle alakalı hiçbir adım 
atılmadığı konusundaki 
söylemleri kabul etmiyoruz. 
Trabzon'da 2. Bir devlet 
üniversitesi kurulması için bir 
kanun çıkarılması gerekiyordu. 
Biz bu kanunun çıkarılması için 
TBMM'de yoğun bir çalışma 
süreci yaşadık ve kanunu 
çıkarttık. Trabzon Üniversitesi'ni 
kurduk. Şehir hastanesi ile ilgili 
yer problemleri vardı. Yeni bir 
kanun çıkartarak şehir 
hastanesinin kurulabilmesinin 
önünü açtık. Trabzon şehir 
hastanesi yakın bir süreç 
içerisinde inşallah ihale 
edilecektir. Bu virüs süreci 
yaşanmamış olsa idi Mayıs ayı 
içerisinde şehir hastanesinin 
ihalesi yapılacaktı. Şehir 
hastanelerinin ne kadar önemli 
olduğunu CHP'liler bile anlamış 
durumdadırlar. Akyazı Stadı biz 
geldiğimizde durmuş 

durumdaydı. Bu stadı biz 
tamamladık. Yatırım adası için 
TBMM'de kanun çıkarttırdık. Bu 
Mega projeler TBMM'den kanun 
çıkartılarak yol alınan 
projelerdir. Kolay değil zor 
projelerdir. Arsin'deki yatırım 
adasında uluslar arası firmaların 
o bölgede yatırım yapacağı ve 5 
bin kişinin istihdam edileceği bir 
projedir. Sondaj çalışmaları 
başladı. 17 Eylül 2019 tarihinde 
bu alanın ihalesiyle ilgili bir 
süreç başlattık. Süreç devam 
ediyor. 710 günlük bir iş süresi 
var. Bu hamle çok kritik ve 
önemli bir hamledir. Aynı şekilde 
demir yolu ile birlikte alakalı 
olarak 100 yıldır konuşulan bir 
durum söz konusu idi. Şu anda 
biz demir yolunun yol proje 
sürecini ihale ettik. Proje 
ihalesinden sonra inşallah 
yatırım programına aldıracağız. 
Bu konuda milletvekili 
arkadaşlarımızla birlikte 
kararlıyız. Güney çevre yolu ile 
ilgili olarak ulaştırma ve alt yapı 
bakanımızla ilgili konu hakkında 
görüşmüştük. Özellikle 
önemsediğimiz bir projedir. 
Akçaabat ile Darıca arasındaki 
1. Etabı tamamlayabilirsek ve 
de kanuni bulvarı ile 
birleştirdiğimiz zaman 2. ve 3. 
Etabın ihale edilip yapılması 
daha kolay ve söz konusu olur. 
Trabzon'daki trafik sorununu 
ciddi bir anlamda 
rahatlatacağını düşünüyoruz. 
Bu anlamda Mega 
projelerimizde herhangi bir 
aksama durumu söz konusu 
değildir. Yine Trabzon'da kentsel 
dönüşüm projelerimiz devam 
ediyor. Kanuni bulvarımız 
devam ediyor. İlçelerimiz 
arasındaki yolların yapım 
sürecini takip ediyoruz. Trabzon 
ile ilgili olarak yapılacak bütün 
yatırımları takip ediyoruz. Bu 
projelerin sonuçlanmaları için 
milletvekili arkadaşlarımızla 
birlikte çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
“TRABZON ÜNİVERSİTESİNİN 
BÜYÜKLİMAN İLÇELERİMİZE 
DAİR PROJE VE 
ÇALIŞMALARI VAR”
Trabzon üniversitesinin 
Akçaabat ilçemize bir kampüs 
projesi olduğu gibi aynı 
zamanda Vakfıkebir, Çarşıbaşı, 
Düzköy ve Beşikdüzü 
ilçelerimize dair projeleri ve 
çalışmaları var. Bu yıl inşallah 
Şalpazarı ilçemizdeki Yüksek 
Okulu eğitim öğretime 
yetiştireceğiz. Aynı şekilde 
Beşikdüzü ilçemizde büyük bir 
arsanın üniversiteye tahsisi söz 
konusudur. Çarşıbaşı ve 
Düzköy ilçelerimizin Meslek 
Yüksek Okulu talepleri 
senatodan açılma kararları 
geçti. YÖK sürecini bizzat takip 
ediyoruz. Trabzon 
üniversitesinin açılması ile 
birlikte Trabzon'un batı ilçeleri 
yatırımlar noktasında bu 
fırsattan yararlanacaklar. Aynı 
şekilde KTÜ'den Trabzon'un 
doğu ilçeleri yatırım anlamında 
faydalanacak şekilde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu yatırımların Trabzon ilimizde 
gerçekleşmesinde katkı 
sağlayan başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
bakanlarımıza ve milletvekili 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.  Sizlerin aracılığı ile 
tüm Trabzon'a ve bölge 
halkımıza hayırlı ramazanlar ve 
hayırlı bayramlar diliyorum. 
Onların her sorununu çözmek 
için her sorusuna yanıt vermek 
için özverili bir şekilde 
çalıştığımızdan hiç kuşku ve 
şüpheleri olmasın. Sizlere de 
böyle bir fırsatı bana verdiğiniz 
için teşekkür ediyorum. Tüm 
hem şehirlerime saygı ve 
selamlarımı sunuyorum.

“TÜRKİYE'DE EZBER BOZAN İŞLERE İMZA ATIYORUZ”
AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.
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er ilim dalı, kendi penceresinden HAllah'ın varlığını delillerle 

ispatlamaya çalışıyor.  Kelam âlimleri, 

Allah'ın varlığını kelam ilmi ile tarikat ve 

tasavvufçular ise aklı ihmal ederek yalnız 

kalbi delillerle yani aşk ve muhabbetle 

Allah'ı anlatıyorlar. Kelamcılar, Allah'ın 

varlığını, hudus, imkân ve teselsülün 

(silsileli yaratılışın) imkânsızlığını 

ispatlayarak kendi delillerini 

gösteriyorlar. Hudus, madde başta yoktu 

sonradan yaratılmıştır eğer bir şey 

sonradan var olmuşsa onun bir ustası 

yani yaratanı olmalı, O da Allah'tır 

demişler. Yani bir harf yazılmış ise elbette 

bunu yazan bir kâtip vardır.  İmkân delili 

ise, bir şeyin olup olmaması eşitse ve o şey 

olmuşsa onun olmasını isteyen yani tercih 

ederek yaratan birisi vardır O da Allah'tır. 

Silsileli yaratılışın muhal olması delili ise 

yaratılışta, sebeplerin zincirleme birbirine 

eklenip sonsuza gitmesi muhaldir. Bu 

sebeplerin ilk başı olmalı, baştaki varlığı, 

sonrasını ve sebepleri O yaratmalı.  

Tarikatlar yani tasavvufçular ve 

kelamcıların delilleri noksandı. Onun için 

hem kelamcıların hem de tasavvufçuların 

delilleri pozitif ilmin hüküm sürdüğü bu 

zamanda insanların akıllarını 

doyurmuyor. Kelamcılar ve 

tasavvufçuların yoluna küçük velayet 

denir. Asıl büyük velilik, ilim ve aklı esas 

alan Asrısaadette olduğu gibi ilimle Allah'ı 

arayanların yoludur. Her bir fen dalı 

Allah'ın bir ismidir. Allah sonsuz nurdur 

bu nur tam bilinemez ve kavranamaz. 

Fakat fen ilimleri yani Allah'ın isimlerinin 

penceresinden nereye bakarsanız bakınız, 

Allah'ın varlığına sayısız deliller 

görebilirsiniz. Kâinattaki nizam ve 

intizam Allah'ın varlığının 

delillerindendir.  Kelam, tasavvuf yani 

kalp ayağı ve seyri sülük ile bu zamanda 

uzun ve meşakkatli yollarlardan geçerek 

Allah, kısmen tanınabilir. 

 Bazıları, tasavvuf yolunda yürüyenlerin  kalbi ve hali durumunu tam 

anlayamadıklarından onları yoldan 

çıkmış, hakikatten uzaklaşmış olarak 

görüyorlar. Bazı İslam filozofları vahdeti 

vücut yani her şeyi inkâr ederek Allah'tan 

başka bir şey yoktur diyorlar. Hâlbuki aklı 

başında her insan, eşyanın hakikatinin 

sabitti olduğunu görürler. Bazı filozoflar 

ise Vahdeti Şuhut mesleği ise eşyanın 

varlığını kabul ederek eşyadan yüz çevirip 

bütün dikkatlerin Allah'a yönelmesini 

öneriyorlar, la meşhude illa hu derler. 

Yani Allah'tan başka görünen hiç bir şey 

yoktur diyorlar. Ondandır ki bu meslekte 

gidenlerin haline sehve denmiş. Yani aklın 

tam başta olmama halidir. Vahdet i 

Vücuttakilerin haline ise sekir hali denir. 

Bu insanlar manevi sarhoşturlar. Belki 

onlar yaptıklarından mesul değiller fakat 

aklı başında olup onlarsa tabi olanlar 

yaptıkları yanlışlardan mesuldür. 

 İlim yolu ile eşyanın varlığını kabul  edenler varlıkları unutturmak yerine, 

onlardaki sanat harikalarını görüp bu 

ilimleri Allah'ın isimleri belki isimlerinin 

gölgeleri olduğunu bilip Allah'ı kolayca 

tanıyabilirler. Bu varlıklar birer ayinedir 

ve Allah'ın sonsuz isimlerinin ve 

sıfatlarının tecellileridir. Her varlık 

Allah'ın ayetleridir, nereye bakarsan bu 

ayetlerden Allah'a ulaşırsın. Sahabe 

mesleği dışındakiler, sanki çok uzaklardan 

yer altından borularla su getirmek gibi 

zor, ilim yolu ise her yerde sondaj vurarak 

su çıkarmak gibi kolaydır. Allah'ı anlatan 

üç büyük delil vardır der. Kuran, H.Z. 

Muhammed ve kâinat kitabıdır. 

Kâinattaki her şey bu kitabın içinde bir 

satır ve her satırda da küçük çapta büyük 

kitaplar yazılmıştır, fen bilimleri 

penceresinden bu kitapları okunabilirse 

bu âlemde sonsuz delillere ulaşılabilir. 

BİLİM ADANLARINDA ALLAH İNANCI    

Web Sitemizden

Takip Edebilirsiniz.
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ODA BAŞKANLARINDAN
BERBERLERE ZiYARET

Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 

Kadem Sağlam ziyaretler 
sonrası yaptığı açıklamada; 
Berber, kuaför ve güzellik 
salonları, 09.00-21.00 saatleri 
arasında çalışacak, müşterilere 
randevu sistemiyle hizmet 
verecekler dedi. Başkan 
Sağlam; “Koronavirüs önlemleri 
kapsamında yaklaşık iki ay 
önce kapatılan ve kapalı olan 
kuaför, güzellik salonu, alışveriş 
merkezleri gibi işletmeler 11 
Mayıs 2020 Pazartesi günü 
itibariyle faaliyete geçtiler. 
Berber, kuaför ve güzellik 
salonları, 09.00-21.00 saatleri 
arasında çalışacak, müşterilere 
randevu sistemiyle hizmet 
verecek. Sabah saatlerinde 
dükkanlarını açan işletme 
sahipleri gerekli hijyen 
çalışmalarının ardından maske 
ve koruyucu eldiven takarak 
müşterilerini ağırladılar. Bazı 
işletme sahipleri ise kuaför 
dükkanlarına gelen müşterile-

rini kapıda bekleterek tek tek 
içeriye aldı. Randevular ise 
yarımşar saat arayla veriliyor.

"PERSONELİN MASKE, 
ELDİVEN VE SİPERLİK 
TAKMASI ZORUNLU"
Başkan Sağlam; "Kontrollü 
Sosyal Hayat" kapsamında 

berber, kuaförler açıldı. 
Vatandaşın aklına da hijyen ile 
ilgili birçok soru takılıyor. 
Özellikle berberler, kuaförler ve 
güzellik merkezlerinde alınması 
gereken birçok yeni önlem de 

normalleşme süreciyle birlikte 
hayatımıza girdi. Sağlık 
Bakanlığı'nın hazırladığı 

rehberlerdeki kurallara en üst 
düzeyde tutarsak bu süreç 
daha hızlı olacaktır. Kurallara 
uyulmaması ve Allah 
göstermesin salgının yeniden 
yayılması halinde çok daha sert 
tedbirlere başvurmak zorunda 
kalınılabilir. Yeniden hastalığa 
düşen ülke örnekleri var. 
Tedbirsiz tevekkül cehalet 
alametidir. Bizlerde Berber 
esnafımızı ziyaret ederek 
eksiklikleri olup olmadığı 
noktasında fikir alışverişinde 
bulunduk. Eksiği olan 
arkadaşlarımızın eksikliklerini 
gidermek için gerekli 
girişimlerde bulunduk. 
Kendilerine bereketli bol 
kazançlar diledik dedi. 
STK Başkanları daha sonra 

Vakfıkebir İlçe Pazarını da 
dolaşarak pazarcı esnafı ile bir 
süre sohbet ettiler.  
İŞTE KUAFÖR VE 
BERBERLERDE ALINACAK 
ÖNLEMLER
1. Her müşteri salona 
girdiğinde dezenfeksiyon 
kullanması sağlanmalı,
2. Müşteriye salona girişte 
maske takılma zorunluğu 
getirilmeli,
3. Çalışan herkes maske 
takmalı, salonlar randevu 
sistemi ile çalışmalı, müşteriler 
sırayla içeri alınmalı,
4. Her müşteriye tek kullanımlık 
havlu kullanılmalı,
5. Kullanılacak her aletler her 
müşteriden sonra sterilize 
edilmeli, 
6. Eleman sayısına göre 
dönüşümlü çalıştırılmalı, 
7. Salgın bitinceye kadar kuaför 
ve berber salonları belirli 
periyotlarla dezenfekte edilmeli.

iKi AYLIK HASRETLERi SONA ERDi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla yaklaşık 
olarak 2 aydır evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız devletimizin 
aldığı karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kendileri 
için belirlenen saatlerde dışarı çıkarak hasretlerini sona erdirdiler.

ldukça mutlu ve heyecanlı Ooldukları gözlemlenen 
vatandaşlarımız alınan 
karardan duydukları mutluluğu 
dile getirdiler. Vakfıkebir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 
Jandarma Komutanlığına bağlı 
emniyet güçlerimiz çok sıkı 

önlemler alarak kontroller 
yaptılar. Emniyet güçlerimiz 
65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 
İçişleri Bakanlığımızın 
yayınladığı genelge 
doğrultusunda yasaktan muaf 
olan çalışanların haricinde 
ihlalin olmaması için tüm 

tedbirleri aldılar. Yaşlılarımız 
17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 
15.00 saatleri arasında yine 
sokağa çıkabileceklerdir. 20 
yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba 
ve 22 Mayıs Cuma günleri iki 
grup halinde sokağa çıkmayı 
sürdürecektir.
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“ŞALPAZARI HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ 
BiRER BiRER ALIYOR”

Başkan Refik Kurukız, 
Tuttuğumuz oruçlarımızı ve 

kıldığımız namazlarımızı rabbim 
kabul eylesin. Bu ramazan ayı 
diğer ramazan aylarına göre 
sanki biraz buruk geçiyor. 
Hayırlısı ile inşallah bu virüs 
illetinden kurtarıp camilerimizde 
namazlarımızı kılarız. İftar 
programlarında bir araya gelme 
fırsatı yakalarız dedi. 
“İLÇE HALKIMA TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”
Başkan Kurukız, Şalpazarı 
ilçemiz pozitif vakanın 
çıkmadığı entel ilçelerden bir 
tanesidir. Bizlerde yerel 
yöneticiler olarak Sağlık 
Bakanlığımızın aldığı kararlar 
doğrultusunda hareket ettik. 
Ayrıca Sayın valimizin aldığı 
tedbirlerin uygulaması 
noktasında ilçe Kaymakamımız, 
ilçe Emniyet Müdürlüğümüz, 
İlçe Jandarma Komutanlığımız 
ve Belediye Personelimiz ile 
birlikte bu işin başından beri 
olayları çok sıkı takip ederek 
tedbirlerimizi aldık. Çok şükür 
şuana kadar bir sıkıntı 
yaşamadık. Cadde ve sokak 
tezanfektan temizliği, kamu 
kurumlarımızın temizliğinin yanı 
sıra Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
katkılarıyla ilçe esnafımıza ve 
halkımıza maske dağıtımı 
gerçekleştirdik. Pandemi riskine 
karşı ilçe pazarını kurdurmadık. 
Bayram çıkana kadarda 
kurdurmayı düşünmüyoruz. İlçe 
pazarını dışarıdan gelecek olan 
pazarcıların pandemi'yi yayma 
ve bulaştırma riskine karşı 
kapalı tuttuk. Bayram sonrası 
inşallah pazarımızı yeni 
düzenlenen şekli ile açmayı 
düşünüyoruz. Fakat ilçe 
halkımızın mağdur olmasın diye 
de marketlerle ve manavlarla 
toplantı yaparak hem fiyat 
anlamında hem de hijyen 
kurallarına uyulması koşulu ile 
sosyal mesafe korunarak 

alışveriş imkanı sunduk. İlçe 
olarak tüm tedbirlerimizi alarak 
hareket ettik. Şalpazarı halkına 
sizlerin aracılı ile teşekkür 
ediyorum. Tüm önlemlere ve 
uyarılara dikkatle uydular. 
Şalpazarı ilçemize Pandemi 
süresince pozitif vaka  
bulaştırmayarak örnek bir ilçe 
olmamızı sağladılar. Şalpazarı 
ilçemiz sokağa çıkma yasağına 
ve devletimizin almış olduğu 
kararlara yüzde yüz uymuştur. 
İlçe halkıma teşekkür ediyorum. 
“ŞALPAZARI ESNAFI VE 
HALKI ÇOK DUYARLI”
Şalpazarı ilçesi küçük bir ilçe 
olduğu için esnafımızda haliyle 
sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. 
2019 yılındaki kiriz ve ardından 
tüm dünyayı etkisi adlına alıp 
kasıp kavuran corona virüs 
olayı esnafımızı da kötü 
anlamda etkiledi. Sokağa çıkma 
yasağının yanı sıra alınan 
tedbirler doğrultusunda küçük 
esnaf bir hayli bunaldı. Buna 
rağmen esnafımız ve halkımız 
çok duyarlı. Devletimizin 
ekonomik anlamdaki destekleri 
bir nebze de olsa esnafımızı ve 
halkımızı rahatlattı. İnşallah 
hayatımız yapılan bu 
açıklamalardan sonra yavaş 
yavaş normale dönecektir. 
“YENİ PAZAR YERİ 
UYGULAMASI HAYATA 
GEÇİYOR”
Bayram sonrasında açılacak 
olan pazarda yeni pazar 
uygulaması ile pazarcı 
esnaflarımız artık daha rahat ve 
hijyenik hizmet sunacaklar. 
Şalpazarı ilçemizde pazarcı 
esnaflarımızın rahat bir ticaret 
yapmaları için yeni Pazar yeri 
oluşturduk. Hayırlısı ile 
bayramdan sonra manavlarımız 
ve diğer pazarcı esnaflarımızın 
bir arada oldukları Pazar yerini 
oluşturduk. Pazarı bölümlere 
ayırarak numaralandırdık. 
Pazarcı esnaflarımız Belediye 
Başkanlığımıza gelerek yer 

konusunda numara talep 
edecekler. Yeni düzenleme ile 
haftalık alınan işgaliye ücretleri 
artık toplanmayacak. Yeni 
uygulama ile alınan numara 
karşılığı kiralama bedeli olarak 
yıllık ödeme alınacak. Peşin 
ödeme yapamayan Pazarcı 
esnafımız taksitle ödeme 
yapabilecek. Artık herkesi yeri 
belli ve numaralı olacak. 
Belediye olarak bizde 
sorumluluğumuzun bilinci ile 
eksikliklerin giderilmesini 
sağlayacağız. Artık bundan 
sonra Şalpazarı ilçemizin cadde 
ve sokaklarında pazarcı 
arkadaşlarımıza sergi 
açtırmayacağız. Yeni 
düzenleme ile Pazar yerinde 
her pazarcının kendine ait 
numaralandırılmış bir yeri olmuş 
olacak. El arabası veya rastgele 
dükkanların önünde sergi 
açmak gibi bir düzenlememiz 
olmayacak. Artık eski 
alışkanlıklarımızın olmayacağı 
yenidünya düzeni içerisinde 
Şalpazarı Belediyesi de sosyal 
sorumluluk projesi içerisinde 
yeni düzenlemelere imza atarak 
ilçemizin daha güzel ve modern 
bir şehir olması için 
çalışmalarına devam edecektir. 
“ŞALPAZARI HAK ETTİĞİ 
HİZMETLERİ
 BİRER BİRER ALIYOR”
Biz her zaman önce Ülkem ve 
Milletim diyen anlayışın 
mensuplarıyız. Devletimiz aldığı 
kararlarla dünyada örnek bir 
ülke durumunda iken, bu 
senenin eski yıllara göre 
olmayacağı bilinci içerisinde 
Şalpazarı Belediyesi olarak her 
yıl düzenlediğimiz sosyal 
etkinliklerimizi (Festival 
gibi)pandemi'nin yayılmaması 
ve bulaşmaması adına iptal 
ettik. Şalpazarı Belediye 
Başkanı seçilmeden önce 2014 
yılında söz verdiğimiz benim 
için olmazsa olmazımız yeni 
belediye binamızı ilçemize 

kazandırmanın onurunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. 30 
mahalle ve bin 500 metre kare 
yol ağından oluşan Şalpazarı 
ilçemize modern bir belediye 
binasını 2 yıl içerisinde 
kazandırdık. Yeni Belediye 
binamızın bir katını Gençlik 
Merkezine tahsis ettik. Yine 
itfaiyeyi konuşlandırdık. İlçe 

noterliğini bu binamızda hizme-
te sunduk. Çevre düzenlemesi 
ile ilçemizi modern bir belediye 
binasına kavuşturduk. Ayrıca 
yine vaatlerimizin arasında olan 
yüksek okulumuzu tamamladık. 
İnşallah bu yıl eğitim öğretim 
yılına açılışını gerçekleştirece-
ğiz. Yüksek okulumuzda Adalet, 
Sivil Savunma, Yerel 
Yönetimler, Sosyal Güvenlik gibi 
5 tane yeni bölüm açılacak. 
Bölgede bir ilk olan Kadın Kültür 
Evimizi hizmete açtık. Tüm 
ilçenin altyapı ve parke çalışma-
sını bitirdik. Ramazan Bayramı 
ile birlikte ışıklandırmasını da 
tamamlayacağız. Halkımızı ışıl 
ışıl bir Şalpazarı bekliyor. 
Hükümet Konağımız bitmek 

üzere Temmuz ayı içerisinde 
açılışını gerçekleştireceğiz. 
Öğretmenevi tamamlanmak 
üzere. İlçemizin çeşitli 
yerlerinde çay bahçesi gibi 
dinlenme yerleri oluşturuyoruz. 
Bayramdan sonra açılışlarımız 
açılışlarımız gerçekleşecek. 
Yeni başlattığımız cadde 
üzerlerindeki binaların 

iyileştirme projesi var. Bu 
çalışma ile ilgili ödeneklerimiz 
hazır. Cadde ve dere 
kenarındaki bina giydirmeleri, 
ışıklandırmaları devam ediyor. 
Eski duvar yapılarımızı 
güzelleştirme adına resimlerle 
kalıcı güzelleştirme 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Şalpazarı sporumuz için hem 
antrenman yapabileceği hem de 
maçlarını oynayabileceği bir 
stadyumu olması için gerekli 
girişleri yaparak arazisini 
kamulaştırmasını gerçekleştir-
dik. Çok yakın bir tarihte 
ilçemize futbol sahamızı 
kazandıracağız. Turizm ile ilgili 
çalışmalarımız var. Şalpazarı 
Belediyesi olarak araç parkımızı 

yeniledik. Ayrıca ilçemiz için 
önem arz eden yeni projeleri-
mizin olduğunun da müjdesini 
buradan halkımıza vermek 
istiyorum.  Tüm sorunlarımızın 
çözüme kavuşması noktasında 
hiçbir zaman bizlerden desteğini 
esirgemeyen başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 

Sayın Bakanlarımıza, Sayın 
Valimize, Milletvekillerimiz 
Muhammet Balta, Salih Cora, 
Adnan Günnar ve Bahar 
Ayvazoğlu'na, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Murat 
Zorluoğlu'na ayrı ayrı ilçem 
adına teşekkür ediyorum. 
Devletimizin imkanları 
ölçüsünde Şalpazarı hak ettiği 
hizmetleri birer birer alıyor. 
Bundan sonrada almaya devam 
edecektir. Sizlerin aracılığı ile 
tüm bölge halkımıza hayırlı 
ramazanlar ve hayırlı bayramlar 
diliyorum. Sizlere de böyle bir 
fırsatı bana verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. Tüm hem 
şehirlerime saygı ve 
selamlarımı sunuyorum.

Şalpazarı İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, Canlı yayınında Büyükliman Postası Gazetesi'nin konuğu oldu.

V
akfıkebir İlçe Müftülüğü, 
İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal'ın koordinesinde, 

müftülük personelinin işbirliği ve 
katkılarıyla oluşturulan 30 bin 
600 TL'lik, 170 koli gıda 

yardımını ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara ulaştırdı. Koronavirüsle 
mücadele kapsamında toplu-
mun tüm kesimlerine maddi-
manevi destek hizmeti sunmaya 
devam eden Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü, salgın nedeniyle 

mağduriyet yaşayan ailelere 
destek olmak amacıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) marifetiyle 
yardım kampanyası başlattı.  
İlçe müftülüğünde görevli 
personelin işbirliği ve katkılarıyla 

30 bin 600 TL yardım toplandı. 
Oluşturulan yardımlarla ihtiyaç 
sahibi 170 vatandaşa yardım eli 
uzatıldı. "Vakit Türkiye İçin İyilik 
Vakti; Beklenen Sensin" 
sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere 
bir nebze de olsa Ramazan 

yardımı ulaştırabilmek için 
personelle istişare ve işbirliği 
yaparak kampanyayı başlattık-
larını, müftülük ve müftülük 
personeli olarak pandemi 
sürecinde ihtiyaç sahibi 

vatandaşların ihtiyaçlarına 
kayıtsız kalmak istemediklerini 
ifade eden İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal, kampanyaya iştirak 
eden tüm personele ve din 
görevlilerine hayır duada 
bulundu ve teşekkür etti.

MÜFTÜLÜĞÜNDEN İHTİYAÇ SAHİBİ 

VATANDAŞLARA YARDIM ELi

Büyükliman
Postası GAZETESİ tv
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Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nden, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 30 bin 600 TL'lik, 170 koli gıda yardımı.

BERBER VE KUAFÖRLERE
BAŞKAN BALTA'DAN HEDiYE

Vakfıkebir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Bekir Çobanoğlu ve Zabıta 

Müdürü Osman Kukul berber ve kuaförlerimizi 
ziyaret ederek Başkan Muhammet Balta'nın 
hayırlı olsun dileklerini ileterek hediyelerini 

verdiler. Ayrıca uyulması gereken kurallar 
hakkında uyarılarda bulundular. aldıkları 
hediyeler dolayısıyla memnuniyetlerini dile 
getiren berber ve kuaförler Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya teşekkür ettiler. 

Yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlere, Vakfıkebir Belediye Başkanımız 
Muhammet Balta tarafından içerisinde siper maske, bez maske, dezenfektan ve yeni 
dönemde uyulması gereken talimatların yazıldığı panonun bulunduğu bir çanta hediye edildi.
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TEŞEKKÜRLER ZÜLKÜF ÖĞRETMENE VE AİLESİNE

Korona Virüs saklını nedeni 
ile birçok esnafın işyeri iki 

aydır kapalı. Zor günler 
geçiren esnaf arkadaşlarımız 
kiralarını bile ödeyemezken, 
evlerine ekmek götürme derdi 
içerisine duruma geldiler. Bazı 
ev sahiplerinin kiracılarından 
kira almadıklarını biliyorduk. 
Lakin Vakfıkebir İlçemizde 
örnek alınacak bir gelişme 
yaşandı. Vakfıkebir İlçesi 
Kanuni Sokak da işyeri olan 

Kadife Sofra sahibi Kadem 
Sağlam sosyal medya 
hesabından takdir edilecek ve 
örnek alınacak önemli bir 
paylaşım gerçekleştirildi. 
Kadife Sofra sahibi Kadem 
Sağlam yaptığı paylaşımda, 
işyerinde kiracı olarak ticaret 
yaptığını belirti. Sağlam, 
Kanuni sokakta bulunan 
işyerim bir bucuk aydır kapalı. 
İşyerimin bu ay kirasını 
ödemek için mülk sahibi olan 

Öğretmen Zülküf Çavdar'ı 
aradım. Kanuni sokak da 
kapalı olan işyerimin önünde 
buluştuk. Kendisine aylık 
kiramı uzattım, Sayın Zülküf 
bey örnek alınacak bir 
davranış sergileyerek işyerin 
kapalı alamam dedi. Bu 
süreçte birbirine yardımcı 
olmalıyız. Bu ay benden dedi. 
Nasıl bir mutluluk yaşadım 
inanın tarifsiz. Beni mutlu eden 
asıl unsur bana kalan para 
değildi, Sayın Zülküf bey'in 
yaklaşımıydı. Hocam beni 
mutlu etti, bende o kirayı asıl 
ihtiyaç sahiplerine 
bölüştürdüm. Onlar daha da 
mutlu oldular. Bir kirayla çok 
kişi mutlu olduk. Örnek olsun 
diye sosyal medya hesabım-
dan paylaştım. İnanıyorum ki! 
Paylaştıkça mutluluklar artıyor. 
Mutlu olmak istiyorsanız sizde 
imkanınız ölçüsünde 
paylaşın dedi.

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta Korona virüs ile 
mücadele kapsamında 
başlatılan Kısa Çalışma 
Ödeneği ile ilgili yazılı bir 
açıklamada bulundu. Korona 
virüsle ülke genelinde de etkin 
bir mücadele yürütüldüğünü 
ifade eden Milletvekili Balta 
“Sağlık yönünden Pandemi ile 
mücadelemizi başarılı bir 
şekilde sürdürüyoruz. 
Dünya'da örnek olarak 
gösterilen bu mücadelenin 
yanında Hükümetimizde 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde ekonomik olarak bir 
dizi tedbirleri alıyor ve gün ve 
gün ve milletimizle paylaşıyor. 
Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketi kapsamında 
vatandaşlarımız için yeni 
adımlar atmaya devam 
ediyoruz” dedi. Milletvekili 
Balta sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kısa çalışma ödeneği, işsizlik 
sigortası fonu kapsamında 
sağlanan bir imkândır. 
İşverenler, mevcut istihdamı 
korumak amacıyla kısa 

çalışma ödeneği uygulamasına 
elektronik ortamdan müracaat 
ederek yararlanabilir. 
Hatırlanacağı üzere Pandemi 
ile mücadelede Ekonomik 
İstikrar Kalkanı kapsamında bu 
sistem Cumhurbaşkanımız 
tarafından onaylanarak 17 
Nisan 2020 tarihinde Resmi 
Gazete yayınlanarak yürürlüğe 
girmişti.Bu kapsamda 
şehrimizdeki işletmelerde Kısa 
Çalışma Ödeneği başvurularını 

online olarak İŞKUR 'un web 
sayfası üzerinden yaptılar. Bu 
kanun ile salgın sebebiyle 
ülkemiz ekonomisi ve istihdam 
piyasaları üzerindeki olumsuz 
etkilerin hafifletmesi sağlandı. 
Bu kapsamda Trabzon'umuz 
da şuana kadar 5.010 firmada 
çalışan 23.765 çalışan 
kardeşimize toplam 
34.614.977TL Kısa Çalışma 
Ödeneği ile destek sağlandı. 5 
Mayıs itibariyle de ödemeler 
başlandı.  Bu ödenek ile 
işverenlerimiz ve işçilerimiz 
rahat bir nefes alacaktır. Her 
zaman her şartta Milletimizin 
yanında olduk olmaya da 
devam edeceğiz.Ayrıca bir kez 
daha görmüş olduk ki birlikte 
vereceğimiz verimli mücadele 
ile ülkemizde firmalarımızda bu 
süreci en az kayıpla atlata-
bilecek güçtedir.Bu desteği 
sağlayan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere Hazine ve 
Maliye Bakanımız Berat 
Albayrak ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanımız 
Zehra Zümrüt Selçuk'a 
Trabzon adına sonsuz 
şükranlarımı sunarım.”

MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ”
DESTEK RAKAMLARINI AÇIKLADI!

BÜYÜKŞEHİRDEN
215 MAHALLEYE PROJE MÜJDESİ

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 

Zorluoğlu'nun göreve başladığı 
andan itibaren gerçekleştirdiği 
ilçe ziyaretleri ve muhtarlar 
toplantısı meyvelerini vermeye 
başladı. TİSKİ Genel 
Müdürlüğü, ilçelerde yapılan 
istişare ve muhtarlar toplantıları 
neticesinde ortaya çıkan ana 
sorunlardan birinin içme suyu 
problemi olduğunun görülmesi 
üzerine Başkan Zorluoğlu'nun 
talimatlarıyla mahalle mahalle 
çalışma başlattı.
 18 İLÇE 215 MAHALLEYİ 
İLGİLENDİRİYOR
Yapılan görüşmeler üzerine 
TİSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından tüm ilçelerde 
başlatılan incelemeler 
neticesinde acil ihtiyacı olduğu 
belirlenen mahallelerde etüt ve 
fizibilite çalışmaları yürütüldü. 
Tamamlanan etüt ve fizibilite 
çalışmalarının ardından 18 
ilçede toplam 215 mahalleyi 
kapsayacak İçme suyu Proje 
İhalesi hazır hale getirildi. 
Gerçekleştirilecek proje 
ihalesinin ardından başlanılacak 
yapım çalışmalarının ardından 
ilçelerdeki toplam 215 mahalle 
sağlıklı ve yeterli içme suyuna 
kavuşacak.
 TOPLANTILARDA SORUN 
TESPİT EDİLDİ
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm 
ilçelerde gerçekleştirdikleri 
istişare toplantılarındaki şikâyet, 
görüş ve önerilerin kendilerine 
ışık tuttuğunu belirterek, mahal-
lelerin sorunlarına kısa zaman-
da vakıf olduklarını söyledi. 
Hemen hemen tüm ilçelerde 
içme suyu problemi şikâyeti 
aldıklarını ifade eden Başkan 
Zorluoğlu, TİSKİ yetkililerine 
tüm ilçeleri kapsayan detaylı bir 
çalışma yapılması gerektiği 
talimatını verdiğini söyledi.
 İHALESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Bu incelemeler neticesinde 
TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm 

ilçeleri kapsayan İçme suyu 
Proje İhalesi'ni hazır hale 
getirdiğini belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, ihalenin 4 Mayıs 
Pazartesi günü (yarın) gerçek-
leştirileceğinin müjdesini verdi. 
İhalenin yapılıp projelerin ta-
mamlanmasının akabinde im-
kânlar dâhilinde inşaat çalışma-
larına başlanacağını ifade eden 
Başkan Zorluoğlu,  “5 grup 
halinde, 18 ilçede toplam 215 
mahalleyi kapsayan proje ihale-
mizin şehrimize hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. Amacımız 
şehrimizin geneline temiz ve 
sağlıklı su temin etmektir. Bu 
projeyle en acilden başlayarak 
tüm ilçelerimize sağlıklı su temi-
ni sağlayacağız” diye konuştu.
 TİSKİ KENDİ İMKANLARIYLA 
YAPACAK
Çalışma kapsamında söz konu-
su mahallelerin şebeke ve iletim 
hattı projesi yapılacak. Proje 
ihalesinin ardından yapılacak 
inşaat çalışmalarının büyük bir 
bölümü TİSKİ Genel Müdür-
lüğü çatısı altında 2019 yılının 
Mayıs ayında kurulan İşletme-
ler Dairesi Başkanlığı eliyle yü-
rütülecek. TİSKİ Genel Müdürlü-
ğü kendi imkânları ile yürütece-
ği bu çalışma ile önemli miktar-
da tasarruf sağlamış olacak.

5. GRUP ŞEBEKE PROJESİ 
YAPILACAK MAHALLELER   
Vakfıkebir; Aydoğdu, Yıldızlı, 
Düzlük, Hamzalı, Mahmutlu, 
Çavuşlu ve İlyaslı Mahallesi.
Akçaabat; Kuruçam ve Ortaalan 
Mahallesi. Beşikdüzü; Ağaçlı, 
Bozlu, Gürgenli, Hünerli, 
Çıtlaklı, Dağlıca, Duygulu, 
Takazlı, Yeşilköy, Çakırlı, 
Kalegüney ve Resullu 
Mahallesi. Çarşıbaşı; Gülbahçe, 
Kaleköy, Erenköy, Kadıköy, 
Pınarlı, Şahinli, Yavuz ve 
Yeniköy Mahallesi.     

Şalpazarı; Ağırtaş, Çamlıca, 
Çarlaklı, Doğancı, Dorukkiriş, 
Düzköy, Gökçeköy, Gölkiriş, 
Karakaya, Simenli, Sütpınar, 
Güdün, Pelitçik, Sayvançatak 
ve Tepeağzı Mahallesi.
Tonya; Kozluca Mahallesi.
 5. GRUP İLETİM HATTI 
PROJESİ YAPILACAK 
MAHALLELER
Vakfıkebir; Yıldızlı içme suyu 
grubu depolarına isale hatları 
ve Deregözü-Mısırlı içme suyu 
grubu depolarına isale hatları.
Çarşıbaşı; Arıtma tesisi ve 
bütün mahalle depolarına 
isale hatları.
Düzköy; Çal Mahallesi.
Şalpazarı; Ağırtaş ve 
Geyikli Mahallesi.    
Tonya; Büyük Mahalle.

Beşikdüzü Belediyesi 
Karayolları ile birlikte 

menfez temizliği yapıyor. Konu 
ile ilgili bir açıklama yapan 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun, “Beşikdüzü ilçe 
merkezinde yer alan Karayolu 
menfezleri rüsubat ve diğer 
atıkların birikmesi sonucu 
kanalların akışını azaltmakta, 
görüntü kirliliğinin yanında 
etrafa yaydığı kötü kokular; 
sinek, haşere ve böceklerin 
üreme ve çoğalmaları için 
uygun ortam hazırlamaktaydı. 
Beşikdüzü Belediyesi olarak 
Karayolları Bölge Müdürlüğü ile 
birlikte bu menfezlerin temizli-
ğine başladık. Çalışmalarımız 
devam ediyor. Hedefimiz; İlçe 
Merkezimizdeki kanallarda 
düzenli akışı sağlamak, sel ve 
su baskını riskini azaltmak, kötü 

kokuları yok etmek, sinek, haşe-
re ve böcek üreme ve çoğalma-
larını önlemektir. Sağlıklı, temiz 
bir ilçe için var gücümüzle 

çalışıyoruz. Bu çalışmalarda 
bizlere destek veren Karayolları 
Müdürlüğü yetkililerine ilçem 
adına teşekkür ediyorum” dedi. 

Korona Virüs saklını nedeni ile birçok esnafın işyeri iki aydır kapalı 
durumda, zor günler geçiren esnaf arkadaşlarımız kiralarını bile ödeyemez 
duruma geldiler. Vakfıkebir İlçemizde örnek alınacak bir gelişme yaşamdı. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Korona virüs ile mücadele kapsamında 
başlatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden Trabzon'da şuan itibariyle 
5.010 firmada çalışan 23.765 işçinin faydalanacağını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"2020 yılı için yaş çay alım 

fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak 
belirlenmiştir. Bu rakam 
13 kuruşluk destekleme ile 
kilogramda 3 lira 40 kuruşa 
denk gelmektedir" dedi. Geçen 
yıl Çaykur'un yaş çay alımını 
kilogramı 2 lira 90 kuruştan 
yaptığını, destekleme fiyatı ile 
bu rakamın 3 lira 3 kuruşa 
yükseldiğini hatırlatan 
Erdoğan, "Üreticiden alınan 
751 bin ton çay karşılığı, 2,2 
milyar lira ödeme yapılmıştı. 
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 
3 lira 27 kuruş olarak belirlen-
miştir. Bu rakam  13 kuruşluk 
destekleme ile kilogramda 
3 lira 40 kuruşa denk 
gelmektedir" dedi. Erdoğan, 
hasatta yaşanabilecek sorunlar 
ve merak edilen süreçle ilgili 

olarak da "İçişleri Bakanlığımız 
başka illerde oturup da çay 
hasadı amacıyla bahçelerine 
gidecekler için e-devlet 
sisteminde özel bir izin talep 
bölümü açacaktır. 19 Mayıs 
gecesi sokağa çıkma 
kısıtlamasının sona ermesiyle 

birlikte bu vatandaşlarımız 
aldıkları izinlerle yola 
çıkabileceklerdir. Gereken tüm 
tedbirleri alarak bu sürecin en 
sağlıklı şekilde yürümesini 
temin edeceğiz. Hasatla birlikte 
yaş çay alımları başlayacaktır" 
şeklinde konuştu.

2020 YILI YAŞ ÇAY ALIM FiYATI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş çay alım fiyatını ve hasatta 
mevsimlik işçi sorununun nasıl aşılacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan Trabzon İçmesuyu 
ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, 18 ilçede toplam 215 
mahalleyi kapsayan İçme Suyu Proje İhalesi gerçekleştiriyor.

BEŞİKDÜZÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun hem Koronavirüs ile 
mücadele ediyor. Hem de ilçede diğer hizmetleri aksatmıyor. 
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"CUMHUR �TT�FAKI
D�MD�K AYAKTA KALDI"

æ"CUMHUR İTTİFAKI'NI 
DAHA DA GÜÇLEN-

DİRMEYE KARARLIYIZ"
MHP'lilere ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli ile 
Cumhur İttifakı'na destek veren 
tüm kesimlere şükranlarını 
sunan Erdoğan, şöyle devam 
etti: "Mesele ülke ve millet ol-
duğunda diğer her şeyi teferr-
uat olarak gören bir anlayışla 
Cumhur İttifakı'nı daha da 
güçlendirmeye kararlıyız. 
Türkiye'nin maruz kaldığı tüm 
saldırılara rağmen, hedeflerin-
den şaşmamasından rahatsız 
olan çevrelerin hiçbir oyunu bu 
kutlu yürüyüşü bozmaya yet-
meyecektir. Sınırlarımıza yöne-
lik tehdit ve tacizleri püskürt-
meye, terör örgütlerini ve 
Türkiye düşmanlığıyla maruf 
güçleri bizzat yuvalarında boz-
guna uğratmaya devam edece-
ğiz. Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, 
Ege'deki haklarımızı ve 
çıkarlarımızı korumayı sonuna 
kadar sürdüreceğiz. Meydanı 
FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve 
Rum lobilerinden Körfez 
kaynaklı husumet odaklarına 
kadar şer güçlerin hiçbirine 
bırakmayacağız. Yurt dışındaki 
finans kuruluşlarını kullanarak 
ekonomimizi çökerteceklerini, 

ayaklarımıza prangalar vura-
caklarını, bizi köşeye kıstıra-
caklarını sananları, hüsrana 
uğratmaya devam edeceğiz. 
Türkiye'nin 7 yıldır tarihinin en 
kritik istiklal ve istikbal mücade-
lesini yürütürken, ellerini 
ovuşturarak ülkemizin dizlerinin 
üstüne çökmesini ve böylece 
sıranın kendilerine gelmesini 
bekleyenlere aradıkları fırsatı 
vermeyeceğiz. Demokrasi ve 
hukuk içinde milletimizden 
aradıkları desteği bulamayan-
lar, darbeden dış müdahaleye 
kadar her türlü faşist yönteme 
sarılmaları beyhudedir. Milli 
iradeden yetki alarak meşruiyet 
kazanmak varken, 70 yıldır 
defalarca denedikleri şekilde 
kaostan, terörden, krizden, 
darbeden, cuntadan, müdaha-
leden medet umanlara boşuna 
beklediklerini bir kez daha gös-
tereceğiz. Türkiye'nin terörle 
mücadelesinin başarısız oldu-
ğunu, ekonomisinin çöktüğünü, 
diplomasisinin çuvalladığını, 
salgının tırmandığını görmek 
için adeta yanıp tutuşanlara 
o duyguyu yaşatmayacağız. 
Bizim hesaplaşma usulümüz 
hukuk, hesaplaşma yerimiz 
sandıktır. 2023 seçimlerinde 
milli iradenin arkasından 

dolanmaya çalışanlar bir kez 
daha milletimizden hak ettikleri 
cevabı alacaklardır."
"EKONOMİMİZE VE EKONOMİ 
YÖNETİMİMİZE KURULAN 
TUZAKLAR”
Cumhur İttifakı olarak 2023'e 
kadar Türkiye'yi her alanda 
bölgesinin ve dünyanın lideri 
yapacak projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceklerini 
ifade eden Erdoğan, "Allah'ın 
yardımı ve milletimizin deste-
ğiyle Türkiye'yi dünyanın en 
gelişmiş 10 ülkesinden biri 
haline getirme hedefimize 
ulaşmakta kararlıyız. Korona-
virüs salgını sonrası yeniden 
oluşacak küresel yönetim 
sisteminde Türkiye inşallah hak 
ettiği yeri alacaktır. Bunun için 
tek yapmamız gereken birliği-
mize, beraberliğimize, kardeş-
liğimize sıkı sıkıya sarılmak ve 
çok çalışmaktır. Geçmişte uzun 
yıllar boyunca ülkemizin 
enerjisini ideolojik, etnik, 
mezhebi, meşreb ayrışmalarla 
heba edenlere artık bu fırsatı 
vermeyeceğiz. Ekonomimize ve 
ekonomi yönetimimize kurulan 
tuzakların özellikle gerisindeki 
sinsi amaçların gayet iyi 
farkındayız." değerlendirmele-
rinde bulundu. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, İstiklal Marşı Şairi 
Mehmet Akif Ersoy'un sözüne 
atıfta bulunarak, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: "83 milyon yürek 
toplu olarak vurduğunda bu 
gücün önünde duracak hiçbir 
engel tanımıyoruz. Milletimizi 
köken ve inanç hatta cinsiyet 
ayrımı üzerinden bölme 
gayretlerinin hız kazanması 
2 asırlık bir oyunun yeniden 
tedavüle sokulma çabasından 
ibarettir. Milli iradenin en üst 
düzeyde tecellisine imkan 
sağlayan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'ne yönelik 
saldırıları da aynı kapsamda 
görüyoruz. Suriye ve Libya'da 
yaşanan gelişmelerde ülkemizi 
istedikleri gibi yıpratamayanların 
giderek sıklaşan bir şekilde 
ekonomi silahına başvurmala-
rının gerisinde de benzer bir 
gaye vardır. Milletimizle birlikte 
bunca mücadeleyi nasıl 
başarıyla sonuçlandırdıysak 
biiznillah istiklal ve istikbal 
davamızla birlikte salgın 
tehdidinin de üstesinden aynı 
şekilde geleceğiz." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
12 Mayıs Dünya Hemşireler 
Günü dolayısıyla salgın süre-
cinden canla başla çalışan sağ-
lık çalışanlarına teşekkür etti.

akfıkebir Belediye 

VBaşkanı Muhammet 
Balta ve Vakfıkebir 

Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr. Aydın Kant'ın daveti üzerine 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu 
tarafından hastane bahçesine 

gönderilen Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Bando Takımı 
burada marşlar ve şarkılar 
söyleyerek çok büyük bir özveri 
ile görev yapan sağlık 
çalışanlarına moral verdiler. 
Hastane bahçesinde bando 
takımına alkışlarla eşlik eden 

sağlık çalışanları unutulmaz bir 
gün yaşadılar. Programın 
sonunda Hastane Başhekimi 
Dr. Aydın Kant hemşirelerle 
birlikte şarkı söyledi. Programı 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Ak Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 

Uzun, Trabzon İl Sağlık 
Müdürü Hakan Usta, Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr. Aydın Kant, Hastanenin 
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 
Yahya Sağıroğlu, Sağlık 
Bakımı Hizmetleri Müdürü 
Nilgün İskenderoğlu'da 

izleyerek hemşirelere ve sağlık 
çalışanlarına destek oldular. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Vakfıkebir 
Devlet Hastanemizin 
bahçesinde, 'Hemşireler Günü' 
dolayısıyla düzenlenen 
organizasyona Büyükşehir 

Belediyemizin Bando Takımını 
göndererek programa büyük bir 
renk katan, sağlık 
çalışanlarımıza moral veren 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

VAKFIKEBİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL KONSERİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı'nın her 

türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin ve Türk milletinin 

bekasına sahip çıkma ilkesinden taviz vermeden dimdik ayakta kaldığını vurguladı.

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde hemşireler günü dolayısıyla Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde bir moral programı düzenlendi. 

ÇOCUK PARKLARI ŞENLENDi
üm Türkiye'de olduğu Tgibi Vakfıkebir'de de 

sokağa çıkma kısıtlaması 
bulunan 0-14 yaş arası 
çocukların 4 saatlik izinlerini 
aileleriyle birlikte sokağa 
çıkarak parklara koştular. 
İçişleri Bakanlığı Genelgesi 
ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açıklamaları ile 0-14 yaş 
arası çocukların, korona 
virüs tedbirleri kapsamında 
ilan edilen sokağa çıkma 
kısıtlaması, bugün13 Mayıs 
2020 Çarşamba günü tüm 
Türkiye'de 4 saat boyunca 
esnetildi. Saat 11.00 ile 
15.00 arası maske takmak 

şartıyla 4 saatlik dışarı 
çıkma izinlerini kullanan 
çocuklar ebeveynleriyle 
birlikte Vakfıkebir ilçesindeki 
çocuk parklarına koştular. 
Havanın güneşli ve sıcak 
olmasını da fırsat bilen 
çocuklar, paklarda koştu ve 
arkadaşlarıyla oyunlar 
oynadılar. Kısıtlama 
nedeniyle parklardan uzak 
kalan çocuklar doyasıya 
eğlendiler.Parka çocukları 
ile gelen aileler yaptıkları 
açıklamada, “Çocuklarının 
evde kaldıkları süre 
boyunca çok sıkıldıklarını 
ifade ettiler. Bu izin, aileler 
için de çok iyi oldu. Bu 

süreci bu şekilde atlamamız 
gerekiyor. Çocukların bir 
nebze olsun nefes almala-
rını sağladıkları için yetkilile-
re teşekkür ederiz” şeklinde 
konuştular. Bu izinlerin de-
vamını bekliyoruz. Çocukları 
evde tutmanın çok zor oldu-
ğunu söyleyen aileler, Biz de 
parka geldik biraz oynasın-
lar diye. Çok sevindiler. 
Çocuklar çok mutlu oldular. 
İnşallah memleketimiz bu 
beladan kurtulur, hepimiz 
rahat ederiz” dediler. 20 yaş 
altı 20 Mayıs Çarşamba ve 
22 Mayıs Cuma günleri iki 
grup halinde sokağa 
çıkmayı sürdürecekler.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Vakfıkebir'de de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik izinleri içinde aileleriyle birlikte sokağa çıkıp çocuklar parklarına koştular. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe 
girişimini milletle beraber akamete uğrattıktan 
sonra Cumhur İttifakı ile yönetimi daha güçlü, 
daha geniş tabanlı hale getirdiklerini söyledi.

Şalpazarı İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, 
gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'nun 
canlı yayın konuğu olarak önemli açıklamalar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Mehmet Keskin, Günümüzde Atatürk'e 
Laik Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve 
beraberliğimize, bağımsızlığımıza yönelik 
saldırılar, ayrıştırıcı söylem ve eylemler aslında 
Mustafa Kemal'in açtığı bu tarih sayfasına karşı 
çıkmaktır, gerici bir baş kaldırıştır.


