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Türkiye
Petrolleri...
Üretimden
dağıtıma
bizim
akaryakıtımız.

ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR
TÜRKİYE PETROLLERİ

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

Kebir Markası ile
Türkiye çapında tanınan
Karadeniz Gıda San. ve
Tic. A.Ş. Genel Müdürü
Yılmaz Karadeniz,
Koronavirüse karşı
işletmelerinde 8 maddelik tedbir uygulamalarını
devreye soktu.
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“Milli Akaryakıtımız”
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Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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VAKFIKEBiR BELEDiYESi

SEFERBER OLDU

MÜDÜR AKSOY : “ARA TATİLİ

NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Ara tatilin öne çekilmesini değerlendiren
Vakfıkebir İlçe Milli
Eğitim Müdürü Samim
Aksoy, “İçinde
bulunduğumuz bu
günlerde sıhhat ve boş
vakitleri değerlendirme
konusunda sınav
veriyoruz” dedi.
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> Sadık Aydın 3'de

MÜFTÜ KÖKSAL: “STOKÇULUK VE

FIRSATÇILIĞIN İSLAMDA YERİ YOK”

> Vedat FURUNCU 3'de

Vakfıkebir Müftüsü
Hüseyin Köksal,
yaptığı açıklamada
stokçuluk ve
fırsatçılığın
İslamda yeri
olmadığını söyledi.

> Sadık Aydın 7'de

Dünya genelinde salgına dönüşen Koronavirüs'e önlem almak
amacıyla Vakfıkebir'de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.
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HABER

KEBİR SÜT; 8 MADDELİK TEDBİR UYGULAMASINI BAŞLATTI
K

Ahmet KAMBUROĞLU

“TEDBİRLERİ
UYGULAYALIM”
Dünya genelinde ve Türkiye'de Koronavirüs
önlemleri alınmaya başlandı…
Dünya'yı kasıp kavuran bu salgın için 7'den
70'e el birliğiyle üstesinden gelmek için
uğraşmalıyız…
Herkes üzerine düşen görevi yapması,
uyulması gereken talimatlara da uyulması…
Her şey sağlık için, bu çok önemli…
İnsanımız bu virüsle uğraşırken, fırsatçılar,
yalancılar da türedi…
Neden ama?
İnsanlık mı bu?
Fırsatçılık ne demek, insanlar bu virüsle
uğraşırken, o fırsatçılar para kazanma
peşinde…
Bu virüsle beraber, kolonya, maske gibi v.b.
ürünlerde büyük bir miktarda ﬁyat artışı
oldu…
Evde tüketilen bazı ürünlerde, yine bu tür
ﬁyat artışları gözlenmekte…
Bakanlık bu tür ﬁyat artışlarına göz
açtırmıyor. Bununla alakalı şikayet hattı bile
geliştirildi…
Fahiş ﬁyat uygulayan yerlere sürekli
denetimler yapılıyor…
Bunu yapanlar insan olmazlar.
Vatandaşlarımız sağlığı için uğraşırlarken,
birileri de rant peşinde, daha fazla ne
kazanabilirim düşüncesindeler…
Vakfıkebir ilçemizde, bu hafta çok kalabalık
yoktu. Git gide azalıyor. İnsanlar daha çok
bilinçlenmeye başladı...
En büyük risk taşıyanlarımız ise
yaşlılarımız. Mümkün olmadıkça evlerinden
dışarı çıkmamaları öngörülüyorum…
Bu hastalığın en önemlisi, bireysel temizlik,
vücut temizliği ve hane temizliğidir,
deniliyor…
Biz Türk Milleti olarak dokunarak sevgimizi
göstermeyi severiz ve yaparız. Bu virüsle
mücadelede vücut/gönül selamı ile
selamlaşma, sevgimizi, vücut/gönül selamı
ile yaparsak daha az risk altında olacağız…
Hiç kimse benimle tokalaşmadı, sarılmadı
gibi bu tür algı yaratmasına gerek yok…
Covit-19 virüsünün bulaşabileceği yerlerden
uzaklaşma…
Gereken her türlü tedbiri alıp gerisini Allah'a
bırakmak…
Mecbur kalmadıkça, bu virüsle mücadelede
evden dışarı çıkmamak, çocuklarımızı
sokağa çıkartmamak evlerde ders ve kitap
okumaya yönlendirmek…
Yapılacaklar aralarında yer alıyor…
#EvindeKalTürkiye
#BirlikteYeneceğiz
Söylemleri, sosyal sayfalarda yer almaya
başladı…
Türkiye birlik olma zamanıdır. Denilen hiç
şeyi kulak arkası yapmadan, uyulması
gerekenlere harﬁyle uymamız
gerekmektedir.
Bu virüsün şakası yok…
Bazı kendini bilmezler, internet üzerinden
birçok şiirler, şarkılar yazdılar, koronavirüs
hakkında… Resmen dalga geçiyorlar.
İnsanlık ne durumda sanki bilmiyorlar…
Her şey dalgaya alınmaz…
Bazıları ise, farklı farklı haber sitelerinden
haber yaparak, insanları kandırmaya
çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı bu tür yalan
haberleri tespit edip, haklarında yasal
işlemler başlattılar…
İnsanları yalan/yanlış şeyleri yazarak
telaşlandırmaya hiç kimsenin hakkı yok…
Vakfıkebir'de dezenfektan çalışmaları
devam ediyor…
İnsanların çoğunlukta kullandıkları yerler, bir
bir dezenfektan ile temizleniyor…
Esnafımızın da alması gereken önlemler
var. Vatandaşlarımızın bu kış ayında en çok
tutmuş oldukları kapı kolları, tezgah gibi
yerlerin temizlenmesine önem göstermeleri
gerekiyor…
Temizlik İmandan gelir, değil mi?
İnşallah bu virüsü en kısa zamanda
atlatacağız ve normal yaşantımıza geri
döneceğiz…
Allah'a emanet olun…
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aradeniz, tesislere ziyaretçi
girişinin yasaklandığı
belirtirken, dezenfeksiyon
işlemlerinin de sıklaştırıldığı ve ürün
tedariki konusunda gerekli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Çin'den
başlayarak tüm dünyaya yayılan
Koronavirüse karşı Trabzon'un ve
Türkiye'nin en büyük süt ürünleri
ﬁrmalarından Karadeniz Kardeşler
Gıda San. ve Ticaret A.Ş.'de bir dizi
tedbir hayata geçirildi. Türkiye'de
'Kebir' Markası ile tanınan Karadeniz
Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz,
alınan tedbirleri 8 maddeyle sıraladı.
Karadeniz, ﬁrma tarafından dışarıdan tedarik edilen ambalaj, ingradient maddelerinin uzak doğudan satıl
alınmadığına dikkat çekerek, “Diğer
ülkelerden gelen malzemeler için
gerekli girdi kontrolleri yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Üretim

bilgilendirme, “Tüm personellerimize
iş yeri hekimi tarafından korona

BAŞKAN BALTA, VAKFIKEBİR'DE COVİD-19'LA İLGİLİ

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BiLGi VERDi
B

asın mensuplarının
sorularını cevaplayan
Belediye Başkanı
Muhammet Balta, “Öncelikle
kamuoyunu böyle bir hassas
konuda bilgilendirme yaptığınız
için teşekkür ediyorum. Bu konuda
basınımızın vatandaşlarımızı
doğru bilgilendirmesi çok önemli.
Biz sadece bakanlığımızın
önerileri doğrultusunda, onların
tavsiyeleri ve alınması gereken
tedbirlerin vatandaş tarafından
uygulanmasının önemli olduğunu
belirtmek istiyorum öncelikli olarak.
Elbette ki toplumda bir bilincin
oluşması bu nokta da önemli. Bu
konuda bizler korunmak amaçlı bu
işlemleri yapıyoruz. Şu anda
halkımızın yoğun olarak kullandığı

kapalı mekanlarda dezenfekte
çalışmaları yürütüyoruz. Aynı
zamanda büyükşehir belediyemizde
bu çalışmaları camilerde yürüttüler.

Bizde belediye olarak hem
kendi kurumumuzda, hemde
resmi kurumlarda,
bankamatiklerde, bankalarda
ve otobüslerde ve yolcu
duraklarında, ayrıca ilçemizde
taşımacılık yapan
minibüslerde bu çalışmaları
yürütüyoruz” dedi.
“AMACIMIZ ÖNLEM
ALMAK”
Başkan Balta, “Bu doğrultuda
amacımız önlem almak. Bu
konuda hem bir bilinç
oluşturmak, hemde böyle bir
vaka olacaksa, onun önüne
geçmekle alakalı önleyici
çalışmalar yürütüyoruz. Asıl önemli
olan bu nokta da Bakanımızın ve
bakanlığımızın, diğer bakanlıklarla

birlikte yaptığı bilgilendirmeleri
vatandaşlarımızın çok dikkatli takip
edip, bunlara uyması çok önemli.
Siz basın mensuplarının aracılığı ile
şunu da özellikle belirtmek isterim.
Bölgemizde umre ziyaretleri yoğun
şekilde oluyor. Son dönemde gelen
vatandaşlarımızı tedbir amaçlı
devletimiz Sağlık Bakanlığımızın
doğrultusunda karantina altına altı.
Gerekli sağlık taramalarını
yapıyorlar. Ama daha önce gelmiş
olan vatandaşlarımızın da en
azından bakanlığımızın belirttiği 14
günlük süreyi evlerinde geçirmeleri,
varsa eğer umreden gelenleri
vatandaşlarımızın da ziyaret
edilmemesinin önemli olduğunu
sizlerin aracılığı ile belirtmek
istiyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM SEMİNERİ
Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi"nin talebi üzerine gelen İl Emniyet
Müdürlüğü Siber Suçlar Masası görevlilerinden İlhan Tozluyurt "Güvenli İnternet
Kullanımı, Siber Suçlar ve Sosyal Medya'yı " anlatarak önemli tavsiyelerde bulundu.

V

akfıkebir Gençlik Merkezi
salonunda yapılan seminere
124 Öğrenci 4 öğretmen katıldı.
Sunumda öğrenci ve öğretmenlere:
*Yanlış veya zararlı bilgiye erişim
*Siber Zorbalık
*Sanal dolandırıcılık
*Kişisel bilgilerin paylaşımı
*Zararlı Yazılımlar
*Pornograﬁ
*Oyun ve internet bağımlılığı
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sahasında en üst seviyede hijyen
yönetiminin uygulandığı ifade edilen

virüsü ve diğer hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında eğitimler
düzenlenmektedir. Tüm çalışanlarımızın, üretim tesisine erişimi olan
kişilerin bulaşıcı hastalıklardan
korunması ve olası bir durumda
yapılacak çalışmalar ile ilgili tedbirler
alınmaktadır” dedi. Karadeniz,
“Üretim öncesinde, sırasında ve
sonrasında dezenfeksiyon işlemleri
sıklıkla yapılmaktadır. Tesisimizde
zorunlu haller dışında ziyaretçi girişi
yasaklanmıştır. Bu zorunlu hallerde
de gerekli tedbir ve önlemler alınarak ziyaret gerçekleştirilmektedir.
Ürün tedariki konusunda da gerekli
çalışmalar yapılmakta olup herhangi
bir sorun yaşanması ön
görülmemektedir. Gıda güvenliği
ekibimiz tarafından gerekli risk
etmenleri sürekli incelenmekte ve
iyileştirmeler sağlanmaktadır”
ifadelerini kullandı.

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR

Melahat KAMBUROĞLU

Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

SAYFA EDİTÖRÜ

e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

Vedat FURUNCU
e-mail: vedfux@gmail.com

*Yabancılarla iletişim kurulması
*Şiddet ve nefret konularında slayt
gösterisinde destekli bilgi verdi.
90 dakika süren akıcı sunumu ile
süren konferans sonunda öğrenciler
seminer veren İlhan Tozluyurt"u
kutladılar.
İNTERNETİ YASAKLAMAK
YERİNE BİLİNÇLİ
BİR KULLANICI OLMAK
Seminerin değerlendirmesini yapan

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
kamburogluahmet@hotmail.com
0533 495 07 20

okul Müdürü Kadri Alay:
"İnternet, geleceğimizin
sahipleri sevgili
gençlerimizin zamanını
çalan yeni bir bağımlılık
modeli. İnternetin sahibi
de yok. Gençlerimize
interneti yasaklamak
yerine bilinçli bir
kullanıcı yapmayı amaç
edindik. Hizmet
alacağız,
eğleneceğiz,öğ
reneceğiz diye
başlayan bir
kullanıcı proﬁli
maalesef
suçlu/mağdur
Güvenli İnternet Kullanımı,
olabiliyor .Çok
Siber Suçlar ve Sosyal Medya
dikkatli
davranılmalı ve
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber
internet kesinlikle bilinçli
Suçlar Masası görevlisi İlhan
kullanılmalıdır.Hapishanele Tozluyurt"u bizim için zaman ayırdığı
rdeki mahkumların suç
için minnettarım. Bu arada semineri
işleme/suça karışma
yapılmasına yardımcı olan İlçe Milli
yaşının 17-33 yaş olduğu
Eğitim Müdürümüze, Gençlik
unutulmamalıdır.
Merkezi Müdürlüğüne, katılımları
Öğrencilerimiz semineri
için değerli öğrencilerimizin
büyük bir dikkatle izlediler.
ebeveynlerine teşekkür ediyorum"
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GÜNDEM

MÜFTÜ KÖKSAL: “STOKÇULUK VE

FIRSATÇILIĞIN İSLÂMDA YERİ YOK”
G

azetecilerin sorularını
cevaplandıran Vakfıkebir
Müftüsü Hüseyin Köksal,
dünyayı etkileyen COVİD- 19'un
yayımasını önlemek adına ülkemizin giriştiği takdirane çalışmaları olumsuz etkileyebilecek
faaliyetlerin kabul edilemez
olduğuna dikkat çekti.
“YEK VÜCUT OLMAMIZ
LAZIM”
Toplumu aydınlatanlara da
ayrıca hizmet etmenin görevleri
arasında olduğunun altını çizen
Köksal, “Cumhurbaşkanlığımız
ve diğer bakanlıklarımız
organize bir çalışmayla toplumu
her türlü hastalıklardan koruma
adına güzel tedbirler aldılar. Bu
tedbirlerin yerini bulabilmesi için
de vatandaşlarımızın buna
uyum sağlamaları gerekiyor.
Devletimizin şu anda uygulamış
olduğu uygulamalar tamamen
tedbire yöneliktir. Dışarıdan
gelenlerin karantinaya alınması
da tedbir amaçlıdır. 14 güne
kadar bir şey çıkmadığı taktirde
onlar da normal yaşamlarına
döneceklerdir. Bunun başarılı
olabilmesi için de hep birlikte
yek vücut olmamız lazım” dedi.

“STOKÇULUK İNSANLARIN
MALLARINDAN
EKSİLTMEKTİR”
Bu uygulamaların doğal
sonuçlarından bir tanesinin de
piyasada oluşabilecek sağlık
olduğuna vurgu yapan Müftü
Köksal, “Bazı ürünlerin
stoklanması, ihtiyaç halinde
bulunamayışı stoktan
kaynaklanmaktadır. Normal
zamanlarda stokculuğa adam
zaten lüzum duymaz. Ürünlerin
azalacağı dönemde stokçuluk

yapmak tam bir fırsatçılıktır.
Stokçulukla ilgili Kur'an'ın ilkeli
bir duruşu var. “Malları
zararınıza batıl yollarla
yemeyin”. Çünkü bu batıl bir
yoldur. Ticari anlamda ise Allah,
“İnsanların mallarından
eksiltmeyin” buyuruyor. Normal
şartlarda piyasaya sürülen veya
sürülmesi gereken bir malı,
yarın pahalanır ve ben de daha
pahalıya satarım diye bir tarafa
çekiyorsan, bu stokçuluktur, bu
fırsatçılıktır ve insanların

mallarından eksiltmektir”
şeklinde konuştu.
“İSLÂM STOKÇULUĞA KARŞI
ÇIKAR”
Böylesi bir durumun Peygamberimiz zamanında, hatta insanlığın başlangıcından beri olan bir
sıkıntı olduğunun altını çizen
Köksal, “Kur'an peygamberlerin
en başından beri getirilmiş olan
ilkeleri cem etti, topladı. En başından beri yaşanan sorunların
cevapları Kur'anda yer alır.
Kazanç endişesi ile bazı şeyleri
saklamak stokçuluğa girer.
Mülahaza biçimi, kişinin kendi
menfaatine yönelik ileride devşireceği bir menfaat olduktan
sonra, insanların zararına olduğu müddetçe İslâm buna karşı
çıkar. Dolayısıyla bu gün, insanlarn faydasına olmayan bir şey
hayır değildir. Peygamberimiz,
insanların hayrına çalışanlara
faydalı insanlar diyor. İnsanların
hayırlısı, insanlara faydalı
olandır. Şimdi stokçulukta,
yahut ki ihtikârda hangi fayda
vardır ki; biz onu hayra
yoralım?” ifadelerine yer verdi.
“STOKÇULUK SONUNA
KADAR DA HARAMDIR”

Köksal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir kimse şöyle düşünebilir; bir
çok ürün var, bu ürün ısraf
ediliyor, bu ürünü şurda biraz
bekletelim, zaten sürüm var,
ihtiyaç hasıl olduğunda yeniden
piyasaya sürerim diye
düşünüyorsa bir sakınca yok.
Israfı önlüyor. Ama stokçulukta
mantık o değil. Yarın pahalanır,
ben de daha fazla kazanırım
diye yapıyorsa stokçuluktur ve
sonuna kadar da haramdır. Hiç
bir dini izahı da yoktur. Ayrıca
bunun topluma zarar verdiği de
aşikardır. Özellikle dezenfektan
malzemeleri başta olmak üzere
gıda maddelerine de yansırsa o
zaman daha değişik bir panik
havası oluşacak. Dezenfektan
madde ile ilgili toplumda oluşan
hassasiyet aslında stokçuluğun
oluşturduğu bir sonuçtur.
Aslında en iyi dezenfektan
madde sabun ve sudur. Parfüm
katılmamış sade sabunla
ellerimizi yıkadığımızda zaten
korunacağız, hiç bir sıkıntımız
olmayacak. Asıl sıkıntılar
panikten kaynaklanıyor. Başka
hiç bir şey yapmasak, sadece
yapacaklarımızı yapsak ;

ellerimizi yıkasak kaﬁ. Bunları
yaptığımız müddetçe Allah'ın
izniyle hiç problem yok. Ama bu
aşamada İslâm bilgisinin eksik
olduğundan kaynaklı stokçuluk
ve benzeri uygulamaların hiç bir
tanesinin dinde yeri yoktur, esas
imtihan budur; esas imtihan
virüs değildir. Esas imtihan
virüse karşı alınan tedbirlerdir,
bu tedbirlere uymaktır. Esas
imtihan, bu tedbirleri uyguluyorken bazı maddeleri stoklamaktır
ve bu imtihanı böyle kimseler
veremeyecekler. Allah Tealâ
yardımcımız olsun. Bilvesile bu
tedbirleri alan başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere
bütün bakanlıklarımıza teşekkür
ve dua ediyoruz. Bunlara aracı
olan kardeşlerimize, topluma bu
haberleri yapan kardeşlerimize
dua ediyoruz, sağlık ve aﬁyet
dilyoruz. Yüce Mevlâm
toplumumuzu, milletimizi,
müslümanlarımızı ve hepimizi
her türlü afet ve musibetten,
bulaşıcı ve çeşitli hastalıklardan
muhafaza buyursun. Bunu da
büyük zayiat vermeden
İnşallahatlatacağız. Yüce Allah
muhafaza buyursun”.

MÜDÜR AKSOY : “ARA TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ”
A

ksoy değerlendirmesinde
şu konulara dikkat çekti:
“Öncelikle ara tatili öne
çekmemize ve uzaktan eğitim
planlamamıza neden olan
Koronavirüs salgını nedeniyle
alınan önlemlere, Eğitim Bilişim
Ağında (EBA) yayınlanan video
ve görselleri izleyerek orada
açıklanan hijyen kurallarına
uyarak hastalıktan korunmak
hem kendimiz, hem
yakınlarımız, hem de ülkemiz
için hayati önem taşımaktadır.
Zira,“İki nimet vardır ki, insanlar
onların kıymetini hakkıyla takdir
edemezler. Onlardan birisi
sıhhat, diğeri de boş vakittir.”
İşte içinde bulunduğumuz bu
günlerde sıhhat ve boş vakitleri
değerlendirme konusunda sınav
veriyoruz. Birçok öğrenci bu
fırsatı, ara tatil boyunca kitap ve
defterlerini bir köşeye atarak ve
okulların açılış gününe kadar
bütün gün televizyon seyredip,
geceleri geç saatlerde yatarak,
ya da odasına kapanıp
bilgisayar başında saatlerini
harcayarak değerlendirme
eğilimindedir. Böyle bir tatil
anlayışı öğrenciyi dinlenmekten
çok yorar. Bu düzene alışık
olmayan ﬁzyolojik yapı önceleri
zorlanır, daha sonrasında ise
yavaş yavaş ﬁzyolojik bir
tembelliğe başlar. Ara tatil
boyunca tembelliğe alışan
bünye okul açıldığında eski
düzenine dönebilmek için
zorlanacağı gibi, uzun bir süre
kendini toparlayamaz. Ara

tatilini bu şekilde bir tembellikle
geçiren öğrencilerin birçoğu ilk
günlerde derslere ve okul
düzenine adapte olmakta
zorlandığı gibi, yavaş yavaş
derslerden ve okuldan
uzaklaşır. Bunun sonucunda iyi
bir başlangıç yapmak amacıyla
verilen ara tatil sonrası tam tersi
bir durumla sonuçlanır.
Başarısızlık, sevgi yetersizliği,
yanlış tutumlar ve ilgisizlik gibi
olumsuz durumlarla karşılaşan
öğrencinin kendine olan güveni
de tehlikeye girer. Bilgi
edinmede zorluk çeken
öğrencinin, öz saygı geliştirmesi
ve kendine güveni de tehlikeye
girmektedir. Bu ise farklı gelişim
dönemindeki öğrencilerde,
beklenmedik davranışların
sergilenmesine yol açmaktadır.
Anne- baba tepkileri, ya da
içinde bulundukları bu olumsuz
duygular nedeniyle öğrenciler
zaman zaman medyadan da
izlediğimiz üzücü sonuçlara yol
açan davranışlar
sergilemektedirler.
ARA TATİLİ NASIL
DEĞERLENDİRELİM?
Yarıyıl tatilini verimli ve güzel
geçirmek için öğrencilerin
kendilerine mutlaka bir tatil
programı hazırlaması gerekir.
Bu programda dinlenmeye,
eğlenmeye ağırlık verildiği gibi,
eksik bulduğu konuların tekrarı
için de zaman olmalıdır.
Özellikle okuldaki akademik
başarısı düşük ve eksikleri fazla
olan öğrenciler için ara tatil

BAŞKAN ŞAHİN

ERBAKAN'A
KEŞAN HEDİYE ETTİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.
Fatih Erbakan'ın katılımıyla, Trabzon'da
Çakırbey Düğün Salonunda 'Erbakan
Demek Bereket Demek' başlığı ile Eski
Başbakan Necmettin Erbakan'ın
anıldığı anma programı düzenlendi.

bulunmaz bir fırsattır. Konu
yetiştirmede problemi olmayan,
akademik başarısı iyi öğrenciler
için ise tatilde öğrendikleri
konuların tekrarını yapmaları
yerinde olacaktır. Her öğrenci
kendi durumuna göre bir
çalışma stratejisi belirlemelidir.
Günün, haftanın ve yarıyıl
tatilinin sonunda ulaşılması
düşünülen yeni hedeﬂer
belirlenmelidir. Bu hedeﬂer
öğrencinin çalışma isteğini
kamçılayacak nitelikte olmalıdır.
Hayali ve gerçekleşmesi
imkânsız hedeﬂer, belli bir süre
sonra öğrencinin ümidinin
kırılmasına ve çalışma isteğinin
azalmasına neden olabilir. Bu
dönem içinde uygulanabilecek 4
temel strateji vardır. Her öğrenci
kendi durumunu gözden geçirip
buna göre bu uygulamalardan
birini yapmalıdır. İnsan

öğrendiklerinin % 75'ini bir hafta
içerisinde, % 66'sını bir gün
içerisinde, % 54'ünü de bir saat
içerisinde unutur. Unutmayı
önlemenin en iyi yolu yapılan
tekrarlardır. Özellikle geçmiş
konulardan çok fazla hatası
çıkan öğrenciler genel tekrara
ağırlık vermelidir. Konu eksiği
fazla olan, konuları sınava
kadar yetiştirememe korkusu
yaşayan öğrenciler, bu tatilde
önceliği eksik konularını
tamamlamaya ayırmalıdır.
Çünkü ara tatilden sonraki
dönemin hem daha kısa olması,
hemde bahar mevsiminin
gelmesi ve sıcakların
başlamasıyla birlikte ev dışının
daha cazip olması nedeniyle
öğrenci için güçlük
yaratabilecektir.
Konu eksikleri olmayan ve
çalıştığı konulardan çok az soru
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kaçıran öğrenciler için ara tatil,
kendilerini geliştirmek için de
çok iyi fırsattır. Bireyin kendini
geliştirmesini sağlayacak en
önemli etkinlik kitap okumaktır.
Öğrenciler tatil boyunca bol bol
kitap okuyacak vakte sahip
olurlar. Kitap okumaya karşı
ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı
başarıları yakalaması çok
zordur. Ayrıca tatilde kitap
okumaya başlamak böyle bir
alışkanlığa sahip olmayan
öğrenciler için bu alışkanlığı
kazanmaları, kitap okumanın
keyﬁni yaşamaları açısından
bulunmaz bir fırsattır. Bundan
dolayı kitap okumak, iyi bir tatil
programının olmazsa
olmazlarındandır.
DEĞEERLİ VELİLERİMİZ
Ara tatil, ebeveynlerin
çocuklarının dönem boyunca
sergilediği performansı diğer
çocuklarla karşılaştırıp
kıyaslamaları için değil;
çocuklarıyla birlikte vakit
geçirmeleri için bulunmaz bir
fırsattır. Bu zaman diliminde
mümkün olduğu kadar birlikte
zaman geçirilmeli, tatil
birbirlerini daha iyi tanımak,
anlamak ve birbirlerinin
arkadaşlığından zevk almak için
değerlendirilmelidir.
UZAKTAN EĞİTİM
Millî Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak
uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili
süreci hafta içi simülasyonlarla
anlatacaklarını belirterek,
"Derslerin nasıl izleyeceğini,

eniden Refah Partisi Çarşıbaşı
İlçe Başkanı Gökhan Şahin,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan
Dr. Fatih Erbakan'ın Trabzon'u
ziyareti sırasında kendisine üzerinde
ismi “Fatih Erbakan” yazılı Çarşıbaşı
ilçesinin değeri olan Keşan'ı hediye
etti. Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı
İlçe Başkanı Gökhan Şahin yaptığı
değerlendirmede; Genel Başkanımız
Sayın Dr. Fatih Erbakan'ı Trabzon da
ağırlamak bizleri son derece mutlu
etmiştir. Milli Görüşün lideri merhum
eski başbakan Necmettin Erbakan
hocamızı da rahmetle yad ediyoruz.
Başkan Şahin sözlerine şöyle devam
etti. "Milli görüş" iktidara geldiğinde,

hangi kanallardan yayın
alabileceğinizi, EBA'nın
kullanımını örnek videolarla
aktaracağız." ifadelerini
kullandı. Bakan Selçuk,
öğrencilerin bugünden itibaren
evde bulunacağını, bir sonraki
hafta uzaktan eğitimlerin
başlayacağını belirten Selçuk,
şu açıklamalarda bulundu:
"Ailelerimizin bizimle iş birliği
içinde olmaları çok önemli. Biz
gerekli altyapıyı ulusal ölçekte
sağladık; velilerimizin de
katılımıyla eğitimi
zenginleştireceğiz. Uzaktan
eğitimle ilgili olarak tüm süreci
hafta içi size simülasyonlar ile
anlatacağız. Derslerin nasıl
izleyeceğini, hangi kanallardan
yayın alabileceğinizi, EBA'nın
kullanımını örnek videolarla
aktaracağız." Dedi.
DİLEK VE TEMENNİLER
İçinde bulunduğumuz
günlerdeki Koronavirüs salgını
nedeniyle ara tatilde
öğrencilerimizin sağlıklarına
dikkat etmeleri, alınan
önlemlere ve hijyen kurallarına
uymaları her şeyden daha
önemlidir. Okulların açılacağı ilk
gün öğrencilerimizi sağlıklı bir
şekilde görmekten büyük bir
mutluluk duyacağız. Sizleri çok
seviyoruz”.
SON SÖZ
Kanuni Sultan Süleyman'ın
dediği gibi “Halk içinde muteber
bir nesne yok devlet gibi,
olmaya devlet cihanda bir nefes
sıhhat gibi”.

Türkiye'ye "çağ atlatan" hizmetleri
yaptı. Milli görüş 200 tane ağır
sanayinin temelini attı. Memura,
işçiye ve emekliye yüzde 300'e
varan maaş zamlarını yaptılar.
Yeniden Refah Partisi olarak iktidara
geldiğimizde Türkiye'de üretim,
istihdam ve ihracat ekonomisinin
hakim olacağını sözlerine ekledi.
Başkan Şahin, eski başbakanlardan
Necmettin Erbakan'ı vefatının 9.
yılında rahmetle andı. Necmettin
Erbakan'ın kendilerine emanet ettiği
Milli Görüş sancağını canla, başla
son nefeslerine kadar taşıyacaklarını
belirterek, Milli Görüş'ün kıyamete
kadar baki kalacağını söyledi.

Büyükliman
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DR. KAMİLOĞLU'NDAN

Osman KOYUNCU
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SAVAŞ MI YOKSA BARIŞ MI?

avuz ve Midilli(sonra bu isimleri
aldılar) adında iki Alman gemisinin,
Türk bayrağı çekerek boğazlardan geçip,
Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki
limanlarını bombalamasıyla Osmanlı
resmen I. Dünya savaşına girmişti.
Yaklaşık 4 milyon kilometre kareden
780bin km kareye düşüp milyonlarca şehit
ve gazi vermiştik. Bu gemilere kimler ve
nasıl emir verdikleri henüz kesin olarak
anlaşılamadı. Ülkeleri yok eden, savaşlar
ve israflardır. İktisat Allah'tan, israf ise
şeytandandır.
Siyaset dikleşmek, korkutmak, gösteriş
ve kahramanlık yapmak değildir. Enver
Paşa, bu kahramanlık damarı ile kışın,
ordu aç ve susuz Moskova'yı alacağım
diyerek yola çıktı ve ordu Allahuekber
dağlarında yok oldu. Suriye savaşı
başladığında ABD'ye güvenip, Esat bir ay
içinde gidecek, bizde Şam'da Emevi
Camiinde namaz kılacağız dedik. Fakat
Emevi'ni camiini Putin gitti. Küçük
ülkelerde bile nükleer ve diğer ağır silahlar
vardır. Köşeye sıkışan kedi göz çıkarır
derler. Düşmanın küçüğü büyüğü olmaz.
Türkiye'yi savaşa sokmak için gizli işler
çeviriyorlar. PKK'ya silah verip askerimizi
vurduran ABD, şimdi niçin yanımızda,
niçin savaşa girmemizi bu kadar hevesle
istiyor. ABD, bırakın Türkiye'yi kırsın
Suriye'yi, Müslüman Müslüman'ı öldürsün
diyor. Sayın İ. İnönü, büyük devletlerin
düşmanlığı kadar dostlukları da
tehlikelidir der. Bu zamanın en büyük
savaşı masa başı yani diploması savaşıdır.
Kuran'ın bu en büyük mucizesinden biri
belağatıdır, bunun siyasete yansıması ise
derin diplomasıdır. Yaklaşık elli yıl önce
Kıbrıs'ı aldık, ne bize bağlayabildik ne de

bağımsız yapabildik. Diplomasının
kontrolü bir şahsın iradesinden alınıp,
TBMM iradesine verilmelidir.
AKP döneminde her yer cami, kuran
kursu, imam hatip, imam, hoca ve
vaizlerle doldu. Allah daha çok versin
fakat bu sayı artışına rağmen, ahlakı
çöküş zirve yaptı, evlilikler boşanmaları
geçti. Hırsızlık intihar, cinayet,
dolandırıcılık rüşvet, adamını kayırma aldı
başını gidiyor. Dindarların bir kısmı ve
dini cemaatlerin çoğunluğu devletten
beslenerek hormonlu büyüdü, malı kapmak
için vakıflar kurdular. Mal bulmuş Mağribi
gibi tüysüz yetimlerin haklarına
çullandılar. Hizmetler Allah rızası için
olmadığından dini hizmetler tesir etmiyor.
A. Dilipak'ın ifadesi ile AKP'ye düşman
olanlar dine düşman olmaya başladı. Bu
şunu gösteriyor, hormonla büyüyen, kene
gibi tüysüz yetimin hakkı ile beslenen ve
siyasetin arkasında duran bazı dini
cemaat ve tarikatlar, siyasi partinin
çöküşü ile çökecekler, kendi sonlarını
hazırlıyorlar. Kuran'da Allah, ey insanlar
diyor, kaç yerde ey devlet diyor. Maalesef
bazı dindarlar devleti ele geçirip, üsten
aşağıya askeri disiplin ile dindar
yetiştirmek istiyor. Allah için olmayan
hiçbir dini hizmet başarılı olamaz,
gösterişle, şöhret için yapılan dini
hizmetlerin sonu yoktur. Kuran'ı elinize
alarak siyaset meydanına çıkmayın ki
siyasi partiler ile yere düştüğünüzde
Kuran'da sizinle birlikte yere düşmesin ve
dine biraz uzak duranlar dine ve Kuran'a
düşman olmasınlar. Dini hizmetler, azamı
ihlâsla, Allah rızası için yapılırsa sonuç
verir, yoksa hırsızlık cebimin harçlığı,
namaz boynumun borcu olur.

BU YILDA “KEBiR” SURVIVOR' DA

Vakfıkebir ve Tüm Türkiye'nin Markası haline gelen “KEBİR” geleneksel hale
getirdiği uygulamayı bu yılda TV8'de yayınlanan SURVIVOR' da yerini aldı.

V

COVID-19 UYARISI

akfıkebir'den tüm Türkiye'ye dağıtımı
gerçekleşen ürünler, doğal ve kalitesiyle
göz kamaştırmaya devam ediyor. Survivor'da
yarışmacılar Vakfıkebir'den gelen ödülü
görünce sevinç çığlığı attılar. Kebir Süt'ün
gönderdiği ödül Survivor yarışmacılarını mutlu
etti. Ekranların en çok izlenen yarışma
programlarından biri olan ve TV8'de
yayınlanan Survivor yarışmasına KEBİR
ürünleri yarışmacıları adeta mest etti.

Türkiye'nin ve Trabzon'un markası olan KEBİR
SÜT ürünleri yarışmacılara ödül olarak
sunuldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan
bölümde, ödül oyunu ödülü olarak KEBİR SÜT
ürünlerinin açıklanmasının ardından
yarışmacıların sevinç çığlıkları attıkları
görüldü. Ünlüler ve Gönüllüler arasında
oynanan anlat bakalım oyununun galibinin
KEBİR SÜT ürünlerinin tadına bakacağı
yarışmayı Gönüllüler kazandı.
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eni Koronavirüsün
(COVID-19), ilk olarak
Çin'in Vuhan Eyaleti'nde
Aralık ayının sonlarında
solunum yolu belirtileri (ateş,
öksürük, nefes darlığı) gelişen
bir grup hastada yapılan
araştırmalar sonucunda 13
Ocak 2020'de tanımlanan bir
virüs olduğuna dikkat çeken Dr.
Kamiloğlu, “Salgın başlangıçta
bu bölgedeki deniz ürünleri ve
hayvan pazarında bulunanlarda
tespit edilmiştir. Daha sonra
insandan insana bulaşarak
Vuhan başta olmak üzere
Hubei eyaletindeki diğer
şehirlere ve Çin Halk
Cumhuriyeti'nin diğer
eyaletlerine ve diğer dünya
ülkelerine yayılmıştır.
Coronavirüsler, hayvanlarda
veya insanlarda hastalığa
neden olabilecek büyük bir
virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç
koronavirüsün soğuk
algınlığından Orta Doğu
Solunum Sendromu (MERS) ve
Şiddetli Akut Solunum
Sendromu (SARS) gibi daha
şiddetli hastalıklara kadar
solunum yolu enfeksiyonlarına
neden olduğu bilinmektedir.
Koronavirüs hastalığına
COVID-19 neden olur” dedi.
HASTALIĞIN BELİRTİLERİ:
Dr. Zafer Kamiloğlu, belirtisiz
olgular olabileceği bildirilmekle
birlikte, bunların oranının
bilinemeyeceğine işaret ederek,
“En çok karşılaşılan belirtiler
ateş, öksürük ve nefes
darlığıdır. Şiddetli olgularda
zatürre, ağır solunum
yetmezliği, böbrek yetmezliği ve
ölüm gelişebilmektedir”
ifadelerine yer verdi.
NASIL BULAŞIR?
COVİD- 19'un, hasta bireylerin
öksürmeleri, aksırmaları ile
ortama saçılan damlacıkların
solunması sonucu bulaştığını
ifade eden Dr. Zafer Kamiloğlu,
“Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere
dokunulduktan sonra ellerin
yıkanmadan yüz, göz, burun
veya ağza götürülmesi ile de
virüs alınabilir. Kirli ellerle göz,
burun veya ağza temas etmek
risklidir” şeklinde konuştu.

KİMLER DAHA ÇOK RİSK
ALTINDA?
COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili
şimdiye kadar edinilen bilgiler,
bazı insanların daha fazla
hastalanma ve ciddi
semptomlar geliştirme riski
altında olduğunu gösterdiğine
işaret eden Dr. Kamiloğlu,
“Vakaların yüzde 80'i hastalığı
haﬁf geçirmektedir. Vakaların
%20'si hastane koşullarında
tedavi edilmektedir.Hastalık,
genellikle 60 yaş ve üzerindeki
kişileri daha fazla
etkilemektedir” dedi.
KİMLER DAHA ÇOK
ETKİLENİYOR?
Hastalıktan en çok etkilenen
kişilerin 60 yaş üstü olanlarla
ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları
bulunanlar; kalp hastalığı,
hipertansiyon, diyabet, kronik
Solunum yolu hastalığı, kanser
ve sağlık çalışanlarını olduğuna
dikkat çeken Kamiloğlu,
çocuklarda hastalığın nadir ve
haﬁf göründüğünü belirterek;
şimdiye kadar bu hastalıktan
çocuk ölümleri görülmediğini
söyledi. Çocuklarda şimdiye
kadar ölüm görülmemiştir”
ifadelerini kullandı.
HAMİLELER
RİSK ALTINDA MI?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen
gebe kadınlarda hastalığın
ciddiyeti konusunda sınırlı
bilimsel kanıtların varlığına
dikkat çeken Dr. Kamiloğlu,
“Bununla birlikte mevcut
kanıtlar, COVID-19 enfeksiyonu
sonrası hamile kadınlar
arasındaki hastalık şiddetinin,
hamile olmayan yetişkin
COVID-19 vakalarına benzer
olduğunu ve hamilelik sırasında
COVID-19 ile enfeksiyonun
fetüste olumsuz bir etkisi
olduğunu gösteren hiçbir veri
olmadığını göstermektedir.
Ayrıca şu ana kadar COVID19'un hamilelik sırasında
anneden bebeğe bulaştığına
dair de bir kanıt
bulunmamaktadır” dedi
COVID- 19 TANISI NASIL
KONUR?
Yeni Koronavirüs tanısı için
gerekli moleküler testlerin
ülkemizde mevcut olduğunu
işaret eden Dr. Zafer Kamiloğlu,
“Tanı testi sadece Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji
Referans Laboratuarında ve
belirlenmiş Halk Sağlığı
Laboratuarlarında
yapılmaktadır” dedi.
COVID- 19'A
YAKALANMAMAK İÇİN
NELER YAPILMALI?
Dr. Zafer Kamiloğlu, Korona
virüse yakalanmamak için
alınması gereken önlemleri ise
kısaca şöyle sıraladı:
“Mümkün olduğu kadar
yurtdışına yolculuk

yapılmaması önerilmektedir.
Yurtdışına çıkışın zorunlu
olduğu durumlarda aşağıdaki
kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu
enfeksiyonlarının genel
bulaşma riskini azaltmak için
önerilen temel ilkeler Yeni
Koronavirüs (COVID-19) için de
geçerlidir. Bunlar; el temizliğine
dikkat edilmelidir. Eller en az 20
saniye boyunca sabun ve suyla
yıkanmalı, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda alkol bazlı
el antiseptiği kullanılmalıdır.
Antiseptik veya antibakteriyel
içeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun
ve gözlerle temas
edilmemelidir.Hasta insanlarla
temastan kaçınmalıdır
(mümkün ise en az 1 m uzakta
bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya
çevreleriyle doğrudan temas
ettikten sonra eller sık sık
temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak
bulunması nedeniyle mümkün
ise sağlık merkezlerine
gidilmemeli, sağlık kuruluşuna
gidilmesi gereken durumlarda
diğer hastalarla temas en aza
indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma
sırasında burun ve ağız tek
kullanımlık kağıt mendil ile
örtülmeli, kağıt mendilin
bulunmadığı durumlarda ise
dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere
girilmemeli, eğer girmek
zorunda kalınıyorsa ağız ve
burun kapatılmalı, tıbbi maske
kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan
ürünleri yemekten
kaçınılmalıdır. İyi pişmiş
yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları
ve hayvanların kesilebileceği
alanlar gibi genel enfeksiyonlar
açısından yüksek riskli
alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde
herhangi bir solunum yolu
semptomu olursa maske
takılarak en yakın sağlık
kuruluşuna başvurulmalı,
doktora seyahat öyküsü
hakkında bilgi verilmelidir”.

SARAL VE KILIÇ AİLELERİNİN ACI GÜNÜ
Vakfıkebir İlçesi Mısırlı Mahallesi'nden merhum İsmail Hakkı Saral'ın
oğlu Emin Saral (70) ve Akköy Mahallesi'nden merhum Kazım
Kılıç'ın oğlu Ahmet Nuri Kılıç hakkın rahmetine kavuşmuştur.

V

“KEBİR" SURVIVOR' da yerini aldı.

akfıkebir İlçesi Mısırlı
Mahallesinden Emin
Saral geçirmiş olduğu
rahatsızlık sonucu yaşamını
kaybetti. Akköy Mahallesinden
Ahmet Nuri Kılıç bir süreden
beri tedavi görmekte olduğu
hastanede yaşam mücadelesini
kaybetti. Saral ve Kılıç'ın
cenaze namazları 13 Mart 2020
Cuma günü Vakfıkebir Merkez
Yeni Camiinde Cuma namazına
müteakip kılınarak Merhum
Emin Saral Mısırlı
Mahallesinde, merhum Ahmet
Nuri Kılıç Akköy Mahallesinde
aile kabristanlıklarında toprağa
verildiler. Merhum Saral ve
Kılıç'a Allahtan rahmet kederli
ailelerine ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.

Ahmet Nuri Kılıç

Emin Saral
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İSRA VE MİRAÇ GECESİ

fendimiz (as)'in Allah tarafýndan
Mescid-i Haramdan alýnarak Kudüs'te
bulunan Mescid-i Aksaya götürülmesi
ve oradan Allah'ýn katýna yükselmesi Hicri
Recep ayýnýn 26yý 27 sine baðlayan gece
gerçekleþen isra ve miraç gecesidir.
Ýsra gece yürüyüþüne denir. Mirac 'da
merdiven, yukarý çýkmak, yükselmek
anlamlarýna gelir. Ýsra ve miraç”ýn asýl
manasý peygamberimizin bir gece seyahati ve
yüce makamlara yükselmesidir. Yüce
yaratýcýya yakýnlýðýn en üstün derecesi olan
miraç, beþer anlayýþ çizgisinin ötesinde bir
olaydýr. Bunu tabiat kanunlarý ile açýklamak
mümkün deðildir.
Bu olay hicretten bir yýl ya da on yedi ay önce
gerçekleþmiþtir. Miraç olayýn iki boyutu vardýr.
Birinci aþamasýnda:
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa
(sav) Recep ayýnýn 27.gecesinde Kâbe'de
uyuduðu sýrada, kendisine Cebrail 8as)
adýndaki melek gelmiþ ve kendisinin Allah'ýn
yüce katýna davet edildiðini bildirmiþtir,
Bunun üzerine peygamberimiz Cebrail (as)
rehberliðinde manevi bir binit olan Burak ile
MekkedekiMescid-i Haramdan alýnarak
Kudüs de bulunan Beytü'l-Makdis'e götürülür.
Bu kýsma (Ýsra ) gece yürüyüþü denir.Ýkinci
aþamada;
Beytü'l-Makdis'ten alýnarak Allah'ýn yüce
katýna Sitre-i Müntehaya ulaþmasý olayýna
Miraç denir.
Bu olay Isra süresinin ilk ayetinde þöyle izah
edilmektedir.
“Kendisine ayetlerimizden bir kýsmýný
gösterelim diye kulu (Muhammed'i) bir gece
Mescid-i Haran'dan çevresini
bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksaya götüren
Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz Hakkýyla

iþitendir, hakkýyla görendir.(1)
Görüldüðü gibiKüdüsde kýsa bir süre kalmýþ,
MescidiAksata iki rekât namaz kýlmýþ, manevi
bir yükselme ile Rab'ýnýn katýna yükselmiþtir.
Arada hiç bir aracý olmadan rabbinden
doðrudan doðruya vahiy almýþtýr.
Bu yükseliþ sýrasýnda Cennet ve nimetlerini,
Cehennem ve azabýný müþahede etti. Allah'ýn
huzuruna kabul edilen peygamberimiz Allah
katýndan kendisine ümmetinden þirk
koþmayanlarýn cennete gireceði müjdelendi.
Bakara süresinin son ayetleri verildi ve beþ
vakit namaz farz kýlýndý. Efendimiz (as) Refref
ile Sidretü'l Münteha'ya, oradan Kudüs'e
oradan da Mekke'iMükerreme'ye döndürüldü.
Bu olay müþrikler arasýnda alay konusu
edilerek “Mekke neresi? Kudüs neresi?
Oradan da semaya çýkmýþ, böyle þey olmaz”
diyerek efendimiz hakkýnda karalama
kampanyasý baþlattýlar.
Anlamaya güçleri yetmediði akýl ve
iradelerininalmadýðý bu olayý Hz. Ebu Bekir'e
sordular. O da Hz. Peygamber söylediyse
elbette doðrudur cevabýný verince efendimiz
tarafýndan “SIDDIK” lakabýyla
onurlandýrýlmýþtýr.
Ýdrak etmekle müþerref olacaðýmýz bu gece 21
Mart cumartesiyi pazara baðlayan gecedir. Bu
gece bol bol nafile namaz kýlmak, Kuran
okumak tövbeetmek ve dua ile geceyi ihya
etmeliyiz. Ayrýca yoksullara ve kimsesizlere
yardým ederek onlarýnda dualarýný
almalýyýzKýsaca sevabý bol olan bu iklimden
istifade ederek Ramazan-ý þerife hazýrlýk
yapmalýyýz. Bu vesile ile kalben, ruhen ve
bedenen temiz olmaya gayret göstererek
peygamberimizin Rabbine yalvardýðý þu dua
ile bizde rabbimize yalvarmalýyýz.
“Allah'ým bize Recep ve Þaban ayýný mübarek
kýl ve bizleri Ramazana ulaþtýr.”
Ýsra S.A.1

TATBİKAT
GERÇEĞİNİ
ARATMADI
Vakfıkebir İlçesi Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi"nin Yangın Tatbikatı"na tam not.

V

akfıkebir Gülbahar Hatun
Anadolu Lisesi Sivil
Savunma Kulübü
tarafından planlanan tatbikat
gerçeğini aratmadı. Tatbikat,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye ekibi ve 112
Acil Servisince
desteklenince
gerçeğini
aratmayan bir tablo
ortaya çıktı.
Öğrenciler Sivil
Savunma Kulübü
Rehber Öğretmeni
Hatice Ulu
tarafından
bilgilendirildi. Sınıf
temsilcileri Tatbikat
Senaryosunu
sınıﬂara anlattı.
Birinci tatbikatta
depremde ve
yangında alınacak
tedbirler uygulamalı
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olarak gerçekleştirildi. Okulun
tahliyesi yapıldı. Öğleden sonra
Büyükşehir Belediyesi ve 112
Acil servisin desteğinde tatbikat
icra edildi. İtfaiye temsili yangın
söndürdü. Öğrencilerin

huzurunda bir öğrenciye yangın
söndürme uygulaması
yaptırıldı. İtfaiye 3.Kattan yaralı
kurtarma tatbikatı yaptı. 112
Acil, yaralıya müdahale
gerçekleştirdi.

MUHAMMET BALTA'DAN
18 MART ÇANAKKALE ZAFERi MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet
Balta,Çanakkale geçilmez sözünün tarihe nakşeden sanlı bir destan olduğunu söyledi.

T

ürkiye Büyük
Millet Meclisi
(TBMM) Çevre
Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Trabzon
Milletvekili Muhammet
Balta, 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve
Çanakkale Zaferi'nin
105. yıl dönümü
dolayısıyla yazılı bir
açıklama yaptı.
Milletvekili Balta yaptığı
açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “
18 Mart 1915 tarihinde
Çanakkale'de kutsal değerleri
uğruna, tüm olumsuzluklara
karşı inanılmaz bir şekilde canı
pahasına çarpışan kahraman
ordumuz ile yüce milletimiz,
kara ve deniz savaşlarında
düşman kuvvetlerine
'Çanakkale Geçilmez'
dedirterek, hür ve bağımsız
yaşama kararlılığını dünyaya
ilan edip, vatan ve bayrağına
sahip çıkmıştır. Çanakkale
Savaşı, büyük Türk Milleti'nin,
bugünkü coğrafyamız üzerinde
sonsuza kadar yaşamaya

kararlı olduğunu ve hiçbir
kuvvetin onu Anadolu'dan
koparamayacağını, süngü,
mermi ve yüksek iman gücü ile
bütün dünyaya ilan ettiği bir
destandır.Bu zafer, Anadolu'yu
vatan ilan etme zaferidir.
Üzerinde yaşadığımız topraklar
fedakârlıklar, inanç, umut ve
adanmışlıkla bizlere vatan
kılınmıştır. Terör örgütlerine ve
arkalarındaki odaklara karsı
yürütülen beka mücadelesinde,
devlet olarak en büyük güç̧
kaynağının tıpkı bir asır
öncesinde olduğu gibi yine
milletin imanı, inancı, vatan ve

bağımsızlık sevdasıdır.
"Gerek 15 Temmuz
gecesi FETÖ ihanet
çetesinekarsı
sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin,
Zeytindalı ve Bahar
Kalkanı harekâtlarısurecinde 7'den 70'e
milletimizin tüm
fertlerinin seferber
olması, Çanakkale
ruhunun bu topraklarda
ne kadar diri, ne kadar
canlı olduğunu bir kez
daha göstermiştir. En büyük
görevimiz ve sorumluluğumuz,
istiklal ve istikbalimizden asla
taviz vermeyerek, ecdadımızdan aldığımız mirası, son derece yüksek bir şuur ve hassasiyetle geleceğe taşımaktır. "Bu
düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde
bu toprakları bize emanet eden
tümşehitlerimizi, başta Gazi
Mustafa Kemal olmak üzerebütün kahramanlarımızı rahmetle
şükranla anıyorum. Ruhları
şad, mekânları cennet olsun."

TONYA'DAN İLK OTOBÜS SEFERİ GERÇEKLEŞTİ
Tonya ilçesi tarihi günlerinden birini yaşadı. Yıllardır yılan hikayesine dönüşen ve
ne zaman Tonya'dan Halk Otobüsü seferleri başlayacak sorusu yanıt buldu. İlk
Halk Otobüsü seferi 16 Mart 2020 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

æ

1954 yılında ilçe, 1955
yılında da Belediye olan
Tonya'da büyük bir hizmete
imza atıldı. 2014 yılında
yapılan seçimler ile birlikte
Büyükşehir Belediyesi Statüsü
kazandırılan Trabzon'un
ilçelerine yönelik sunduğu
belediye otobüsü hizmeti Tonya
ilçesinde de gerçekleştirildi.
YAPILAN TÖRENLE İLK
OTOBÜS SEFERİ
TRABZON'A GERÇEKLEŞTİ
Törende konuşan Tonya
Belediye Başkanı Osman
Beşel, ilçenin kuruluşundan
beri kendi mecrasında tarihi
olarak nitelendirilecek bir organizasyona şahitlik ettiklerini
belirterek, “Tonya 1954 yılında
ilçe, 1955 yılında da belediye
oldu. O günden beri bir şekilde
ulaşım hizmetleri sağlanmaktaydı. 2014 yılında Trabzon'un
Büyükşehir statüsüne
kavuşması ile birlikte ulaşım
hizmetlerinde de yeni bir çığır
açılmış oldu. O tarihten bu
yana Büyükşehir belediyemizin
yaptığı çalışmalarla bütün
ilçelere ulaşım yeri açılmıştı,
sadece Tonya ve Şalpazarı
ilçelerimiz kalmıştı. Şahsımın,
AK Parti Trabzon Milletvekilimiz, ilçemizin evladı Sayın
Salih Cora'nın, parti teşkilatımızın ve özellikle Büyükşehir
Belediyesi meclis üyelerimizin
yakın takibi ile Tonya'mızın da
ulaşım ağına dahil edilmesi
için elimizden geleni yaptık.
Sanki gecikme olmuş gibi
gözükse de bu eski bir otobüs
olmasından ziyade yeni ve
Tonya'ya yakışır bir otobüsü
tercih ettiğimiz için bugünlere
kalmıştır. Her bir yatırımımızda
ve hizmetimizde büyük imzası
ve büyük desteği olan AK Parti

Trabzon Milletvekilimiz,
,lçemizin medarı iftiharı Sayın
Salih Cora'ya, bize ilgi ve alaka
gösteren, verdiği sözü zamanında yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Murat Zorluoğlu'na ve Ulaşım
Daire Başkanımıza ve ekibine
çok teşekkür ediyoruz. Emeği
geçen herkese çok teşekkür
ediyoruz. Bu otobüs ile
halkımızın taşınma hizmeti
kalite kazanacaktır. Minibüs ve
taksi esnafımızın da mağdur
edilmemesi için hafta içi günde
3 sefer, hafta sonu da günde 2
sefer düzenlenecek. Halkımızın
iştirakine göre sefer sayıları
değişebilecektir. Hat boyu
bütün duraklara uğrayacaktır.
Kart sistemi geçerli olacaktır.
İlk gün sederler ücretsiz
olacaktır. Yarın da ücretsiz
olması için görüşme yapıyoruz.
Otobüs kartları ilk hafta
içerisinde belediyemizden
tedarik edilecektir. Sonrasından
bir esnafımızdan bayilik
almasını bekliyoruz. Sağlanan
bu imkanın kazasız, belasız bir
şekilde hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Amaç halka
hizmettir. Halkımızın da bu
otobüsü korumasını bekliyoruz
ve zarar etmemesi için ilgili
davranacağını düşünüyoruz”

şeklinde konuştu. İlçe
Kaymakamı Osman Sayılır da
yaptığı konuşmada, “Bu güzel
hizmetin gerçekleşmesinde
emeği geçen Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın
Murat Zorluoğlu'na, Trabzon
Milletvekilimiz Sayın Salih Cora
beyefendiye, İlçe Belediye
Başkanımız Sayın Osman
Beşel ve ekibine, yine buna
katkı sağlayan ismini
sayamadığımız herkese çok
teşekkür ediyoruz. İlçemize
hayırlı uğurlu olsun. İlçemize
büyük katkı sağlayacağını
düşünüyoruz. Görüntüsü dahi
ilçemizin havasını değiştirdi.
Kazasız belasız hayırlı
yolculuklar diliyoruz. Bizim için
çok kıymetli. Otobüsümüze iyi
bakalım” dedi. Konuşmaların
ardından Tonya İlçe Kaymakamı Haki Özgül'ün yaptığı
duanın ardından kurdele kesildi
ve Tonya Belediye başkanı
Osman Beşel ilk kontağı çevirerek ilk seferin startını verdi.
OTOBÜS FİYAT TARİFESİ:
TONYA-TRABZON;
Tam bilet 8 TL, Öğrenci 5 TL.
TONYA-VAKFIKEBİR;
Tam bilet 3 TL, Öğrenci 2 TL.
TONYA-ÇARŞIBAŞI;
Tam bilet 5 TL, Öğrenci 3,5 TL.
TONYA-MERSİN-AKÇAABATSÖĞÜTLÜ-YILDIZLI
Tam bilet 7 TL, Öğrenci 4,5 TL.
OTOBÜS SEFER SAATLERİ;
Hafta içi
07.00 TONYA-TRABZON
09.00 TRABZON-TONYA
12.00 TONYA-TRABZON
14.00 TRABZON-TONYA
17.00 TONYA-TRABZON
19.00 TRABZON-TONYA
Hafta sonu:
08.00 TONYA-TRABZON
10.00 TRABZON-TONYA
16.00 TONYA-TRABZON
18.00 TRABZON-TONYA
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99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
“12 Mart İstiklal Marş'ımızın kabulünün 99. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü
münasebetiyle Gençlik Merkezi çok amaçlı konferans salonunda anma töreni düzenlendi.

V

akfıkebir Gençlik
Merkezi Çok Amaçlı
Konferans Salonunda
ilçe protokolünün katılımı ile
anma töreni düzenlendi. Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başlayan anma

töreninde günün anlam ve
önemini belirten konuşmayı
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip
Lisesi Okul Müdürü Hayrettin
Deniz yaptı.
“MEHMET AKİF GİBİ PAK
RUHLU, TEMİZ VİCDANLI,
YÜKSEK İDEALLİ BİR ŞAİRE
SAHİBİZ”
Müdür Hayrettin Deniz
Konuşmasında; Ne mutlu
bizlere ki, tarih boyunca nice
kahramanlar çıkaran bir milletin
mensubuyuz. Yine ne mutlu
bizlere ki milletimizin en zor
günleri yaşadığı ve topyekûn
Kurtuluş savaşını verdiğimiz bir
dönemde bir benzerinin

yazılamayacağı “İstiklal
Marşı”nı yazan Mehmet Akif
gibi pak ruhlu, temiz vicdanlı,
yüksek idealli bir şaire sahibiz.
Tarih boyunca şanla ve şereﬂe
yaşamış, büyük devletler
kurmuş, tarihin akışına yön

vermiş olan ve gittikleri yere
adalet ve medeniyeti götüren
milletimiz son olarak 1299
tarihinde Osmanlı Devletini
kurmuştu. Osmanlı Devleti kısa
sürede bütün Anadolu'da ve 3
kıtada büyük toprakları
fethetmiş ve oralara adaleti ve
medeniyeti götürmüştü.
Örneğin İstanbul fethedilmeden
önce Orada yaşayan
Ortodokslar “İstanbul'da
kardinal külahı görmektense
Türk sarığı görmeyi tercih
ederiz” diyerek Türklerin
adaletli yönetimini ifade
etmişlerdir. Osmanlı Devleti
yüzyıllar boyunca şan ve

şereﬂe yaşadıktan sonra çeşitli
nedenlerle 19. Yüzyıldan
itibaren önce gerilemeye, sonra
da dağılmaya başlamıştır. 1912
yılında Uşi Antlaşması ile önce
Trablusgarp yani Libya
elimizden çıkmış, 1912 yılında
başlayıp 1913 yılında biten
Balkan Savaşları ile de
Balkanlardaki topraklarımızın
büyük bölümü elimizden
çıkmıştır. Nihayet 1914 yılında
başlayıp 1918 yılına kadar
süren 1. Dünya savaşında ise
birçok cephede özellikle de
Çanakkale cephesinde büyük
kahramanlıklar göstererek
düşmanlarımıza galip gelsek
de savaşın sonunda
mütteﬁklerimizin de yenilmesi
üzerine mağlup olduk. Nihayet
30 Ekim 1918 tarihinde
Mondros Ateşkes Anlaşması
imzalanmıştı. Artık milletimiz
için kara günler başlamıştı. Bu
cennet vatanımız düşman
çizmeleriyle çiğnenmeye

ADALET iSTiYORUZ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Ortahisar Bahçecikspor
ile Çarşıbaşı Belediyespor arasında oynanan, Ortahisar Bahçecikspor'un 2-0 kazandığı müsabaka ile ilgili açıklamalar yaparak hem
hakemlere hem de ASKF yönetimine tepki gösterdi.

B

Bizler 45 km yoldan
geliyoruz.Bahçecikspor ise
yürüyerek sahaya geliyor.
Gencecik çocukların
emeklerine yazık ediyorlar.
Karşılaşmanın hakemi
müsabaka boyunca
oyuncularımıza çıkarttığı
kartlarla mücadele gücümüzü
zayıﬂattı. Taraﬂı bir yönetim
gösterdi. Bizler
oyuncularımızın emeklerinin
çalınmamasını ve sahada
hak edenin kazanmasını
istiyoruz” diye konuştu.

aşkan Mümin Nuhoğlu
yaptığı açıklamada
şunları söyledi; “Bizler
Trabzonspor'a karşı yapılan
haksızlıkların mücadelesini
vererek tepki gösterirken
benzer sıkıntılar Trabzon
Amatör Kümede yaşanması
çok düşündürücüdür.
Çarşıbaşı Belediyespor
Yunanistan'ın bir takımı mı?
ASKF Yönetimi OrtahisarBahçecikspor maçını ASKF
Sahasına vererek ne kadar
taraﬂı olduğunu gösterdi.

ENGELLi VATANDAŞ YAŞAR TAŞ (30)
VE
AiLESi
ZiYARET
EDiLDi
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, ilçeye bağlı Fethiye Mahallesi'nde

ikamet eden engelli vatandaş Yaşar Taş (30) ve ailesi ziyaret edildi.

V

akfıkebir İlçe
Müftülüğü'nü temsilen
Şef Reﬁk Altuntaş,
beraberinde İlçe Müftülüğü
Engelli Koordinatörü İmam
Hatip Nurettin Karaca, Fethiye
Mahallesi Camii İmam Hatibi
Hüseyin Baştan ve İmam Hatip
Mithat Güdü ile birlikte, ilçeye
bağlı Fethiye Mahallesi'nde
ikamet eden Mehmet (merhum)

ve Ayşe Taş ailesinin zihinsel ve
bedensel engelli çocukları
Yaşar Taş (30) ve ailesi
evlerinde ziyaret edildi. Babası
vefat eden engelli vatandaş
Yaşar Taş, Fethiye
Mahallesi'ndeki evlerinde
annesi Ayşe ve kardeşi Samet
Taş ile birlikte oturuyor. Abisi
Yaşar Taş'ın hiç beklenmedik bir
anda annesine şiddet

kullanabildiğini
söyleyen Samet Taş,
"Abim engelli ama
aynı zamanda güçlü
kuvvetli. Elini ve
yumruğunu rahat
kullanabiliyor.
Sinirlenince annemi
darp ediyor, onun için
evden
ayrılamıyorum.
Zihinsel engelli
olduğu için ne zaman
ne yapacağı belli
olmuyor. Bazen kendi
başına dışarı çıkıyor,
eve getiremiyoruz,
bazen de kayboluyor,
arıyoruz." dedi. İmam
hatip lisesi mezunu olan ve
geçmişte ilçe müftülüğünün
geçici görevlendirmesi ile bir
camide kısa süreli görev
yaptığını söyleyen Samet Taş'ın
en büyük dileği, Diyanet İşleri
Başkanlığı teşkilatında görev
alarak annesi ve abisine daha
iyi bakabileceği bir imkana
sahip olabilmek.

başlanmıştı. Yunanlılar İzmir'e
çıkartma yaparak Afyon ve
Eskişehir üzerinden Ankara'ya
doğru ilerliyorlardı. Türk milleti
Gazi Mustafa Kemal ve onun
silah arkadaşlarının
komutasında topyekun Kurtuluş
Savaşı veriyorlardı. Ordunun
moral ve desteğe her
zamankinden daha fazla
ihtiyacı vardı. Böyle bir ortamda
Maarif Vekaleti tarafından
İstiklal Marşı için bir yarışma
düzenlendi ve kazanan kişiye
500 Lira ödül vaat edildi.
Mehmet Akif Ersoy bir milletin
istiklal marşının para karşılığı
yazılamayacağını düşündüğü
için bu yarışmaya katılmadı.
724 eserden hiçbiri birinciliğe
layık görülmedi.
“MEHMET AKİF ERSOY'U
MİNNETLE VE ŞÜKRANLA
YAD EDİYORUZ”
Mehmet Akif, Maarif Vekili
Hamdullah Suphi Bey'in
kendisine yazdığı davet

mektubunda ödülün
başka bir hayır
kurumuna
verilebileceğini beyan
etmesinden sonra
ﬁkrini değiştirerek
Ankara'daki Taceddin
Dergâhı'ndaki
odasında, İstiklal Marşı'nı
yazmaya başladı. Artık başka
hiçbir şeyle meşgul olmuyor
sadece bu marşı düşünüyordu.
İstiklal Marşı'nda, Mehmet Akif;
Kurtuluş Savaşı'nın
kazanılacağına olan inancını,
Türk askerinin yürekliliğine ve
özverisine güvenini, Türk
Milletinin bağımsızlığa, Hakk'a,
yurduna ve dinine bağlılığını
dile getirmiştir. 12 Mart 1921
tarihinde Mehmet Âkif'in şiiri
meclis kürsüsünde maarif Vekili
Hamdullah Suphi Bey
tarafından okundu. Şiir
okunduğunda milletvekilleri
büyük bir heyecana kapıldılar.
Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal

Hayrettin Deniz
Okul Müdürü
Marşı şiiri tam 3 kez okundu ve
milletvekilleri ayakta dinleyerek
coşkulu alkışlarla Milli Marşımız
olarak kabul edildi. Bu duygu
ve düşüncelerle İstiklal
Marş'ımızın kabulünün 99. Yılı
milletimize hayırlı olsun diyor,
27 Aralık 1936 yılında vefat
eden merhum Mehmet Akif
Ersoy'a Allah'tan rahmet
diliyorum dedi. Vakfıkebir
Anadolu İmam-Hatip Lisesi
öğrencileri tarafından şiirler
okundu. İlçe genelinde
düzenlenen İstiklal Marşı' mızı
güzel okuma ve günün anlam
ve önemiyle ilgili düzenlenen
şiir, kompozisyon, resim
yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere ödülleri verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN
ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

B

aşkan Erdoğan,
Çankaya Köşkü'nde
düzenlenen Koronavirüsle (Kovid-19) Mücadele
Eş Güdüm Toplantısı'nın
ardından düzenlediği basın
toplantısında "Ekonomik
İstikrar Kalkanı" paketini
açıkladı. İşte Başkan
Erdoğan'ın canlı yayında
yaptığı o konuşma ve alınan
kararlar...
Başkan Erdoğan, Çankaya
Köşkü'nde düzenlenen
Koronavirüsle (Kovid-19)
Mücadele Eş Güdüm
Toplantısı'nın ardından
düzenlediği basın
toplantısında "Ekonomik
İstikrar Kalkanı" paketini
açıkladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın canlı
yayında yaptığı o konuşma ve
alınan kararlar...
1- Perakende, AVM, DemirÇelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım,
Sinema- Tiyatro, Konaklama,
Yiyecek-İçecek, TekstilKonfeksiyon ve EtkinlikOrganizayon sektörleri için
Muhtasar ve KDV tevkifatı ile
SGK primlerinin Nisan, Mayıs
ve Haziran ödemelerini 6'şar ay
erteliyoruz.
2- Konaklama vergisini Kasım
ayına kadar uygulamayacağız.
3- Otel kiralamalarına ilişkin
irtifak hakkı bedelleri ve hasılat
payı ödemelerini Nisan, Mayıs
ve Haziran ayları için 6 ay
süreyle erteledik.
4- İç havayolu taşımacılığında
3 ay süreyle KDV oranını yüzde
18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili
tedbirlerden etkilendiği için
nakit akışı bozulan ﬁrmaların
bankalara olan kredi anapara
ve faiz ödemelerini asgari 3 ay
öteleyecek ve gerektiğinde
bunlara ilave ﬁnansman desteği
sağlayacağız.
6- İhracattaki geçici yavaşlama
sürecinde kapasite kullanım
oranlarının korunması amacıyla
ihracatçıya stok ﬁnansmanı
desteği vereceğiz.
7- Bu dönemde işlerinin
olumsuz etkilendiğini beyan

aylarında temerrüde düşen
ﬁrmaların kredi siciline "mücbir
sebep" notu düşülmesini
sağlayacağız.
12- Asgari ücret desteğini
devam ettireceğiz.
13- Mevzuatımızdaki esnek ve
uzaktan çalışma modellerinin
daha etkin hale getirilmesini
temin edeceğiz.
14- Kısa Çalışma Ödeneğini
devreye alacak, bundan
faydalanmak için gereken
süreçleri kolaylaştırılacak ve
hızlandırılacağız. Böylece
faaliyetine ara veren
işyerlerindeki işçilere geçici bir
gelir desteği verirken,
işverenlerin de maliyetini
azaltmış olacağız.
ederek talepte bulunan esnaf
15- En düşük emekli maaşını
ve sanatkârların Halkbank'a
1.500 liraya yükseltiyoruz.
olan kredi borçlarının, Nisan,
16- Emeklilerin bayram
Mayıs ve Haziran anapara ve
faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve ikramiyesini Nisan ayı başında
ödüyoruz. Yine emeklilerimizin
faizsiz olarak erteleyeceğiz.
8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 maaş promosyon ödemelerinin
de, şubelere gitmelerine gerek
milyar liradan 50 milyar liraya
kalmaksızın, doğrudan
çıkartacak, kredilerde önceliği
hesaplarına yatırılmasını
gelişmelerden olumsuz
sağlıyoruz.
etkilendiği için likidite ihtiyacı
17- Aile, Çalışma ve Sosyal
oluşan ve teminat açığı
Politikalar Bakanlığımızın
bulunan ﬁrmalar ile KOBİ'lere
belirlediği kriterlere göre ihtiyaç
vereceğiz.
sahibi ailelere yapılacak nakdi
9- Vatandaşlarımız için uygun
yardımlar için ilave 2 milyar
ve avantajlı şartlarda sosyal
liralık bir kaynak ayırıyoruz.
amaçlı kredi paketleri devreye
18- İstihdamdaki sürekliliği
alınmasını teşvik edeceğiz.
temin etmek amacıyla 2 aylık
10- 500 bin liranın altındaki
telaﬁ çalışma süresini 4 aya
konutlarda kredilendirilebilir
çıkartıyoruz.
miktarını yüzde 80'den yüzde
90'a çıkartacak, asgari peşinatı 19- Tek başına yaşayan 80 yaş
üstü yaşlılarımız için, sosyal
yüzde 10'a düşüreceğiz.
hizmet ve evde sağlık hizmet11- Virüsün yayılmasına karşı
lerinden oluşan periyodik takip
alınan tedbirlerin etkisiyle
programını devreye alıyoruz.
Nisan, Mayıs ve Haziran
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apılan çalışmalarla
halkın topluca
kullanımında olan
bankalar, bankamatikler, toplu
ulaşım araçları, terminal,
otobüs durakları, dolmuş
durakları, aile hekimlikleri ve
kamu kurumları gibi çok sayıda
alanda yapılan çalışmalarla
vatandaşların sağılığının
korunması amaçlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta, “Öncelikle
Bakanlığımızın önerileri
doğrultusunda, onların
tavsiyeleri ve alınması gereken
tedbirlerin vatandaş tarafından
uygulanmasının önemli
olduğunu belirtmek istiyorum.
Elbette ki toplumda bir bilincin
oluşması bu nokta da önemli.

Bu konuda bizler korunmak
amaçlı bu işlemleri yapıyoruz.
Şu anda halkımızın yoğun
olarak kullandığı mekanlarda
dezenfekte çalışmaları
yürütüyoruz. Belediye olarak
hem kendi kurumumuzda,
hemde tüm resmi kurumlarda,
bankamatiklerde, bankalarda
ve otobüslerde ve yolcu
duraklarında, ayrıca ilçemizde

taşımacılık yapan araçlarda ve
duraklarda bu çalışmaları
yürütüyoruz.
Amacımız önlem almaktır. Bu
konuda hem bir bilinç
oluşturmak, hem de böyle bir
vaka olacaksa, onun önüne
geçmekle alakalı önleyici
çalışmalar yürütüyoruz. Asıl
önemli olan bu nokta da
Bakanımızın ve bakanlığımızın,

diğer bakanlıklarla birlikte
yaptığı bilgilendirmeleri
vatandaşlarımızın çok dikkatli
takip edip, bunlara uymasıdır.
Bölgemizde umre ziyaretleri
yoğun şekilde oluyor. Son
dönemde gelen
vatandaşlarımızı tedbir amaçlı
devletimiz Sağlık
Bakanlığımızın doğrultusunda
karantina altına altı. Gerekli

sağlık taramalarını yapıyorlar.
Ama daha önce gelmiş olan
vatandaşlarımızın da en
azından bakanlığımızın
belirttiği 14 günlük süreyi
evlerinde geçirmeleri, varsa
eğer umreden gelenleri
vatandaşlarımızın da ziyaret
edilmemesinin önemli olduğunu
belirtmek istiyorum” diye
konuştu.
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BAŞKAN BALTA, VAKFIKEBiR'DE DR. KAMİLOĞLU'NDAN ŞALPAZARI'NDAN
COViD- 19'LA iLGiLi ÇALIŞMALAR COViD- I9 UYARISI ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI
6 yıldan
HAKKINDA BiLGi VERDi Vakfıkebir Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Yaklaşık
beri AK Parti
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta,
COVİD- 19'la ilgili olarak ilçe genelinde yapılan
mücadele çalışmaları ve alınması gereken
önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Aile Hekimi Dr. Zafer Kamiloğlu COVİD- 19
virüsü hakkında uyarılarda bulunarak
belirtileri ve korunma yollarını açıkladı.
> Sadık Aydın 4'de

Şalpazarı İlçe
Teşkilatının çeşitli
kademelerinde
görev yapan
Mustafa Topkara,
19 Nisan 2020
tarihinde yapılacak
olan AK Parti
Şalpazarı olağan
ilçe kongresinde
aday olduğunu
açıkladı.

æ

> Ahmet Kamburoğlu 2'de

19 Nisan 2020 Pazar
günü yapılacak olan AK
Parti Şalpazarı olağan ilçe
kongresinde AK Parti İlçe
Başkanlığına aday olduğunu
açıklayan Mustafa Topkara, 27
Aralık 1965 tarihinde
Şalpazarı'nda doğdu. İlk, orta
ve lise öğrenimini
Şalpazarı'nda tamamlayan
Topkara, 1993 yılında Anadolu

Üniversitesi İşletme
Fakültesi'nden mezun oldu.
1997 yılında doğduğu ilçede
esnaﬂığa başlayan Topkara,
halen esnaﬂık hayatını
sürdürüyor. Yaklaşık 6 yıldır
AK Parti üyesi olan ve parti
teşkilatının çeşitli
kademelerinde görev yapan
Mustafa Topkara evli ve 2
çocuk babası.

