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Kebir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz 
Karadeniz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Trabzon İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 
Vakfıkebir Kaymakamlığı gözetiminde İlçedeki mahalle 
muhtarlarına online “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

Vakfıkebir'de kamu ve yerel imkanlarla önemli 
hizmetler yapılıyor. 2021 yılı içerisinde tamamlanacak 
olan proje ve hizmetlerle ilçe altın yılını yaşayacak. 
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Ahmet KAMBUROĞLU

KASIT MI VAR?

KEBiR'DEN TGC'YE ZiYARET

Bu hafta Vakfıkebir'de bir toptan yerin 

daha açılışı gerçekleşti…

Ama dikkatlerden kaçmayan bir durum 

ortaya çıkmış oldu.

Merkezi Vakfıkebir olan bu yerin, davetiye 

ve dağıtılan indirim kitapçığının üzerinde 

adres kısmında Beşikdüzü/Trabzon 

yazması dikkatlerden kaçmadı…

İndirim kitapçığının üzerinde ise bir kroki 

yapılmış.

Bu krokide Vakfıkebir'le alakalı hiç bir bilgi 

yok.

Bu iş yeri Vakfıkebir'de kurulacak, adres 

ve kroki üzerinde Vakfıkebir adresi 

gösterilmeyecek.

Acaba bunun yazılmasında bir kasıt mı 

var?

Kasıt var ise bizlere ne anlatmak 

istiyorlar?

Vakfıkebir'in tüm imkanlarını 

kullanacaksın ve bunu da böyle 

yapacaksın…

Vakfıkebir'de yeni sınırı mı çiziyorlar?

Vakfıkebir'de yeni sınır belirleme 

çalışmalarına mı başladılar?

Yoksa insanların kulağına başka bir şey 

mi fısıldıyorlar.

Bekleyip göreceğiz…

*************************

İki maske, mesafe ve temizlik…

Selamlaşma, gönül selamı ile…

İnsanlar artık alışsa da, halen daha başka 

bir şeyler söyleyenler var. Bu virüse 

inanmayanlar da çabası…

Daha ne olsun ki?

Yakınlarımızı bu hastalık yüzünden 

kaybettik. Arkadaşlarımızı yoğun 

bakımlara kaldırdık. Biz halen daha 

inanmıyoruz…

Kural konulmuşsa, uyulması şart!

Bu kurallar kimin için, bizler için değil mi?

Daha fazla kimselere bulaşmasın ve 

sağlıklı yaşam olsun…

Bu virüsten dolayı birçok kapatılan 

işyerimiz var.

Bu işyerlerinin ödemeleri var. Borçları var. 

Kiraları var.

Bu insanlar ne yapacak…

Açık olup ta işleri kötü olan esnaarımız 

var…

Bir destek paketi açıklanıyor.

Yine faizlerle karşı karşıya kalıyoruz.

Erteleme geliyor.

Faizle erteliyorsun.

6 ay erteleme geldi.

O ertelediğin 6 ay, diğer taksitlerin üzerine 

eklenecek ve öyle ödemeyi isteyecekler 

geriye…

Nasıl bir destek paketi oldu bu şimdi…

İnsanlara yardımcı olmak böyle bir şey 

herhalde…

Faizi her ne olursa olsun alacaksın.

Biz esnafımıza yardımcı olduk 

diyeceksin…

Çok yanlış bir uygulama bence…

Esnafa yardımcı olacaksan, tam 

olacaksın…

Esnaf kara kara düşünmeyecek.

Ben bunu sonrasında nasıl öderime 

düşmeyecek…

Şuan da esnaf mecburen bu ertelemeyi 

yapıyor.

Esnafta işte yok, parada…

Esnaf yine 6 ay sonra kara kara 

düşünmeye devam edecek…

Vay esnafın haline…

Kebir Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yılmaz Karadeniz, 

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni 
ziyaret etti. Karadeniz'i TGC Başkanı 
Ersen Küçük ve basın mensupları 
karşıladı.
“PANDEMİ BİZİ DAHA ÇOK 
ÇALIŞMAYA SEVK ETTİ”
Burada açıklamalarda bulunan Kebir 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Karadeniz, pandemi 
sürecinin etkileri ile ilgili, “Pandemi 
süreci bizim çalışmamızı zorluklara 
rağmen engellemedi. Tedbirleri 
aldığımızdan dolayı rahatladık. 
Hijyen ve mesafe kurallarını sistem 
olarak oturttuğumuzdan dolayı 
elemanları çoğalttık. Programladık 
ve üretim devam eti. Markamızın 
Türkiye çapında kabul görmesi, 
istenilmesi bizi daha çok çalışmaya 
sevk etmiştir. Markamız çok eskiye 
dayanan Türkiye'de kabul gören 
özellikle Karadeniz bölgesi ve insanı 
dışarıda yaşıyor ve tercih ediliyoruz. 
Zor günleri atlatmışızdır. Bundan 
sonraki çalışma daha çok önem 
gösteriyor. Ayakta kalmak daha farklı 
şeyleri üretip sunma açısından 
sürekli yenilikleri takip etmek çok 
önemli. İnşallah daha fazla katkı 
sunarız. Çalışma bizden takdir 
Allah'tan” dedi.
YENİ YATIRIMLAR OLACAK MI?

“Yeni yatırımlar olacak mı?” 
sorusunu yanıtlayan Karadeniz, 
“Mevcut olan yatırımları pandemi 
dönemi içerisinde hızlı gidişini tedbir 

açısından belli bir ölçüde yavaşlattık. 
Bundan sonraki programımız bunları 
en erken nasıl bitirebiliriz diye 
çalışıyoruz. 3-5 ay içerisinde hızlı bir 
şekilde bitirmeye gideriz. Üretim ve 
maliyetler açısından piyasaya daha 
fazla mal süreriz” diye konuştu.
“ÖNCE ÇALIŞIP SONRA 
ELEŞTİRMELİ”
Asgari ücretle ilgili Karadeniz, 

“Asgari ücret Türkiye'nin 
ekonomisine göre belirlenmiş olduğu 
bir yatlandırmadır. Biz elimizden 
gelen katkıyı çalışan 

arkadaşlarımıza sağlamak için 
uğraşıyoruz. Asgari ücretin üzerinde 
vermeye çalışıyoruz. Çalışan hak 
eden, ihtiyaçlı olandır. Dışarıdan 
eleştiri yapmak kolaydır. İnsanlar 
önce çalışıp sonra eleştirmelidir. Bu 
anlayış bizde oluşursa hakkımız 
asgari ücretin yukarıya çıkarılmasını 
talep etmeliyiz. Sosyal devlet elinden 
gelen desteği veriyor işsizlere. 

İşsizleri iyi tetkik etmek lazım. İş var 
mı yok mu diye incelenmeli. 
İnsanların çalışmadığı, çalışmama 
sebepleri tespit edilmeli. Herkes bir 
şey üretmelidir. Eliyle üretici 
olmalıdır. Asgari ücreti normal 
görüyorum. Gücü yeten sanayiciler 
ve işletmelerin daha üst tutarları 
vermesini de destekliyorum” dedi.
“KEBİR FİRMASI TAKLİT 
EDİLİYOR”
Kebir rmasının taklit edilmesiyle 
ilgili Karadeniz, “Kebir, Türkiye 
markası olduğundan dolayı güvenilir 
marka olması önemlidir. Önce 
çalışanlarımız ve tüketicilerimize 
teşekkür ediyorum. Markayı 
büyütmek çok zordur. Büyük bir 
emek sarf ediliyor. Bunun için 
bedeller ödeniyor. Bu hazır 
piyasadan birileri benzeterek 
nemalanmak istiyor. Kanunlar 
Türkiye'de belli. Bir yere kadar 
gidebiliyorsunuz. Taklitlere karşı 
çıkıyorsunuz ama bir yere kadar 
gidebiliyorsunuz. Kanunun 
boşluklarından faydalanılarak 
yapılan bir şeydir. Bize zararı var mı 
konusunda biz onu daha çok 
kaliteye, hizmete önem göstermemiz 
gerektiğini düşünüp hareket 
ediyoruz. Vatandaş bir yere kadar 
kabullense de kısa sürede 
vazgeçebilir” dedi.

Trabzon 30. Bölge Birliği Başkanı 
Murat Gümrükçü Vakfıkebir 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatini ziyaretinde Başkan 
Vekili ve Şalpazarı Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperati Başkanı Murat Yılmaz, 
Trabzon Yeşil Kooperatif Başkanı 
Hasan Kurt ve Bölge Birlik 
yöneticileri kendisine eşlik ettiler. 
ERTELEMELERE FAİZ 
UYGULAMASI YAPILACAK
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperati kefaletiyle veya 
doğrudan Halk Bank'tan hazine 
destekli kredi kullanan ve Covid-19 
salgını nedeniyle işleri zarar gören 
esnaf ve sanatkârların kredi 
taksitlerinin ertelenmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperati Başkanı 
Hasan Topaloğlu, 4 Şubat 2021 tarihi 
itibari ile elimize ulaşan genelgeye 

göre söz konusu karar kapsamındaki 
esnaf ve sanatkârlardan yaşanan 
salgın nedeniyle işleri ve/veya 
işletmesi zarar görenlerin, kooperatif 
kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 
vadesinde Aralık 2020 ve öncesi 
tarihlerde kullandıkları kredilerden 
doğan borçlarından, vadesinde 
ödenmeyen ve banka takibine 
alınmamış taksitleri ile 1 Ocak 2021-
30 Haziran 2021 tarihleri arasında 
ödenmesi gereken taksitlerin 
erteleneceğini söyledi. Daha önce 
yaşadığımız 4-5-6. Aylardaki ertele-
me gibi bir uygulama olmayacak. 7-
8-9. Aylarda ki uygulama gibi bir 
uygulama yapılacak. Faiz 
uygulanarak kalan taksitlerin üzerine 
bölünme şeklinde bir uygulama 
yapılmıştı. Bu 6 aylık ertelemede 
yine aynı şekilde faiz uygulanarak 
yapılacak. Erteleme işlemlerinin; 
krediye tanımlı faiz oranı üzerinden 
faiz tahakkuk ettirilerek ve erteleme 
döneminde tahakkuk edecek taksit 

anapara ve faiz tutarlarının ertelenen 
taksitten sonraki taksitlere eşit olarak 
eklenmesi suretiyle yapılacağını 
belirten Başkan Topaloğlu, “Erteleme 
işlemi, herhangi bir talebe gerek 
kalmaksızın, taksitin vadesinde 
ödenmemesi halinde bankaca 
otomatik olarak gerçekleştirilecektir. 
Otomatik ödeme talimatı olanların 
taksitleri vadesinde bankaca tahsil 
edilecek olup, erteleme istemeyen 

esnaarımız muhakkak ki gününde 
ödeme yapmaları gerekmektedir. 
Aksi halde bir gün gecikseler bile 
banka otomatik olarak erteleme 
yapacaktır. Erteleme yapılan kredi 
faizle birlikte bir sonraki ödemeye 
yansıyacaktır. Bu konuda 
esnaarımız gerekli hassasiyeti 
göstererek mağduriyet 
yaşamamaları için gününde ödeme 
yapmaları gerekmektedir. Fakat vakit 
kazanmak isteyen esnaarımız için 
de önemli bir fırsat sayılır” dedi.  
Karar kapsamında kredisi ertelenen 
esnaf ve sanatkârların, erteleme 
dönemi boyunca çalışan sayısını 
azaltmayacağına dair taahhütname 
alınacağının altını çizen Vakfıkebir 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu, çalışan sayısında eksilme 
tespit edilen esnaf ve sanatkarlar 
erteleme kapsamından çıkarılacağını 
da vurguladı. Borçları ertelenmiş 
esnaf ve sanatkarlara, talepleri 
halinde düşük faizli kredi 
kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar 
kapsamında Banka tarafından 
erteleme süresinde düşük faizli kredi 
açılabilecek ve söz konusu karar-
larda ertelemeye tabi borcu bulu-
nanlara kredi açılmasını engelleyen 
hükümler uygulanmayacak.

ESNAF VE SANATKARIN
KREDi BORÇLARINA 6 AY ERTELEME
Trabzon 30. Bölge Birliği Başkanı Murat Gümrükçü Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Topaloğlu'nu ziyaret ederek, esnaf ve sanatkarların kooperatif 
kefaletiyle kullandıkları kredilere getirilen erteleme kararına ilişkin açıklamalarda bulundular.
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Hizmetlerin son durumu ile 
ilgili olarak gazetemize 

bilgiler veren Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “İlk gün ki hizmet aşkıyla 
İlçemiz için gece gündüz 
çalışıyoruz. Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi 3 bin aileye 
istihdam imkanı sağlayacak. 

Ekmek Temalı Millet Bahçesi, 
Kapalı Yüzme Havuzu 
vatandaşlarımızın sosyal 
yaşamlarına büyük katkılarda 
bulunacak ” dedi.  
“MİLLET BAHÇESİ 
TAMAMLANIYOR”
Başkan Muhammet Balta, 
“Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın desteğiyle, 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca (TOKİ) Yalıköy 
Mahallemiz sahilinde inşası 
devam eden Vakfıkebir Ekmek 
Temalı Millet Bahçemizde 
bisiklet yolları, çocuk oyun 
alanları, millet kıraathanesi, 
ekmek müzesi, tematik 
bahçeler, mısır tarlaları, çim 
tepe, ahşap pergolalar ve 
etkinlik çayırı gibi alanlar 

bulunuyor.  Yapımına 2019 
yılında başlanan ve dolgu ala-
nına inşa edilen millet bahçemiz 
tamamlandığında yaklaşık 15 
milyon liraya mal olacak. Bu 
önemli hizmet tamamlanma 
aşamasına geldi. İnşallah önü-
müzdeki günlerde halkımızın 
hizmetine sunacağız. 

“OSB 3 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI 
SAĞLAYACAK” 
Yaklaşık olarak 3 bin kişiye iş 
ve aş kapısı olacak olan 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemizin yeni yolunun ve 
altyapısının yapım 
çalışmalarına başlanıldı. 
“ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI” 
Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemizin 2018 yılında 
başlanılan, 2020 yılı Nisan ayı 
itibariyle tamamlanan altyapı 
projesinin ihalesi Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
28 Temmuz 2020 tarihinde 
Ankara'da yapıldı. Altyapı yapı 
ihalesi kapsamında; OSB alanı 
içerisindeki yollar, içmesuyu, 
atıksu, yağmursuyu ve Telekom 

altyapı şebekesine ait inşaat 
işlerinin yapım çalışmalarına 
başlanıldı. Ayrıca elektrik yapım 
işi ihalesi altyapı %50 seviyeye 
gelince yapılacak.  
“YENİ YOLU YAPILIYOR” 
OSB'ye ulaşımı sağlayacak 
olan yeni yol 4,5 kilometre 
uzunluğunda, 25 metre 

genişliğinde çift gidiş, çift geliş 
olarak ilçemizin imar planlarına 
işlemiştik. Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından karayol-
ları standartlarına uygun şekilde 
projelendirilen bağlantı yolu ile  
daha önce karayolları ağına 
alınarak 08 Ağustos 2019 tari-
hinde ihalesi yapılmıştı. Yeni 
Organize Sanayi İl Yolunun 
ihale değerlendirme süreci 20 
Mayıs 2020 tarihi itibariyle ta-
mamlanarak ilgili rma ile 
sözleşme imzalanmıştır. Proje 
onaylandı. Çalışmalar 
devam ediyor. 
“EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
BİNASI” 
Hacıköy Mahallemizde yapılan, 
arsa alanı 2.045 metrekare, 
kapalı alanı 2.098 metrekare ve 

yaklaşık maliyeti: 6,5 milyon TL 
olan ilçe emniyet müdürlüğü 
binamız tamamlandı.
“YÜZME HAVUZU İNŞAATI 
BAŞLIYOR” 
Yarı olimpik yüzme havuzunun 
yapımı için yüklenici rma 
yetkilileri ile sözleşme 
imzaladık.  Hürriyet 

Mahallesinde, Kapalı Spor 
Salonunun bulunduğu alanda 
yapılacak olan Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzumuz 7 ayda 
tamamlanarak hizmete girecek. 
“14 ŞUBAT KURTULUŞ 
CADDESİ PROJESİ”
14 Şubat Kurtuluş Caddemizde 
Peyzaj Projesi başlattık. 
Çalışmalar devam ediyor. Alt 
yapı yenilecek, doğalgaz 
boruları serilecek, yağmur suyu 
hattı, kanalizasyon boruları 
değişecek. Yol mozaik parke 
taşı olacak. Kaldırımlar mermer, 
granit olacak.  Engelli yolu 
yapılacak. Ekmek logolu özel 
üretim aydınlatma direkleri, 
ağaçlar, çöp kutuları ile bu 
caddemiz göz kamaştıracak 
Proje kapsamında bu 

caddemizi muhteşem bir 
görünüme kavuşturacağız. 
“YOL ÇALIŞMALARI” 
İlçemizde tarihin en büyük yol 
hamlesini gerçekleştirdik. 
Vakfıkebir Belediyemiz ve 
Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından mahallelerimizde 
toplam 467 kilometre beton ve 

asfalt yol yapıldı. Bu yollar 146 
bin m³ sanat yapısı (taş duvar) 
ile desteklendi. Geçtiğimiz 
günlerde Yıldız - Düzlük - İlyaslı 
Mahallelilerimize ulaşımı 
sağlayan grup yolunda Trabzon 
Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından başlatılan asfaltlama 
çalışmaları tamamlandı. Yine 
Çamlık ve Çamlık Sahil 
Mahallerimizde asfalt yol 
çalışmaları yaptık. 
Çalışmalarımız belirlediğimiz 
program çerçevesinde 2021 
yılında da sürecek. 
“GASİLHANE YAPILIYOR”
Kemaliye Mahallesinde bulunan 
112 Acil Servisimizin bulunduğu 
alanda Büyükşehir belediyemiz 
tarafından ölülerimizin 
yıkanacağı gasilhane yapılıyor. 

“HASTANEYE OTOPARK VE 
TÜP GEÇİT”  
Vakfıkebir Devlet Hastanemizin 
arka tarafında bulunan arsada 
otopark ve otoparktan 
hastaneye geçişi sağlayacak 
tüp geçit inşaatının çalışmaları 
devam ediyor. 
“PAZARYERİ PROJESİ” 

Sahilde, Kemaliye Mahallesinde 
Yavuz Sultan Selim Camimizin 
arka tarafında bulunan alanda 
yapmayı planladığımız 
pazaryerimizle alakalı 
Büyükşehir Belediyemizle 
birlikte çalışmaya devam 
ediyoruz. Kısa bir süre 
içerisinde bu projeye başlamayı 
planlıyoruz. 
“VAKFIKEBİR'E İKİNCİ 
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN 
MÜJDESİ”
Vakfıkebir Ekmeğimizin 
ardından ilçemize ikinci bir 
coğra işaretli ürünü alabilmek 
için 2018 yılında yaptığımız 
başvurumuzda süreçler tamam-
lanmak üzere. İnşallah önümüz-
deki günlerde bu müjdeli haberi 
de ilçe halkımızla paylaşacağız. 

2021 YILINDA YENi PROJELER
HAYATA GEÇiYOR

İ
Yİ Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Alpaslan Beşli ve 
yönetim kurulu üyeleri bir 

süre önce ilçe kongrelerini 
tamamlayan Çarşıbaşı İYİ Parti 
İlçe Başkanı Hamza Ustabaşı 
ve Beşikdüzü İYİ Parti İlçe 
Başkanı Serkan Dübüş'e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.  
İSTEK VE COŞKUNUN 
OLDUĞU YERDE BAŞARI DA 
MUTLAKTIR
İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli ziyaret sonrası 
yaptığı değerlendirmede şu 

ifadelere yer verdi. Başkan 
Beşli, Çarşıbaşı ve Beşikdüzü 
ilçe başkanlarımız kongrelerini 
tamamlayarak çalışmalarına 
aynı kararlılık ve azimle devam 
ediyorlar. Kongreler sonrası 
Pandemi dolayısı ile bizlerde 
kendilerine hayırlı olsun 
ziyaretimizi gerçekleştireme-
miştik. Bugün bir fırsat bularak 
kendilerine hayırlı olsun ziyaret-
lerimizi gerçekleştiriyoruz. Her 
iki başkanımıza da 
çalışmalarında başarılar 
diliyoruz dedi. Başkan Alpaslan 

Beşli yaptığı değerlendirmede 
şu ifadeleri kullandı. İyi Parti 
Genel Başkanımız Sayın Meral 
Akşener hanımefendi il il, ilçe 
ilçe esnaarı tek tek dolaşarak 
sorunları kamuoyu ile paylaştı-
ğına dikkat çeken Başkan Beşli, 
“Bizler gibi diğer ilçelerimizde 
de aynı çalışmaları görmek 
bizleri çok mutlu etti. İstek ve 
coşkunun olduğu yerde başarı 
da mutlaktır” dedi. Başkan 
Alpaslan Beşli, İyi Parti ilçe 
başkanları olarak; Genel 
gündem, gelişmeler ve stratejik 
konularda istişarede bulunduk. 
Pandemi süresinde hükümetin 
ekonomik olarak vatandaşın 
yanında olmadığını, Esnafımıza 
söz verilen faizsiz kredilerin 
maalesef olmadığını, Esnaf ve 
sanayicilerimizin bu süreçte çok 
zor durumda olduklarını gördük. 
Tek adam rejiminde iktidarın 
muhalefetlere karşı gerek 
ziksel, gerekse de psikolojik 
algı yöntemleriyle müdahil 
olduğunu, tahammülsüzlük 
gösterdiğine şahit olduk. İyi 
Parti Genel Başkanımız Sayın 

Meral Akşener Hanım, 
Türkiye'nin acilen güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme 
dönmesini, Türkiye'nin 
normalleşmesini, kuvvetler 
ayrılığına dayalı Demokratik bir 
yönetime geçilmesini 
söylemektedir. Akp İktidarı 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminde gerek ekonomik 
olarak, gerekse de dış siyaset 
olarak iyi bir yönetim 
göstermemektedir. Dolayısıyla 
bir erken seçime gideceklerini 
düşünmekteyiz. Bizler ilçe 
başkanları olarak, Birlik ve 
beraberlik içerisinde, olası bir 
erken seçime hazırlanıyoruz. 
Üye sayılarımızı artırıyoruz. 
Türkiye'miz için Büyükliman için 
her daim yapıcı muhalefet, 
sorunlar ve çözüm önerileri için 
çok çalışacağız. Allah yar ve 
yardımcımız olsun' 'dedi.
ÜYE ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR
İyi Parti'nin her geçen gün 
büyüdüğünü ifade eden İyi Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Alpaslan Beşli, Vakfıkebir 

ilçemizde üye kayıtlarının 
devam ettiğini söyledi. Beşli, 
“Üyelik kayıtlarına teveccüh çok 
büyük. İnşallah bu durum 
katlayarak devam edecek. 
Önümüzdeki süreçte önemli 
kampanyalarla partimizi 
büyütmeye devam edeceğiz" 

dedi. Beşli, “Vakfıkebir İlçe 
Başkanlığı olarak biz de 
samimiyetle ve azimle 
çalışıyoruz. Bizler gibi diğer 
ilçelerde de aynı çalışmaları 
görmek bizleri çok mutlu etti. 
İstek ve coşkunun olduğu yerde 
başarı da mutlaktır” dedi. 

İSTEK VE COŞKUNUN OLDUĞU YERDE
BAŞARI DA MUTLAKTIR

Emniyet Müdürlüğü Binası OSB Yolu Yol Yapım Çalışmaları

14 Şubat CaddesiMillet BahçesiGasilhane

Vakfıkebir için büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Hastane Otopark ve Tüp Geçit
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Osman KOYUNCU

eryem suresinin tefsirini okurken, Manlamaya çalıştığın önemli 

noktaları sızın anlayışınıza sunuyorum.  

Allah'ın sonsuz isimleri vardır, her bir 

çiçek, böcek Allah'ın isimlerindendir. Hz. 

Muhammed ve Kuran'da Allah'ın en büyük 

isimlerinden olduğu gibi aynı zamanda her 

bir fen dalı da Allah'ın birer ismidirler(tıp 

Allah'ın şafi ismi olması gibi). Cam 

zerrelerinde ve su damlalarında parlayan 

ışık, güneşin yansıması olduğu gibi Hz. 

Muhammed ve Kuran, Allah'ın en büyük 

isimlerinin yansımasıdırlar.  

Allah; kelime olarak mabut (tapılan) 

demektir, ancak sonsuz olana tapılır ve 

ancak sonsuz olan varlık, sonsuz bilgi ve 

bilinç sahibi olabilir. Rahman, o sonsuz 

varlığın, somut(elle tutulan) olarak 

tecellisi ve görüntüsüdür. Bu somutlaşma 

Celal(azamet) ve Cemal(güzellik) olarak 

zahirde zıt görünen iki kola ayrılır. Dinin 

bazı konuları soyut(hayal gibi) ve 

sonsuzdurlar. Mana üretmek için o sonsuz 

varlık (Allah)zıtları çarpıştırarak geliştirir 

ve sonsuz örnekler üretilerek yine o soyut 

varlığa(Allah'a) döner(her şey O'ndan geldi, 

O'na dönecektir). Onun için İsra 110 “İster 

Allah deyin ister Rahman deyin, bütün 

güzel nitelikler (o) varlığındır” diyor. Zahiri 

zıtlık içeren ayetlerde Rahman ismi geçer. 

Kur'an kelime seçiminde sonsuz bilinç ifade 

eder, her kelimenin kendi yerinede çok 

önemli ve büyük manaları vardır. Rab, 

Rahmâniyetin ve somutlaşmanın gereği 

olan zahiri zıtlıkları bazen normal olarak, 

bazen fazıl ve ekstra olarak geliştirmek, 

zirveye çıkarmak, manasında kullanılır. 

Zahiri zıtlıklar ve Rahmâniyet sürecinde 

abes bir şeylerin kalmaması için varlıkları 

daima geliştirmek ve gayb âlemine 

mahsulât göndermek içindir. Rab kelime 

olarak sahip demektir(Rabbil âlemin yani 

âlemlerin sahibi). Kâinat sahipsiz ve 

manasız değil, sonsuz güzellikte manalar 

ve varlıklar üretmek için kurulmuş çok 

denklemli bir mekanizmadır. Kuranda 

anlatılan peygamberlerden maksat tarihi 

olaylar değil de Hz. Muhammed'in birer 

özelliği anlatılır. Kitap, kelime, yasa, 

önemli yazılım, maddî ve manevi kader 

kitabıdır.  Evet, kâinat kitabı çok boyutlu 

ve çok renkli ve çok ana konuları içeren bir 

nehir gibi akıyor. Nebi, kelimesi vahiy 

almak manasında olup, kâinatın geçmiş ve 

geleceği içine alacak şekilde kâinat ile ilgili 

evrensel ve âdeta sonsuz nitelikli haber ve 

bilgi demektir. Kâinatın geçmiş ve geleceği 

ile ilgili bütün olumlu bilgiler de 

nübüvvete benzer görevler görür.  Bu 

bilgiler insanın DNA'sında ve beyninde 

kayıtlıdırlar. İhtiyacın ve sonsuz İlâhî 

sistemin tetiklemesiyle ortaya çıkarlar. 

Olumlu pozitif ilimler, kâinattaki ana 

misyonlardan biri olan bir damarı keşfeder 

ve gösterebilirler. Felsefî ekoller olumlu 

ilimlere ve dinlere karşı daima geride 

kalmışlardır. Felsefe, günlük düşüncelerde 

ve dünyanın zahiri yapısına ait güzel 

şeyler bulmuştur ve bulmaya devam 

ediyor. Eğer, bu faaliyetini evrensel ve 

kâinatın geçmiş ve geleceği ile ilgili temel 

bilgilere dayandırırsa yani her şeyin 

O'ndan geldiğini anlayabilirse güzel 

neticeler ortaya çıkar. Allah en açık ve en 

geniş şekilde kendini maddî-manevi 

vahiylerle bize göstermiştir. Abd(kul),  tâbi 

olan, tamamıyla bir şeye uyan demektir. 

Peygamberler, sistemin soyut somut(maddi 

manevi) bütün gerçeklerine uyan, kendisini 

bu düzenden muaf tutmayan ve bu şekilde 

sonsuzluğu yakalayan kişiler demektir ve 

Hz. Muhammed zirve örnektir. 

MERYEM SURESİ ÜZERİNE BİR YORUM

Vakfıkebir İlçesinde 30 yıldır 
çiçekçilik sektöründe hizmet 

veren OSKA Uluslararası 
Çiçekçilik sahibi Ali Aşkın 
Kayhan, gerekli izinlerin 
alındığını ve sevgililer gününde 
ilçemizdeki çiçekçi esnaf 
arkadaşlarımızın tümü 
işyerlerinde hizmet verecekleri 
konusunda bilgi aktardı. 
Vakfıkebir İlçesi Kemaliye 
Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş 
Caddesinde hizmet veren 
OSKA Uluslararası Çiçekçilik 
sahibi Ali Aşkın Kayhan yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer 
verdi.  Kayhan; “14 Şubat 
Sevgililer günü için bağlı 
bulunduğumuz Teleor 

Uluslararası Çiçekçilik yönetim 
kurulu başkanımız Sayın Ömer 
Baştan ve birçok çiçek üretici-
lerinin de müracaatı sonucunda 
İçişleri Bakanlığımızdan gerekli 
izinler alındı. Pandemi 
dolayısıyla sokağa çıkma 
yasağı olan günlerde işyerimizi 
açabileceğiz. İşyerlerimizi açış 
saati ve dağıtım için belirlenen 
saatlerde çiçek siparişlerimizi 
müşterilerimize ulaştırabilmek 
için gerekli izinler tarafımıza 
verildi.” Çiçekçilik sektöründe 30 
Yıllık tecrübeye ve deneyime 
sahip olan ayrıca Vakfıkebir 
İlçesinin sevilen sayılan değerli 
esnaarından Ali Aşkın Kayhan 
sözlerine şöyle devam etti. 

Kayhan, “Bu zor günlerde böyle 
bir hassasiyet göstererek 
binlerce çiçek üreticisi, tedarikçi 
ve satıştan kazancını sağlayan 
insanların mağduriyetini dikkate 
alarak izin veren İçişleri 
Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. 
Tüm müşterilerimize yeni 
çeşitlerimizle hizmet etmek 
üzere işyerimiz belirlenen 
saatlerde açık olacaktır. 
Kıymetli Müşterilerimiz Telefonla 
da sipariş verebilir. Telefonla 
verilen siparişler söylenen 
adreslere servis saatinde itina 
ile teslim edilecektir. Hijyen, 
sosyal mesafe ve maske 
kurallarına uyarak hizmet 
vermeye devam ediyoruz dedi.”
“ALINAN İZİNLER 
DOĞRULTUSUNDA AÇILIŞ VE 
KAPANIŞ SAATLERİ”
12 Şubat 2021 Cuma Gece 
24:00 'a kadar dağıtım izni
13 Şubat 2021 Cumartesi Saat 
10:00 ile 17:00 arası 
müşteriye açık
13 Şubat 2021 Cumartesi Saat 
17:00 ile 24:00 arası servis
14 Şubat 2021 Pazar Saat 
10:00 ile 17:00 arası 
müşteriye açık
14 Şubat 2021 Pazar Saat 
17:00 ile 24:00 servis yapılacak 
şekilde düzenlendi. 

SEVGİLİLER GÜNÜNDE
ÇiÇEKÇiLER AÇIK OLACAK

Hürriyet Mahallesinde, Kapalı 
Spor Salonunun bulunduğu 
alanda yapılacak olan Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu 7 ayda 
tamamlanarak hizmete girecek. 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta,  “Söz 
verdiğimiz bir hizmeti daha 
Vakfıkebir'imize kazandırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzme 
havuzu konusunda ilçe 
halkımızın özellikle 
bayanlarımızın ve 
çocuklarımızın beklentileri 
vardı. Yüzme havuzumuz yeni 
yüzme öğrenecek olan 
çocuklarımıza da ev sahipliği 

yapacak. Vakfıkebirimize hayırlı 
olsun. Bu yatırımın ilçemize 
gelmesini sağlayan Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'na, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Muhammet Balta'ya, AK Parti 
Trabzon Milletvekillerimiz Sayın 
Adnan Günnar'a, Sayın Bahar 
Ayvazoğlu'na, Sayın Salih 

Cora'ya, Spor Toto Teşkilat 
Başkanı Başkanı Sayın 
Bünyamin Bozgeyik ve katkısı 
olan herkese şahsım ve ilçem 
adına teşekkür ediyorum” dedi.

KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI BAŞLIYOR

onu ile ilgili olarak bir Kaçıklama yapan Beşikdüzü 
Belediye Başkanı Ramis Uzun, 
“Pandemi süreci halkımızı ve 
esnafımızı çok yordu. 
Esnafımız; halkımıza dolaylı 
uzanan elimizdir. Beşikdüzü 
Belediyesi olarak 2020 yılında 

Pandemi sürecinde 3 ay süre 
ile kapanan belediyemiz 
kiracıları olan esnafımızdan 
meclis kararımızla kira 
alınmadı. Esnafımıza can suyu 
oldu. Beşikdüzü Belediyemiz 
2021 yılı Şubat ayı Belediye 
Meclisi toplantısında 

belediyemiz kiracısı esnafımız 
için 2021 yılında kira artışı 
yapılmaması yönünde oy birliği 
ile karar alınmıştır. Esnafımızın 
sorunlarına duyarlılık gösteren 
meclis üyelerimize teşekkür 
ederim. Esnafımıza hayırlı 
olsun” dedi. 

K�RA ARTIŞI UYGULANMAYACAK 
İ

çişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı 
ile AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim 
Yılı olarak ilan edilerek eğitim seferberliği 

başlatıldı. Bu kapsamda Vakfıkebir 
Kaymakamlığının gözetiminde Trabzon AFAD 
İl Müdürlüğü eğitimci personeli tarafından 
Vakfıkebir Uygulama Oteli Konferans 
salonunda, mahalle muhtarlarına uzmanlarca 
“Afet Farkındalığı Eğitimi” verildi. Korona virüs 
salgını nedeniyle 2 bölümde yayılan eğitimler, 
online olarak aktarılan bilgilerle başarılı bir 
şekilde tamamlandı. Afet ve acil durum nedir? 
Temel afet bilinci, yangın, sel, çığ ve deprem 
sırasında yapılması gerekenler noktasında 
genel bilgiler veren Afet ve Acil Durumlar İl 

Müdürlüğü Eğitim Uzmanları, “Afet 
bilinci çok geniş bir konu. Afet bilincini 
anlayabilmek için öncelikle afeti çok iyi 
bilmek gerekir. Biz acaba bugüne kadar 
afetlere doğru bakabildik mi?  Biz 
afetleri doğru değerlendirebildik mi? 
Afet deyince özellikle ülkemizde akla 
gelen dört afet var. Bunlar deprem, sel, 
çığ ve heyelandır.  Bu afetler en fazla 
can alan afetlerdir. Bu afetler gerçekten 
afet mi yoksa sıradan bir doğa olayı 
mı? Bizim afet olarak nitelendirdiğimiz 
bu olaylarda insanlar neden hayatını 
kaybediyor, binalar neden çöküyor. 
Suçlu kim ve nerde yanlış yapıyoruz.” 
ifadeleri kullanıldı. Program 
kapsamında afet önleyici tedbirler, afet 
anında yapılması gerekenler ve afet 

bilinci oluşturma çalışmaları hakkında 
muhtarlara bilgi verildi. Afet bilinci oluşturmak 
ve afet anında gerekli müdahaleler konusunda 
toplumun büyük kesiminin bilinçlendirilmesinin 
önemli olduğu vurgulandı. Eğitim sonrası 
muhtarlara “Afet Eğitim Yılı” çerçevesinde 
hazırlanan aş ve broşürler dağıtılarak, 
vatandaşların görebile-ceği yerlere asılması 
veya dağıtılması husu-sunda yardımcı 
olunması istenildi. Eğitim se-minerine 
Vakfıkebir Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü 
Şifa Karadeniz'in yanı sıra Muhtarlar Derneği 
Başkanı İzzet Çilingir ve mahalle muhtarları 
katıldı. Eğitim, AFAD Müdürlüğü uzmanlarının 
muhtarlara teşekkürü ile sona erdi.

MUHTARLARA 
“AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLDİ

Vakfıkebir ilçesinde yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı 
için Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Fen İşleri Müdürü 
Mustafa Kemal Bulut ve yüklenici firma Kalem Mimarlık Mühendislik 
İnşaat Taahhüt Ticaret yetkiliklerinin katılımıyla sözleşme imzalandı.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Pandemi dolayısıyla belediyenin 
kiracısı olan esnafların 2021 kiralarında artış yapılmayacağını açıkladı. 
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 Şubat MİT krizi Gezi 7kalkışması 17/25 Aralık yargı 
darbeleri 6-7 Ekim Sokak 
çağrıları ve nihayetinde 15 
Temmuz hain darbe girişimi. 
Hepsinde millet iradesi, varlığı 
gasp edildi ama milletimiz 
hepsini önleyerek iradesine sahip 

çıktı. Türkiye sıradan bir ülke 
değil. Çadır devleti hiç değil. 
Türkiye güçlü bir ülkedir. 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın cesur ve 
kararlı tutumuyla FETÖ'nün alçak 
kumpasları çökertilmiştir. Dedi. 
#ErdoğanınYanındayız

BALTA; TARiHE “7 ŞUBAT MiT KRiZi”
OLARAK GEÇEN KUMPASIN BUGÜN 9. YIL DÖNÜMÜ

İlçede esnaık yapan ve 
bundan yaklaşık bir ay önce 

ayağı topallayan sokak 
köpeğinin ayağını ağrı kesici 

krem ve sosis içerisine koyduğu 
ağrı kesici ile tedavi eden Yusuf 
Şentürk, olumlu yönde aldığı 

tepkiler üzerine sokak hayvanla-
rını daha fazla ilgi göstereceğini 
belirterek “Bundan Sonra Sokak 
Hayvanlarına Daha Çok Değer 

Vereceğim” dedi.Dededen 
kalma yöntemlerle bir soksak 
köpeğini ağrı kesici krem ve ağrı 

kesici tableti işyerinden aldığı 
sosisin içerisine yerleştirmesiyle 
bir anda medyada gündem olan 
Şentürk yeni icraatı karton 

kutuyu hayvan kulübesi yaparak 
vatandaşların takdirini 
kazanmaya devam ediyor.

ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR!
Üç aylar başlıyor. 13 Şubat Cumartesi günü Receb-i şerifin ilk günü. 
18 Şubat Perşembeyi Cumaya bağlayan gece ise Regâib Kandili.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü 
Recep Şahan, üç aylar 

dolayısıyla yaptığı açıklama-
da; “İçinde bin aydan daha ha-
yırlı gecenin bulunduğu Rama-
zan-ı şerin habercisi olan kut-
lu bir mevsime giriyoruz.” dedi.
Müftü Şahan şunları söyledi:
13 Şubat Cumartesi  günü üç 
ayların ilki olan Receb ayının 
ilk günü. 18 Şubat Perşembeyi 
cumaya bağlayan gece de 
Regâib Kandilidir. Hepimize 
kutlu olsun! Âhiret ticaretinin 
yapıldığı kazançlı bir pazar 
durumunda olan üç aylar, yılda 
ancak bir defa açılır ve üç ay 
boyunca devam eder. İstifade 
edebilenlerin çok şey 
kazandığı bu pazarı kaçıranlar 
gelecek mevsimi beklemek 
zorundadır. Tabii ömürleri 
yeterse. Kimse yarına 
çıkmaya garanti veremediği 
gibi gelecek mevsime 
yetişmeyi de taahhüt edemez. 

Öyleyse yapılacak iş, bu mev-
simi çok iyi değerlendirmek, 
bunun için de onu elimize 
geçen son fırsat olarak kabul 
etmek. Üç aylar fırsat günle-
ridir, çok bereketli bir kazanç 
mevsimidir. Bu günleri nasıl 
değerlendirmeliyiz diye 
sorulacak olursa deriz ki;
1- Bol bol Kur'ân-ı Kerim 
okuyalım. Okumasını 

bilmiyorsak bu günleri fırsat 
bilerek öğrenelim.
2- Peygamber Efendimiz 
(s.a.s)'e salât ü selâmlar 
getirerek O'nun sünnetini 
hayata taşıyalım.
3- Beş vakit namazlarımızı 
kılalım. Hâlâ kılmıyorsak 
başlayalım. Kaza veya nale 
namazlar kılalım. 
5- İşlediğimiz günahlar için 
tevbe ve istiğfarda bulunalım. 
6- Tutabildiğimiz kadar oruç 
tutalım ve elimizdeki imkanlar 
nispetinde muhtaç olan 
insanlara maddi yardımlarda 
bulunarak onları sevindirelim. 
Hayır-hasenât konusunda 
daha gayretli olalım.Bu 
vesileyle mübarek üç ayların 
hayırlara vesile olmasını diler, 
tüm Vakfıkebirlilerin ve Alem-i 
İslâm'ın üç aylarını ve Regâib 
Kandilini tebrik eder, İslâm 
alemine hayırlar getirmesini 
Yüce Allah'tan niyâz ederim.”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Dr. Hüseyin Örs, 

Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile yayla 
statüsünden çıkarılan 
Hıdırnebi ile Turizm merkezi 
statüsünden çıkarılan Araklı 
Yılantaş ve Pazarcık Turizm 
Merkezlerini TBMM 
gündemine taşıdı, ilgili 
bakanlıklar tarafından 
cevaplandırılmak üzere Meclis 
Başkanlığına soru önergesi 
verdi. Bilindiği üzere 
Cumhurbaşkanlığı'nın 
29.01.2021 tarihli 3461 sayılı 
kararnamesiyle Amasya, Bolu 
ve Trabzon'da bulunan 
yaylaların bazı alanları, yayla 
alanı olmaktan çıkarılmış; yine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından imzalanan 
ve 30.01.2021 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan "Bazı 
Alanlarda İlan Edilen Turizm 
Merkezleri ile Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgele-
rinin İptali, Sınırlarının Yeniden 
Belirlenmesi ile İsim ve 
Statülerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Karar" ile Trabzon'un 
Araklı ilçesinde Yılantaş ve 
Pazarcık Turizm 

Merkezlerinin, turizm merkezi 
statüsü iptal edilerek, her iki 
yer de turizm merkezi 
olmaktan çıkartılmıştı. Her iki 
konu ile alakalı TBMM 
Başkanlığına önerge veren 
Örs, "Bu konularla ilgili, 
belirtilen bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın şikayetleri 
var. Vatandaşlarımız, alınan 
kararlar sonrası bu bölgelerin 
imara açılacağı endişesini 
taşıyor. HES'ler, maden 
çalışmaları, çöp depolama 
faaliyetleri sonucunda doğa ve 
doğal yaşam mahvediliyor; taş 
ocakları ile derelerimiz, deniz 
dolguları ile denizimizi mahve-
dildi. Şimdi sıra yaylalarımıza 
mı geldi? Yaylalarımız 
bölgemiz için kültürel bir miras 
ve bir yaşam biçimidir. 
Asırlardır devam eden bir 
yaylacılık geleneğimiz var. 
Belirtilen bölgelerin imara 
açılması tehlikesi var.  
Yaylalarımızın ranta 

açılmasına müsaade etmeye-
ceğiz. Konunun takipçisi 
olacağız. Kimse yaylalarımıza 
göz dikmesin." dedi. Araklı 
Yılantaş ve Pazarcık Turizm 
Merkezlerinin" Turizm merkezi 
statülerinin iptali kararına deği-
nen Milletvekili Örs, "Araklı 
Yeşilyurt Yılantaş Yaylası 
Turizm Merkezi, 1 Ocak 1998 
Tarih ve 23227 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 6 Ocak 
1998 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Pazarcık Yaylası 

Turizm Merkezi de, 20 Eylül 
1991 Tarih ve 20997 Sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan 
13 Ağustos 1991 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 
"Turizm Bölgesi ilan edilmişti. 
Ancak Cumhurbaşkanı 
tarafından 30.01.2021 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanan 
bir karar ile bu statüleri iptal 
edildi. Daha önce Turizm 
merkezi statüsüne 
kavuşturulan bu bölgelerin 
bugün hangi amaçla turizm 
merkezi statüleri iptal 
edilmektedir? Yatırımcılar 
tarafından bölgenin turizme 
kazandırılması için yatırımlar 
yapıldığını ve bölge turizmine 

katkı sunmak adına 
çalışmalar 
yapıldığını biliyoruz. 
Alınan bu karar 
sonrası bu turizm 
merkezlerinin 
bulunduğu alanların 
da imara açılacağı, 
bu alanlarda maden 
arama işlemleri mi 
yapılacağı gibi 

iddialar var. Umuyoruz ki, bu 
iddialar doğru değildir. 
Bölgemizde ve ülkenin birçok 
yerinde, ÇED raporları ile 
oynanması ya da ÇED raporu 
şartlarına uyulmaması vs gibi 
çeşitli sebeplerle doğanın 
tahrip edilerek imara açılıp, 
ranta kurban edildiğine şahit 
olduk. Yine aynı oyunlarla bu 
alanların da mahvedilmesine 
müsaade etmeyeceğiz." 
ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ÖRS:
"YAYLALARIMIZA GÖZ DİKMEYİN"
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs "Kimse yaylaları-
mıza göz dikmesin, yaylada ranta geçit vermeyeceğiz" dedi.

Yaylalarımızın mahved�lmes�ne müsaade etmeyeceğ�z.

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, FETÖ, MİT Müsteşarımız Hakan Fidan ve teşkilat 
mensuplarını yargılamaya çalışarak hükümetimizi devirmeyi amaçlamıştı.

SOKAK HAYVANLARINA
DAHA ÇOK DEĞER VERECEĞİM
Vakfıkebir İlçesi'nde esnaflık yapan Yusuf Şentürk “Bundan
Sonra Sokak Hayvanlarına Daha Çok Değer Vereceğim” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
İstiklal Marşı ile Milli Şair 

Mehmet Akif Ersoy'un genç 
nesiller tarafından daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak, 
gençlerle iletişim kurmak ve 
Başkanlık gençlik çalışmalarına 
ivme kazandırmak amacıyla, il 
ve ilçe müftülükleri 
koordinesinde “On Kıta Bir 
Vatan İlelebet İstiklâl” temalı 
kompozisyon ve resim 
yarışması düzenliyor.
LİSE ÖĞRENCİLERİ 
ARASINDA KOMPOZİSYON, 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARASINDA RESİM 
YARIŞMASI SON BAŞVURU: 
03 MART 2021
Kompozisyon alanında lise 
öğrencileri arasında, resim 
alanında ise ortaokul öğrencileri 
arasında  “On Kıta Bir Vatan 
İlelebet İstiklâl” teması ile 
gerçekleştirilecek yarışmaya 
sadece örgün eğitim-öğretime 
devam eden lise ve ortaokul 
öğrencileri katılabilecek. Bir 
öğrencinin en fazla bir eser ile 
katılım sağlayabileceği yarışma 

için Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğümüz son başvuru 
tarihini 03 Mart 2021 olarak 
belirledi. Başvurular müftülüğe 
bireysel olarak, eser teslimi ve 
başvuru aynı anda olacak 
şekilde gerçekleştirilecektir. 
Yarışmacılar, başvuru ve eser 
teslimi esnasında öğrenci 
(ortaokul ve lise) olduğunu 
belirten belgeyi ve T.C. Kimlik 
Kartını yanlarında 
bulunduracaklardır. Dereceye 
giren öğrenciler ilçe 
müftülüğümüz tarafından 

ödüllendirilecek. Resim ve 
kompozisyon alanlarında ayrı 
ayrı olmak üzere birinci olan 
öğrenciler 200 TL, ikinci olan 
öğrenciler150 TL ve üçüncü 
olan öğrenciler de 100 TL ile 
ödüllendirilecektir.
Yarışma kriterleri ve ayrıntılı 
bilgiyi müftülüğümüzden 
edinebilirsiniz.
Tel: 0 462-841 51 44
Faks: 0 462-841 58 24
BİP Mesaj Hattı: 0534 214 06 61
E-posta: 
vakkebir@diyanet.gov.tr

HAYDİ GENÇLER! ÖDÜLLÜ RESİM VE KOMPOZİSYON
YARIŞMASI S�Z� BEKL�YOR!
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü "On Kıta Bir Vatan İlelebet 
İstiklâl” Temalı Resim Ve Kompozisyon Yarışması

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com
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DİN GÖREVLİLERİYLE
BÖLGE TOPLANTILARI DEVAM ED�YOR

V
akfıkebir İlçe 
Müftülüğüne bağlı 
camileri, yerleşim yerleri 

ve birbirine yakınlıklarını 
dikkate alarak gruplandıran İlçe 
Müftüsü Recep Şahan, her bir 
grup için belirlediği bir camide, 

aynı bölgede görev yapan cami 
görevlileriyle haftada bir gün bir 
araya gelerek toplantılar 
gerçekleştiriyor. 'Din 
Görevlileriyle Bölge 
Toplantıları'nın ilkini Rıdvanlı 

Mahallesi Yeni Camii'nde; 
Açıkalan, Ortaköy, Akköy ve 
Şenocak mahallelerinde görev 
yapan din görevlilerinin 
katılımıyla yapan Müftü Şahan, 
bir sonraki toplantıyı Fevziye 
Mahallesi Aşağı Camii'nde; 

Fevziye, Akköy, Şenocak ve  
Köprücek mahallelerinin din 
görevlileriyle gerçekleştirdi. 'Din 
Görevlileriyle Bölge 
Toplantıları'nın üçüncüsü 
Soğuksu Mahallesi'nde 

Soğuksu, Sinanlı, Caferli ve 
İshaklı mahallelerimizin din 
görevlilerinin katılımı ile 
yapılırken, dördüncüsü de 
Düzlük Mahallesi Camii'nde; 
Düzlük, Yıldız, İlyaslı ve Kıran 
mahallelerindeki  cami 
görevlilerinin katılımı ile yapıldı. 
Toplantıların, haftada bir gün 
belirlenen günün akşamı, 
akşam namazının cemaatle 
kılınmasıyla başlayıp yatsı 
namazıyla sona erdiğini ifade 
eden Müftü Şahan, bölge 
toplantılarının amacının, 
müftülük personelini görev 
yerlerinde ziyaret etmek, 
sorunlarını dinlemek, hizmette 
verimliliğin artırılmasına yönelik 
görüş, düşünce ve önerilerin 
istişare edilerek din 
hizmetlerinin etkin ve 
verimliliğine katkı sağlamak 
olduğunu belirtti.

E
dinilen bilgilere göre 
Şalpazarı İlçesi 
Üzümözü 

mahallesinde ikamet eden 
Meryem ve Metin gençlik 
yıllarında ve lmlere konu 
olacak bir gençlik aşkı 
yaşadılar. Evlenmek için 
nişanlandılar. Ancak 
yaşadıkları bazı olumsuz 
sebeplerden dolayı ayrı 
düşen nişanlı gençlerin 
aşkları yarım kaldı ve 
ayrıldılar. Başka birileriyle 
evlenmek zorunda kaldılar.
ÇİFTLER BİR BİRİMİZE 
VERDİĞİMİZ SÖZÜMÜZÜ 
TUTTUK
Damat Metin Kabataş 
yaşadıkları olayı şöyle 
anlatıyor; İkimizde aynı 
mahallede ikamet ediyorduk ve 
bir birimizi seviyorduk. Bu 
çocukluk yıllarındaki sevgimizin 
hayalini kurduğumuz anlarda 
Meryem hanımla nişanlandık. 
Ancak bu nişanlanmamız kısa 
sürdü. Bazı olumsuz 

sebeplerden dolayı ayrılarak 
başka birileriyle hayatlarımızı 
birleştirdik. Fakat içimizdeki bu 
çocukluk aşkı yıllar geçtikçe 
daha da alevlenerek devam etti 
diyen 1951 doğumlu 1 kız, 1 
erkek evlat Babası Metin 
Kabataş, 2005 yılında 35 yıllık 
evliliğini bitirdiğini belirtti. 
Kabataş aynı yaşlardaki çocuk-
luk aşkı Meryem hanımın da bu 
evlendiği hayat arkadaşından 5 

evladının olduğunu ancak 
benim eşimden ayrıldığım 
yıllara yakın bir tarihte 
Meryem hanımın hayat 
arkadaşı vefat etti. Bizler 
artık iki medeni insan 
olarak kendi kararlarımızı 
alarak çocukluk yıllarımızda 
bir birimize vermiş 
olduğumuz bu sözümüzü 
yerine getirmek için hiçbir 
engelin olmadığına karar 
verdik.  Antalya Döşemealtı 
Belediye Başkanlığında 
kıyılan nikah merasimin 
sonunda çocukluk aşkımızı 
54 yıl sonra mutlulukla 

noktala-dık dedi.  Evliliğe giden 
bu yolda Meryem ve Metin 
Kabataş çifti  son imzaların atıl-
masının ardından  evlilik 
cüzdanını eline alan gelin 
Meryem hanımın sevinci 
yüzünden okunuyordu . Çiftler 
bu mutlu haberlerini dostlarıyla 
paylaş-masının ardından 
telefon ve mesajlarla 
tebrikleri kabul ettiler.

ZORLUOĞLU VE UZUN ET KOMBİNASI
�NŞAATINI �NCELED�LER

E
t ve Süt Kurumu'nun 
yaptığı yatırımları 
yerinde görmek üzere 

Trabzon'a gelen Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürü Osman 
Uzun, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu ile 
birlikte Akçaabat ilçesinin 
Çileklidüz Mahallesi'nde 
hayata geçirilen et kombinası 
inşaatında incelemelerde 
bulundu. Başkan Zorluoğlu ve 
Genel Müdür Uzun'un 
ziyaretine, TİSKİ Genel 
Müdürü Ali Tekataş, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim ve ilgili daire başkanları 
da eşlik etti. 
 KARADENİZ BÖLGESİ'NDE 
İLK OLACAK 
İncelemelerinin ardından 
değerlendirmede bulunan Et 
ve Süt Kurumu Genel Müdürü 
Osman Uzun “Akçaabat Et 
Kombinası projemiz yatırıma 
alındıktan sonra, 2020-2022 
yıllarını kapsayan 3 yıllık bir 
süreyle başladı. Fakat 
yüklenici rmamız güçlü bir 
çalışma gerekleştirdiği için 
2021 yılı sonu itibarıyla 
inşaatın biteceğini 
düşünüyoruz. Karadeniz 
Bölgesi'ne ve bölge 
hayvancılığına hizmet olsun 
diye hayata geçirilen bir proje. 
Ben de Beşikdüzülü olarak bu 
bölgenin çocuğuyum. Eskiden 
bölgemizde hayvancılık 
meşhurdu. Kombinanın hayata 
geçirilmesinin ardından 
hayvancılığın yeniden 
canlanacağına inanıyorum. 
Bölgemize ve ilimize hayırlı 
uğurlu olsun. 45 milyon liraya 
mal olacak büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan kesiminin 
yapılacağı kombina, 
Trabzon'un ve Karadeniz 
Bölgesi'nin ilk et kombinası 
olacak” ifadelerini kullandı. 
 BÖLGE HAYVANCILIĞINA 
KATKI YAPACAK 
Trabzon Büyükşehir Belediye 

Başkanı Murat Zorluoğlu ise 
yaptığı açıklamada 
“Şehrimizde yapılan yatırımları 
yerinde görmek üzere 
Trabzon'a gelen değerli Genel 
Müdürümüze teşekkür 
ediyorum. Bu güzel yatırımı, 
bu şekilde yükseliyor olarak 
görmüş olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 
Sadece Trabzon'un değil, 
bölgenin et ve kesim yeri 
ihtiyacına tamamıyla çözüm 
olacak çok büyük bir tesis, 
adeta bir fabrika inşa ediyoruz. 
Planlananın da üzerinde bir 
hızla devam ediyor. Değerli 
Genel Müdürümüzün de ifade 
ettiği gibi 2021 yılının sonuna 
yetiştirilmek için gayret 
gösterilen proje, en geç 2022 
yılının ilkbaharında hizmete 
açılacak. Bugün bir taraftan 
inşaatı görüyoruz ama bir 
taraftan da yol, kanalizasyon 
gibi altyapı meselelerini de 
görüştük. Yol Yapım Bakım ve 
Onarım Dairesi Başkanlığımız, 
TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ve 
Akçaabat Belediyemizle 
birlikte hem imar uygulamasını 
akabinde de gerekli altyapı 
yatırımlarını süratle 
uygulayacağız. Çalışmalar 
tamamlandığında et kombinası 
her yönüyle tamam şekilde 
hizmete açılmış olacak. 

Trabzon'un ve bölgenin çok 
önemli bir ihtiyacıydı. 
Tamamlandığında bölgenin 
hayvancılığına çok önemli 
katkı yapacağına inanıyoruz. 
Ayrıca tesisin yapıldığı 
Akçaabat ilçemiz köftesi ile 
meşhur. Et kombinası hizmete 
girdiğinde buradaki köftecilik 
sektörüne de ciddi manada 
olumlu katkı yapacağını 
düşünüyorum” dedi. 
 CUMHURBAŞKANIMIZA VE 
EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDERİM 
Süreçle ilgili de bilgi veren 
Başkan Zorluoğlu, “Göreve ilk 
başladığımızda Ankara'da 
Sayın Bakanımızın 
başkanlığında, Genel 
Müdürümüzle ve 
Milletvekillerimizle bir araya 
gelmiştik. Et kombinası ile ilgili 
bizden önce başlayan bir 
süreç var. Buranın arsası 
bizden önceki dönemde 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kamulaştırılıp, Et ve 
Süt Kurumu'na tahsis edilmişti. 
Oradan başlayan süreçte epey 
zahmetler, yorgunluklar 
çekilmiş. Biz Ankara'da tabiri 
caizse son vuruşu yaptık ve 
Bakanlarımız, Milletvekillerimiz 
ve Genel Müdürümüzün eşsiz 
katkıları ile bu işi 2020 yılı 
yatırım programına aldırmıştık. 
Bugün geldiğimiz nokta göz 
kamaştırıcı. Değerli Genel 
Müdürümüze yürekten 
teşekkür ediyorum. Bu 
yatırımın buraya gelmesinde 
çok büyük gayretleri vardır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
Sayın Tarım ve Orman 
Bakanımızın sahiplenmesi 
olmadan böyle büyük 
yatırımların bu kadar süratle 
hayat bulması da mümkün 
değildir. Kendilerine de şehrim 
adına yürekten şükranlarımı 
sunuyorum. Et kombinamız 
şehrimize hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, 2021 yılı Ocak ayında 
başlattığı 'Din Görevlileriyle Bölge Toplantıları'nı sürdürüyor.

YARIM KALAN AŞK 54 YIL SONRA MUTLU B�TT�
Şalpazarı İlçesine bağlı Üzümözü Mahallesi sakinlerinden Meryem Özen ile Metin 
Kabataş çifti çocukluk aşklarını 54 yıl sonra evlilik masasında sona erdirerek nikah 
cüzdanını gelin Meryem Kabataş eline alarak sevincini dostlarıyla paylaştılar.

rabzon Arsin Organize 

TSanayi Bölge 
Müdürlüğü'nde 

gerçekleşen ziyarette heyeti, 
Trabzon Arsin Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali Baştürk, 
Okan Gündoğdu ve Bölge 
Müdürü Hakkı Yazıcı karşıladı. 
Trabzon İl Emniyet Müdürü 
Metin Alper,Trabzon İl Emniyet 
Müdürlüğünün2019-2020 
yıllarına ait faaliyetleri hakkın-
da genel bir bilgilendirme 
sunumu yaptı. Trabzon Arsin 
Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkut 
Çelebi, Trabzon İl Emniyet 
Müdürü Metin Alper'e gerçek-
leştirdiği ziyaretten ötürü 
teşekkür etti.  Ziyaret hediye 
taktimi ve hatıra fotoğrafının 
çekilmesiyle son buldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER; 
TRABZON ARS�N OSB'Y� Z�YARET ETT�
Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve beraberindeki heyet, Trabzon 
Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna ziyarette bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Akçaabat 
Et Kombinası inşaatında incelemelerde bulundu. 

BAŞKAN BALTA'YI Z�YARET ETT�LER

T
rabzon Tapu Kadastro 
9. Bölge Müdürü İrfan 
Hacımemişoğlu, 

Müdür Yardımcısı Mehmet 
Limandal ve Vakfıkebir Tapu 

Müdürü Sinan Öztürk, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek 
bir süre sohbet ettiler. 

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta 
misarleriyle yakından 
ilgilenerek ziyaretleri için 
teşekkür etti.
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G
eçtiğimiz ay CHP 
Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya tarafından 

gündem yapılıp gazetemizde 
yayınlanan haber sonrası 
Milletvekili Kaya tarafından 
TBMM'ne taşınarak, Turizm 
Bakanlığı yetkililerini ve Valimizi 
göreve çağırıyorum, bu esere 
sahip çıkın çağrısında 
bulunmuştu. CHP Milletvekili 
Kaya'nın çağrısı olumlu 
bulunarak Trabzon Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu kararı ile 
Pedromida Kilisesi taşınmaz 

kültür varlığı olarak 
tescil edildi.Trabzon İl 
Kültür ve Turizm Müdür 
vekili Mustafa Asan, 
müjdeli haberi sosyal 
medya hesabından 

yaptığı paylaşımla duyurdu. 
Asan paylaşımında şu ifadelere 
yer verdi;  “Sahilden yaklaşık 
1,5 km uzaklıkta yer almaktadır. 
Ana yoldan ayrılarak oldukça 
dik ve engebeli araziden 

fındıklık ve çalılık-dikenlik 
içinden yaklaşık 300 m. 
yürüyerek yapıya ulaşılmakta-
dır. Sarp ve blok bir kayanın 
altında konumlandırılmış 2 katlı 
bir kaya kilisedir. Alt katta, orta 
kısımda ana mekân diyebilece-
ğimiz esas kilise mekânı ve bu 
mekânın sağ ve solunda 
konumlandırılmış tali mekân ve 
galeriler bulunmaktadır. Kaya 
kilisenin ikinci katının girişi 
yaklaşık 6 m. yüksekliktedir ve 
girişe yukarıdan sarkıtılan halat 
merdivenle ulaşılmaktadır. 
Ancak tehlikeli olması nedeniyle 
üst kata çıkılamamaktadır. İç 
mekanın yan duvarlarında fresk 
izleri bulunmaktadır. Kilise, Mü-
ze Müdürlüğümüzce raporlan-
dırılmış Trabzon Kültür ve Tabi-
at Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu kararı ile de taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edil-
miştir açıklamasında bulundu.

HABER

VAKFIKEBİR'İN NÜFUSU BELLİ OLDU!
2

020 yılı Adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemine 
göre Vakfıkebir'in 

nüfusu 27.332 olarak 
belirlendi. Bunun 13.409 
kişisi erkek, 13.923 kişisi 
kadın. 2019 yılında ise 
13.503 erkek, 14.022 kadın 
olmak üzere toplam 27.525 
kişiydik. 2018 yılına 

gelindiğinde ise toplam nüfus 
28.209 olurken bunların 
13.812 kişisi erkek 14.397 
kişisi kadındı. Son üç yıla 
bakıldığında ilçe nüfusunda 
belirli bir azalma görülmekte. 
2018'e göre 2019 yılında 684 
kişi, 2019'e göre 2020 
yılında 193 kişi azaldık.  
Yıllara göre en çok artış ise 

2017 yılı nüfusu 26.787 
olurken 2018 nüfusu 27.209 
olmuş 1.422 kişilik bir artış 
söz konusuydu. Son üç yılda 
ise belirli bir düşüş görülüyor. 
31 Aralık 2020 tarihine göre 
Trabzon'un toplam nüfus 
811.901 olurken dağılım ise 
erkek 402.224, kadın 
409.677 oldu.   2019 nüfusu 

808.974,  2018 nüfusu 
807.903 olarak belirlenmişti. 
Türkiye nüfusu ise 83 milyon 
614 bin 362 kişi oldu. 
Beşikdü-zü İlçesinin nüfusu 
23 bin 713, Çarşıbaşı 
İlçesinin nüfusu 15 bin 586, 
Tonya İlçesinin nüfusu 13 bin 
914, Şalpazarı İlçesinin 
nüfusu 10 bin 846 kişi oldu. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre yeni 
nüfuslar belli oldu. Vakfıkebir nüfusu 27.332 olarak belirlendi.

PEDROM�DA K�L�SES�, 
KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ
Vakfıkebir İlçesi, Çamlık Mahallesi'nde bulunan Pedromida Kilisesi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet 
Kaya'nın çabaları ve basında geniş yer alması sonucu 'Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescil edildi.

M
esele Ortahisar 
kongresi değil, mesele 
memleket meselesi, 

vatan meselesi, tam bağımsız 
Türkiye meselesi, mesele 
Dimdik ayakta duran Recep 
Tayyip Erdoğan meselesi.  
Mesele memleket meselesi 
olduğunun altını çizen Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta;  
Mesele tam bağımsız Türkiye, 
özgür Türkiye ve bu yolda daim 
dik duran Recep Tayyip 
Erdoğan ve onun arkadaşlarıyla 
yol yürüme meselesi dedi.
SANDIKLA İKTİDAR 
OLAMAYANLAR VESAYET 
ODAKLARIYLA İKTİDAR 
OLMAYI ÇALIŞTILAR 
Recep Tayyip Erdoğan, vesayet 
odaklarına karşı yıllardan beri 
mücadele veren bir lider 
olduğuna değinen Balta;  
Demokrasiden bahsedenler, 
vesayetten bahsedenler, şimdi 
özgürlükten bahsedenlerin 
yönettiği Türkiye'den bir kesit 
sizlere sunmak istiyorum. 
Belediye Başkanlığı yapan bir 

büyüğümüz, Kars'ta 
bir yazarın okuduğu 
şiir dolayısıyla 10 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 99'da 10 
ay ceza evine girdi. 
Ondan sonra bu 
millet yıllardan beri 

çektiği bu vesayet anlayışına 
karşı onu lider olarak gördü. 14 
Ağustos 2001'de parti kurdu. 3 
Kasım 2002'de bu millet Recep 
Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını 
tek başına iktidar yaptı. Recep 
Tayyip Erdoğan o şiirden dolayı 
milletvekili seçildi mi? Ne oldu, 
Anayasa'nın maddesi değiştirildi 
tekrar seçim yapıldı Recep 
Tayyip Erdoğan, Siirt'ten millet-
vekili oldu. 2006'da Danıştay 
Saldırısı oldu. Bugün ki özgür-
lükçüler varya Danıştay saldırı-
sında AK Partiyi suçladı. 
Anıtkabir'e yürüdüler. Orada 
bizim parti yetkilileri linç ede-
ceklerdi. Arkasından kim çıktı. 
Onların kullandığı terör odakları 
çıktı. Türkiye'de Cumhuriyet 
mitinglerini başlattılar. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, AK 
Parti'ye kapatma davası açıldı. 
Cezalar verildi ama Recep 
Tayyip Erdoğan daim dik ayakta 
milletin verdiği iradesini namusu 
gibi korudu, korkmadı yoluna 
devam etti. MİT krizi, ondan 

sonra Gezi olayları. Bu olayların 
amaçı neydi? Recep Tayyip Er-
doğan'ı devirmek. Sandıkla ikti-
dar olamayanlar vesayet odak-
larıyla iktidar olmayı çalıştılar. 
SAYIN ÖRS ve KAYA'YA 
SORMAK İSTİYORUM?          
17 - 25 Yargı Operasyonları 
yapıldığını söyleyen Balta 
konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi;  En sonunda da 15 
Temmuz'da yine bu Fetöcülerle 
alçaklarla darbe yapılmak 
istendi. Recep Tayyip Erdoğan 
milletin önünde daim dik durarak 
bu alçaklara, hainlere prim 
vermedi. En güçlü olduğumuz, 
en rahat olduğumuz dönemlerde 
bir yerlerden düğmeye basıldı. 
CHP, kesinlikle ağzına 
demokrasiyi alamaz. CHP insan 
hak ve özgürlüklerini ağzına 
alamaz. Trabzonluların Vatan, 
Millet, Bayrak sevgisinden hiç 

şüphem yok. Ancak Baro 
Başkanı.  Bu provokasyonun 
önünde Kabe'nin resmi oraya 
serildiğinde neredeydin? 
Kaftancıoğlu il başkanı terör 
örgütleri ile kol kola yürürken, 

sen neredeydin? Vatan, Milet, 
Bayrak bizim namusumuzdur. 
Buradan öyle sallayıp 
duruyorsun. AK Parti gitsin, ne 
olursa olsun. Biz ne olursa olsun 
demiyoruz. Biz vatanımız için, 
bayrağımız için, Recep Tayyip 
Erdoğan için canımızı vermeye 
hazırız. Bizim STK'lara da bir 
şeyler söylemek istiyorum. Baro 
başkanı böyle bir açıklama 
yaparken siz neredesiniz? İki 
milletvekili arkadaşlarımız var. 
Her şeyi eleştirirsiniz. Hüseyin 
Bey akademisyen üniversiteden 
gelmiş. Severiz. Problemimiz de 
yok. Ordu, HES ile alakalı 
gösteriler yapıyor. Milliyetçi 

tabandan geliyorsun. O 
İstanbul'da PKK'lılarla kol kola 
giren, milletvekillerine karşı 
sesin niye çıkmıyor. Ordu'da ne 
işin var? Hüseyin Örs'e şunu 
sormak isterim? Enerji tam 
bağımsız Türkiye yolunda sayın 
Cumhurbaşkanımız millileşme 
istiyor. HES'e karşı, RES'e 
karşı, Nükleer'e karşı. Ne 
yapacağız. Bir formül versin 
Hüseyin Örs, akademisyen ya? 
Ahmet Kaya, kardeşim vatanını 
milletini bayrağını seviyor. Bir 
kelam etsinler yapılan şeye 
karşı. Muhalefet yapmak güzel 
bir şey. Önemli olan milletin 
iradesine güvenmek lazım dedi.”

TRABZONLULARIN VATAN, M�LLET, BAYRAK
SEVGİSİNDEN HİÇ ŞÜPHEM YOK

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Millet-
vekili Muhammet Balta, Ortahisar İlçe Kongresinde Konuştu.
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UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724
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goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON
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SANAT YAPI MERMER
Abdullah & Muhammet ÖZGENÇ

HER TÜRLÜ MERMER ve GRANİT
İŞLERİNİZ İTİNA İLE YAPILIR.

0541 231 99 00
0531 586 06 49

Merkez Mahallesi Fatih Sok. ÇARŞIBAŞI   
Depo : Büyükdere Mahallesi  ÇARŞIBAŞI
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

GIDA PAZARLAMA PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1991'den günümüze kadar

Trabzon - Giresun - Ordu İl ve İlçeleri arasında satış ve pazarlama 

ağımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz.
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ALIM-SATIMI
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İSTEK VE COŞKUNUN OLDUĞU YERDE
BAŞARI DA MUTLAKTIR

SEVGİLİLER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK

Hafr�yat - Nakl�yat - Kum - Çakıl - Perl�t
İnşaat Malzemeler�

Kömür & Gübre Bay��

SARALOĞLU NAKLİYAT
Gökmen Asaf SARAL

Tel: 0 462 841 71 73   Gsm: 0542 783 71 73
Kemaliye Mah. Deniz Sok. PTT Arkası No:9  VAKFIKEBİR

> Abdulkadir Aynaci 3'de > Sadık AYDIN 4'de

İYİ Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan Beşli ve 
yönetim kurulu üyeleri, Çarşıbaşı ve Beşikdüzü İYİ Parti 
ilçe başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Vakfıkebir İlçesinde 30 yıldır çiçekçilik sektöründe 
hizmet veren OSKA Uluslararası Çiçekçilik sahibi Ali 
Aşkın Kayhan, sevgililer gününde çiçekçilerin 
işyerlerinde hizmet verecekleri konusunda bilgi verdi.


