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MiLLETVEKiLi
BALTA; “MiLLETiMiZiN ROTASINDAN BiZi ÇEViRECEK,

ALLAH'TAN BAŞKA BİR GÜÇ OLAMAZ”

> Sadık AYDIN 4'de

GENÇLİK MERKEZİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

> Ahmet Kamburoğlu 5'de

> Sadık AYDIN 3'de

MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA'DAN 

VAKFIKEBiR ÇIKARTMASI

>Vedat Furuncu 2'de

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi yaptığı faaliyetlerle 
Trabzon bölgesinde göz kamaştıran Gençlik Merkezi oldu.

GLiDALiLAR TARAFTARLAR
DERNEĞİ'NDEN FORMA HEDİYESİ

Vakfıkebir Glidalilar 
Taraftarlar Derneği, 

siyasi partilerin 
Vakfıkebir ilçe 

başkanlarını ziyaret 
ederek adlarına yazılı 

olan Trabzonspor 
formalarını 

takdim ettiler.

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Büyükliman Postası Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu'na, Vakfıkebir 
ilçemizde yapmış olduğu ziyaretler hakkında bilgi verdi.
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Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete
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YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

Ahmet KAMBUROĞLU

“MÜJDELER YAKINDA”

MiLLETiN SIHHAT VE SELAMETi iÇiN 
YOĞUN BİR GAYRET VE ÇABA GÖSTERİYORSUNUZ

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, memleketi, doğup büyüdü yeri 
ziyaret etti…
Vakfıkebir'deki tüm yatırımları inceledi…
Cuma günü gelmiş olduğu Vakfıkebir'den, 
Pazartesi günü akşamı ayrıldı…
Hasret giderdik…
Vakfıkebir'ce mutlu olduk…
Vakfıkebir'in kanayan yarası haline gelen 
ve ihalelerle göz dolduran OSB'yi inceledi, 
Yalıköy'de bulunan ve yapımı 
tamamlanan Ekmek Temalı Millet 
Bahçesinde de kontrollerini yaptı…
Ekmek Temalı Millet Bahçesi, göz 
dolduruyor.
Eski hali ile şimdiki hali arasından dağlar 
kadar farklar meydana geldi.
Yakın bir tarihte açılışı yapılması 
planlanıyor.
İnsanların ve çocukların gezintilerine 
açılacak…
Orada bir restoran inşa edilecek, tam 
denizin kenarı, tam millet bahçesinin 
ucu…
Görüntü güzel, çocuklar mutlu olacak… 
Bütün yatırımlar incelendi ve müjdeleri 
bekleyin dedi…
Müjdeler yakında…
Sizler bizi takip edeceksiniz, bizler de 
sizler için haber akışına devam 
edeceğiz…
Güzel haberler yakında…
Tabi bizler bir şeyler biliyoruz ama şu 
anlık açıklamamak en doğrusu…
Her şey “Vakfıkebir” için olduğunu 
unutmayalım…
*********************
Bu hafta Salı günü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, yeni alınan 
kararları açıkladı.
Ramazan ayının ilk iki haftası sokağa 
çıkma kısıtlamaları akşam 19.00, sabah 
05.00 saatleri arası olacağını duyurdu.
Bu hafta en önemli açıklama bu oldu.
İnsanlar duyumlar üzerine kapatmayı 
beklediler ama öyle bir açıklama 
gündemde bile değildi.
Belki ramazan aynın son haftası böyle bir 
kapatma gelebilir…
Ramazan Bayramı 13-14-15-16 Mayıs 
günleri, Pazartesi gününü dahil ederse 
10-11-12-13-14-15-16 Mayıs olabilir…
Böyle bir karar alırsa tam bir hafta, tam 
kapatma ile karşımıza çıkacak…
Vaka sayıları ile ölüm sayıları her gün, 
tavan olarak devam ediyor…
Maske, mesafe ve temizlik kuralı, 
aklımızın bir köşesinde sürekli durması 
gereken bir kural…
Aşı sırası gelmiş olan vatandaşlarımızın, 
hiç tereddütsüz aşılarını yaptırmaları 
gerekiyor…
Sağlığımız hiçbir şeyden önemli değildir… 
*********************
14 Nisan 2017 günü saat:10.00'da 
babamı kaybetmiştim…
Kocaman 4 yıl oldu…
Günler, aylar, yıllar…
Ne zaman oldu, ne zaman geçti 
bilinmez…
Hayatımızda böyle kollarımızdan kayıp 
gidiyor…
Baba, büyük bir kelime…
Bu kelimenin arkası doldurulamıyor 
değil mi?
Bu acıyı yaşamayan bilemez, arkanızda 
bir dağ vardı, şimdi yok…
Hayat bu kadar kısa…

Kuruluşu
Sayı
Tarih 

: 5 Mart 2004
: 893
: 16.04.2021

Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli Komiser 

Merthan Çelikdağ ile beraberindeki 
polisler, Türk Polis Teşkilatının 176. 
kuruluş yıldönümü nedeniyle 
Kaymakam Mesut Yakuta'yı 
makamında ziyaret etti. Kaymakam 
Yakuta, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Türk 
Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. 
yılını ve Polis Haftası'nı kutladı.
MİLLETİN SIHHAT VE SELAMETİ 
İÇİN YOĞUN BİR GAYRET VE 
ÇABA GÖSTERİYORSUNUZ
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta ziyaret sırasında yaptığı 
açıklamada,  "10 Nisan 1845 yılında 
kurulan Emniyet Teşkilatımızın 176. 
Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın 
gururu ve mutluluğu içindeyiz. Türk 
Polis Teşkilatı kurulduğu günden 
günümüze kadar halkın can ve mal 
güvenliğinin yanı sıra kamu 
düzeninin sağlanması, huzur ve 
barış ortamının korunması amacıyla 
çalışmış ve görevini mesai mefhumu 
tanımaksızın her zaman layığıyla 
yapmıştır ve yapmaya devam 
etmektedir. Milletimiz nezdinde huzur 
ve güvenliğin teminatı olarak görülen 

Polis Teşkilatımız, gösterdiği 
olağanüstü gayretler ve yaptığı 
hizmetler ile halkımızın gönlünde 
haklı bir yere sahip olmuştur. 
Gücünü kanunlardan alan Polisimiz, 
görevini her zaman fedakarca 
yapmış, gerektiğinde canını hiçe 
saymıştır. Bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel 
kurumlarından biri olarak köklü bir 
geçmişe ve geleneğe sahip olan 
Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıllık 
tecrübesi, çağdaş anlayışı, teknolojik 
donanımı, bilgisi ve becerisi ile 
görevini dün olduğu gibi bugünde 
büyük bir sorumluluk bilinciyle ve 

fedakarca yürütmektedir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin 
polisi kendi vicdanıdır, fakat polis 
vicdanı olmayanların karşısındadır' 
sözünde ifadesini bulduğu şekliyle 
polis teşkilatımızın ülkemizin 
bölünmez bütünlüğü, milletimizin 
geleceği, toplumsal huzur ve 
istikrarımızın devamı için görevini en 
başarılı ve verimli bir şekilde yerine 
getirmeye devam edeceğine olan 
inancımız tamdır. Toplumun her 
kesimiyle kucaklaşan polisimiz 
ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın 
yanında yer almış ve onlara şefkat 
elini uzatmıştır" dedi. Son bir yıldır 

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 
Kovid-19 salgınıyla mücadele 
sürecinde Türk Polis Teşkilatının 
üstlendiği büyük sorumluluğa da 
dikkat çeken Kaymakam Yakuta, 
şunları kaydetti:"İçinde 
bulunduğumuz salgınla mücadele 
döneminde sadece ilgili kurumlar 
değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik 
güçlerimiz de ortaya büyük bir 
seferberlik örneği koymuştur. 
Polisimiz, insanımızı salgından 
koruyabilmek için canla başla 
mücadele etmekte, gece-gündüz 
demeden mesai halinde bulun-
maktadır. Bizlerin bu süreçte imtina 
ederek çıkmamız gereken sokak-
larda, onlar her türlü risk ve tehditle 
karşı karşıya görev yapmakta, 
milletin sıhhat ve selameti için yoğun 
bir gayret ve çaba göstermektedir. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
milletimizin huzur ve güvenliği için 
hayatlarını feda eden şehit 
polislerimizi rahmetle ve minnetle 
yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Halen görevi başında 
olan tüm emniyet mensuplarımıza 
ise görevlerinde başarılar diliyorum" 
ifadelerini kullandı.

GLİDALİLAR TARAFTARLAR DERNEĞİ'NDEN FORMA HEDİYESİ
lidalilar Taraftarlar GDerneği Başkanı İlhan 

Gürdal, beraberinde Başkan 
Yardımcı Ali Çolak ve Sekreter 
Faruk Kılıç ile birlikte siyasi 
parti ilçe başkanlarından AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Keskin, MHP İlçe 
Başkanı Orhan Baltürk ve İYİ 
Parti İlçe Başkanı Alpaslan 
Beşli'yi ziyaret ederek 
adlarının yazılı olduğu 
Trabzonspor formalarını 
takdim ettiler. İlçe başkanları 
yaptıkları ortak açıklamada, 
Glidalılar Taraftarlar Dernek 
Başkanı Sayın Gürdal ve 
yöneticileri bu güzel 
davranışlarından dolayı 
teşekkür ediyoruz dediler. 

Glidalılar Taraftarlar Deneği 
adına açıklamalarda bulunan 
Başkan İlhan Gürdal, 
amacımız tüm Trabzonluların 
ortak paydası olan 
Trabzonspor'un taraftar 
kazanması ve sesimizin daha 
fazla duyurulması için 
yaptığımız bir çalışmanın 
örneğidir bu. Bu anlamda 
herkesin ortak paydası olan 
Trabzonspor çatısı altında 
ilçemizdeki birlik ve 
beraberliğin armasını temin 
etmek istiyoruz. Bundan 
sonrada Trabzonspor 
menfaatleri doğrultusunda 
hareket edip sürekli taraftar 
kazanma çabasında olacağız. 
Ayrıca bizi izlemeye devam 
edin ricasında bulundu.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı 
Kur'an kurslarında eğitim 

öğretim gören 18 yaş altı öğrenciler 
arasında düzenlenen "İstiklâl Marşını 
Güzel Okuma" yarışmasında 
Beyzanur Turan birinci oldu. İlçe 
müftülüğü, yarışmada birinci olan ve 
yarışmaya katılan tüm öğrencileri 
ödüllendirdi. İstiklâl Marşı'nın 
kabulünün 100. yılı dolayısıyla, 
İstiklâl Marşı ile Milli Şair Mehmet 
Akif Ersoy'un genç nesiller 
tarafından daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak, gençlerle iletişim kurmak 

ve Başkanlık gençlik çalışma-
larına ivme kazandırmak 
amacıyla, Vakfıkebir'de hafızlık 
eğitimi verilen Kur'an kursları 
arası "İstiklâl Marşını Güzel 
Okuma" yarışması düzenlendi. 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
koordinesinde, 18 yaş altı 
öğrenciler arasında 
düzenlenen yarışmaya Bölge 
Yatılı Kız Kur'an Kursundan 
Beyzanur Turan, Sudenaz 
Şengül ve Nazlınur Taşkın; 
Hafız Hasan Kaan Kur'an 

Kursundan ise Abdullah Tarık 
Tulumen, Bahri Samet Emanet ve 
Yasin Ali Bilgin isimli öğrenciler 
katıldı.İlçe müftülüğünce oluşturulan 
komisyonun değerlendirmeleri 
sonucu; Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu Öğrencisi Beyzanur Turan 
yarışmada birinci oldu.
MÜFTÜLÜK TÜM ÖĞRENCİLERİ 
ÖDÜLLENDİRDİ
Yarışmada birinci olan ve yarışmaya 
katılan tüm öğrenciler ilçe müftülüğü 
tarafından ödüllendirildi. Cavid-19 

tedbirleri kapsamında ilçe 
müftülüğüne davet edilen öğrencilere 
ödüllerini; İlçe Müftü Vekili Hüseyin 
Hacıfettahoğlu, Hikmet Kaan İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet 
Bulut, Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu 
Yöneticisi Fatma Kopal, Hafız Hasan 
Kaan Kur'an Kursu Yöneticisi Halil 
Küçük, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü 
Halil Güneş ve Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) Vakfıkebir Şubesi Muhasibi 

İmam Hatip İsmet Kukul verdi. 
Hafızlık eğitimlerinin yanında aynı 
zamanda Hikmet Kaan İmam Hatip 
Ortaokulunda da eğitim öğretim 
gören öğrencileri ayrı ayrı tebrik 
eden Müftü Hüseyin Hacıfettahoğlu, 
öğrencilerin gayret ve başarılarında 
emeği olan ailelerine ve hocalarına 
teşekkür etti, eğitim öğretim hayat-
larında başarılarının artarak devam 
etmesi temennisinde bulundu.

YARISMAYA KATILAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.



Büyükliman
Postası 3 16.04.2021HABER - REKLAM

MUSTAFA TURUPÇU 
GENÇLİK MERKEZİ'NİN DE 
ARTIK BİR YETİM
KARDEŞİ VAR!
Gençlik ve Spor Bakanlığının 
“Her Gençlik Merkezi'nin Bir 
Yetim Kardeşi Olsun” projesi 
kapsamında gönüllü 
gençlerimizin öncülük ettiği bu 
projede. Bir ay boyunca 
kumbaralarda biriktirilen yardım 
tutarları ay sonunda ilgili yetim 
kardeşimize ulaştırılmak üzere 
ilgili birime teslim edilmiştir. Bir 
yıl boyunca sürecek olan 
projede merkezimize gelen 
gençlerin gönüllerinden kopan 

her bir miktar büyüyerek bir 
yetimin daha yüzünün gülecek 
olmasına vesile olacaktır.
MUSTAFA TURUPÇU 
GENÇLİK MERKEZİ 'DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM'E HAZIR!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 
Gençlik ve Spor Müdürlükleri ve 
Gençlik Merkezlerinde 
başlatmış olduğu 'Dijital 
Dönüşüm'e İlçe Müdürlüğümüz 
spor tesisleri ve Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezimiz de artık hazır. 
Kurulumu yapılan cihaz ile 
başta personelimiz olmak üzere 
merkezimize gelen büyük 

küçük tüm bireyler yeni çipli 
kimlik kartlarını okutarak giriş 
ve çıkış yapmak durumundadır. 
Kurulan bu sistem ile beraber 
merkezimize gidip gelen tüm 
bireylerin başta bakanlık olmak 
üzere il müdürlüğü nezdinde de 
takip edilecek olması da ayrı bir 
önem arz etmektedir.
MUSTAFA TURUPÇU 
GENÇLİK MERKEZİ OLARAK 
İLDE DÜZENLENEN BİLGİ VE 
MÜNAZARA YARIŞMALARI-
NA KATILIM SAĞLADIK.
Gençlik ve spor bakanlığı 
nezdinde her yıl düzenlenen 
gençler arası bilgi yarışması ve 

münazara ligi yarışmalarına 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
gençlik merkezi olarak her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
katılım sağladık. 
Gençlerimizin bilgi 
yarışmalarına katılım 
sağlamaları kendi bilgi 
birikimlerini ölçmekle birlikte 
münazara yarışmalarıyla da 
bilgi birikimlerini akademik 
bazda ifade etme becerisi 
kazanmaları anlamında 
oldukça büyük önem arz 

etmektedir. Yarışmalar il, bölge 
ve Türkiye nali olmak üzere üç 

aşamada gerçekleşmekte ve 
dereceye giren gençlerimize 
çeşitli ödüller verilmektedir. 
Vakfıkebir Mustafa Turupçu 
Gençlik Merkezi olarak tüm 
gençlerimizin bu tür 
imkanlardan faydalanmaları 
bizim için bir onurdur. Katılan 
tüm gençlerimize kurumumuz 
adına teşekkür ederiz.
GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI'NIN TÜRKİYE 
GENELİNDE YAPILAN 
GENÇLİK MERKEZLERİ 
FAALİYETDEĞERLENDİRME
LERİNDE VAKFIKEBİR 

MUSTAFA TURUPÇU 
GENÇLİK MERKEZİ FARKI!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından iller bazında 
oluşturulan İl ve ilçe Karneleri 
Değerlendirmesi sonucunda 
Trabzon Gençlik Merkezleri 
arasında Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu gençlik merkezi 
yapmış olduğu faaliyetler, 
atölye ve kulüp etkinlikleri 
çalışmalarında mart ayı il 
birincisi olmuştur. Bu başarıda 
emeği olan Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi ailesi 
çalışanlarına teşekkür ederiz.

GENÇLİK MERKEZİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

ZOR GÜNLERİ
KURALLAR UYARAK 
SABREDEREK ATLATACAĞIZ 

B
aşkanımız mesajında şunları söyledi; 
“İyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma 
duygularının yoğunlaştığı, birlik ve 

beraberliğimizin daha da pekiştiği onbir ayın 
sultanı Ramazan ayına kavuşmanın 
heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Zekât, 
tre ve sadakalarla Müslümanlar arasında 
paylaşma ve dayanışma bilinci güçlendiren 
kardeşlik ve dostluk duyguları daha da 
pekişmesine vesile olan ramazan ayı, 
kalplerimizde, evlerimizde ve yeryüzünde 
eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronovirüs 
süreci dolayısıyla bu Ramazan ayında da 

büyüklerimizle, akrabalarımızla, arkadaş ve 
komşularımızla birlikte olduğumuz iftar 
sofralarımızdan uzak kalacağız. Bizlere 
düşen görev, yaşadığımız bütün sıkıntıların 
birer imtihan vesilesi olduğu unutmadan 
maske, mesafe ve temizlik kurallarını 
haryen uygulayarak bu zor günlerin 
geçmesini sabırla beklemektir. Bu vesileyle 
rahmet ayı ramazanın gönüllerimize huzur, 
hanelerimize bereket, ülkemize ve tüm İslâm 
âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. 
Rabbim; bu zor günleri geride bırakarak 
önümüzdeki Bayramlarda, bizlere birbirimizi 
kucaklama nimetini yeniden nasip eylesin.  

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet 
Balta Ramazan ayının başlaması dolayı-
sıyla bir mesaj yayınladı.
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MiLLETVEKiLi BALTA; “MiLLETiMiZiN ROTASINDAN 

BİZİ ÇEVİRECEK, ALLAH'TAN BAŞKA BİR GÜÇ OLAMAZ”
T

BMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, Büyükliman 
Postası Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz 
Ahmet Kamburoğlu'na 
Vakfıkebir ilçesinde yapmış 
olduğu ziyaretler hakkında bilgi 
verdi. Milletvekili Balta; 
“Milletimizin rotasından bizi 
çevirecek Allah'tan başka bir güç 
olamaz dedi.”
 “VAKFIKEBİR' DE 2 BİN KİŞİ-   
YE İŞ İMKANI SUNACAĞIZ”
TBBM Çevre Komisyon Başkanı 
ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta; Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız ve İlçe 
Başkanımızla birlikte ilçede 
yaptığımız yatırımları yetkili 
kişilerimizle birlikte yerinde 
inceleme yaptık. Bu dönemde 
bir nabız tutuyoruz. Eksikliklerin 
olup olmadığını takip ediyoruz.  
Bu ziyaretleri sokağa çıkma 
yasağının olduğu dönemde 
yapmamızın da bir nedeni var. 
Çok kalabalıkla birlikte iç içe 
olunduğu zaman bir sıkıntı 
olabilir şüphesi ile bu yasaklı 
günleri tercih ediyoruz. Yetkili 
kişilerle birinci ağızdan 
ilçemizde yapılan ve devam 
eden projeleri yerinde inceledik 
dedi. Milletvekili Balta, 
“Organize Sanayi Bölgesi, bu 
bölgenin en büyük hayaliydi. 
OSB bölgesinde yapılan 
çalışmaları yerinde inceldik. Alt 
yapı ihalesi yapıldı. Şuanda alt 
yapı ihalesinde müteahhit 
çalışıyor. Elektrik ihalesi yapıldı. 
Sayın Bakanımız Mustafa 
Varank bu tür projelere çok 
önem ve değer veriyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımızda bu 
projelere değer veriyor. Alt yapı 
bitmeden Elektrik proje ihalesi 
yapılamaz. Fakat bizlerin 
girişimleri ile alt yapı bitmeden 
Elektrik ihalesini gerçekleştirdik. 
Şuan ikisi beraber devam 
edecek. Diğer yandan da OSB 
bölgesi yolu karayolları ağına 
alındı. Burada Cumhurbaşka-
nıma, eski bakanımız Cahit 
Turhan'a şuan ki bakanımız Adil 
Karaismailoğlu'na çok teşekkür 
ediyorum. Karayolları Genel 
Müdürümüze de çok teşekkür 
ediyoruz. Yaklaşık 5 km. Duble 
yol olarak yapılacak. Projesi 
bitmek üzere. Yakın zamanda 
da müteahhit rma şantiyesini 
kuracak. Alt yapı, elektrik ve 
yolu yapılıp yaklaşık 60 parselin 
üzerinde bir alan oluşmuş 
olacak. Bunu özellikle 
vurgulamak istiyorum. İşsiz olan 
gençlerimize yapabileceğimiz en 
büyük hizmet burası. OSB de 
bin 500-2 bin civarında insan 
istihdam olacak. İşsiz 
arkadaşlarımız iş bulacak, aş 
bulacaklar. Buranın en önemli 
özelliği çocuklarımızın gurbete 
gitmeden kendi bulundukları 
doğup büyüdükleri yerlerde iş ve 
aş bulmasıdır. Bizim babalarımız 
iş ve aş bulabilmek için 
Almanya'ya gitmişlerdi. Biz de 
diyoruz ki bulunduğumuz ilçe de 
göç olmasın. Yavrularımız, 
gençlerimiz, çocuklarımız 
geleceğe güvenle baksın. 
Bulundukları ve yaşadıkları 
yerde istihdam sağlasınlar. İşte 
OSB işsizliği önleyecek 
yatırımlardan bir tanesidir. Allah 
izin ederse kısa süre içerisinde 
bitirip hizmete sunulacak. Bu 
bölge için rmalardan büyük 
talep var. Beşikdüzü OSB doldu. 
Yatırımcıların yer sorunu var. 
İşte Vakfıkebir OSB yatırımcılar 
için büyük bir fırsat olacak. 
Vakfıkebir OSB faaliyete 
geçtikten sonra bölge insanı iş 
bulma imkânına sahip olurken, 
esnaarımızda bundan 
faydalanacak. Vakfıkebir OSB 
için bizlere destek veren başta 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
bütün bakanlarımıza çok 

teşekkür ediyoruz. OSB'yi en 
kısa sürede bölge insanımıza 
hizmet sunacağız dedi.” 
“TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA 
ÇOK İLERLEDİ”
Milletvekili Balta; “Diğer taraftan 
bölgeye hizmet eden Vakfıkebir 
Devlet Hastanemizin arka 
tarafında hasta kabul bölümü 
yapıldı. Yıkılmak üzere olan bir 
duvar vardı. Hem Sağlık 
Bakanımız, hem Sağlık İl 
Müdürümüz ve diğer 
çalışanlarımızla birlikte organize 
ettik. Duvar ve Hasta kabul ek 

binası yapıldı bitti. Hastanemiz 
hasta kabul giriş kısmını 
kamulaştırılan arazi tarafından 
yani hastanenin güney 
bölgesinde yapılan ek binadan 
yapacaklar. Hastanenin ön kısmı 
yani kuzey kısmı rahatlayacak. 
Ayrıca arka tarafta 
kamulaştırılan alan içerisinde 
otopark yapılması ile ilgili 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ayrıca pandemi döneminde 
fedakarca görev yapan sağlık 
çalışanlarımızı ziyaret ettik. 
Hastane başhekiminden bilgiler 
aldık. Hasta sayısı yükselirken 
yoğum bakım hasta sayısı 
düşüyor. Başhekim aşının bu 
nedenle çok etkili olduğunu 
söyledi. Vatandaşlarımıza da şu 
çağrıda bulunmak istiyorum. 
Aşının hiçbir zararı yoktur. 
Muhakkak sırası gelen 
insanlarımızın aşılarını 
yaptırması gerekiyor. Türkiye 
sağlık alanında çok ilerledi. 
Teknoloji en üstün düzeyde. 
Gelen aşılar bizim 
laboratuarlarımızda inceleniyor 
ve deneniyor. Onay verildikten 
sonra insanlarımıza aşı 
yapılıyor. Burada hiçbir tereddüt 
olmadan bütün halkımız aşı 
yaptırması gerekiyor. Bundan 
sonra yoğum bir şekilde aşılama 
devam edecek. Devletimiz bütün 
imkanlarını seferber etti. Türkiye 
sağlık açısından dünyada en 
hazırlıklı ülke. Sadece virüsle 
mücadelede değil, virüsten 
öncede Türkiye bütün sağlık 
alanında hazırlıklı bir ülke idi. 
Şehir hastanelerinin artması ile 
ziki alanda bütün hastaneler 
yenilendi. Alt yapılar yapıldı. 
Aşıyla ilgili bütün sözleşmeler 
yapıldı. İnşallah aşılar 
tamamlandığında bu illet 
hastalıktan kurtaracağız dedi.”
“ADLİYE SARAYI, KAPALI 
PAZAR YERİ, OTOPARK VE 
TONYA CADDESİNİN SOKAK 
DÜZENLEMESİ”
Milletvekili Balta; “Vakfıkebir 
ilçemiz için planlanan yüzme 
havuzu ile ilgili gelişmeler 
devam ediyor. İhalesi yapılmış. 
Yakın zamanda yer teslimi 
yapılacak. İlçemiz bir kapalı 
yüzme havuzuna da kavuşmuş 
olacak. Bunun yanı sıra 
Kemaliye Mahallesi 14 Şubat 
Kurtuluş caddesinde 
Belediyemiz tarafından yapılan 
peyzaj çalışmasını yerinde 
inceledik. Doğalgaz hattından, 
kaldırım taşlarına kadar yapılan 
çalışma vitrin niteliğinde 
mükemmel bir çalışma. Bu 
çalışmada da bizlere çok büyük 
destek veren Çevre Şehircilik 

Bakanımız Sayın Murat Kurum'a 
ilçem adına ve ayrıca 
Trabzon'un her noktasına 
verdikleri destek için çok 
teşekkür ediyorum. 14 Şubat 
Caddesi vitrin ve vizyon bir 
proje, bunlar yapılıyor. Özellikle 
Büyükşehir'imizin ilçemizde 
planladığı projeler var. Kapalı 
Pazar Yeri, Otopark, Tonya 
caddesinin sokak düzenlemesi. 
Bunlarında projesi bitmek üzere. 
Yine Büyükşehir'imiz bu bölgede 
cenazelerin rahatlıkla 
yıkanabilmesiyle alakalı bir 

gasılhane projesinin yapımı 
devam ediyor. Buda ilçemiz 
adına vizyon projelerden bir 
tanesi. Çünkü bütün Büyükliman 
bölgesine hitap edecek bir proje. 
Yine Sayın İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu'nun katkılarıyla 
beraber bölgede en önemli ziki 
mekanlardan bir tanesi olan 
Emniyet Müdürlüğü binamız. 
Arazisini Vakfıkebir Belediyesi 
verdi. Orada Emniyet binamız 
yapıldı ve faaliyete geçti. 5 
yıldızlı bir otel gibi vizyon bir 
bina. Başta sayın bakanımız 
Süleyman Soylu Bey ve emeği 
geçenlere ilçem adına teşekkür 
ediyorum. Trabzon'un her 
noktasına aynı binalar yapıldı. 
Yine Vakfıkebir ilçemizde 
bölgeye vizyon olarak hizmet 
edecek Adliye Sarayı ile alakalı 
çalışmalarımız var. Belediyemiz 
2400 metrekare gibi bir arsayı 
kamulaştırdı. Adalet Sarayı 
yapılmasıyla ilgili Adalet 
Bakanlığına devrini yaptılar. 
Diğer kısımda 1470 
metrekare'lik bir yer kaldı. Kalan 
arsanın durumu ile ilgili olarak 
Sayın İlçe Kaymakamımız, 
Savcımız ve Belediye Başkanı-
mızla birlikte değerlendirmede 
bulunduk. Mülk sahipleri ile 
görüşmeler devam ediyor. Bir an 
önce sonuçlandırıp Sayın Adalet 
Bakanımız Abdul Hamit Gül 
Bey'in de katkılarıyla beraber 
ihalesini yapıp Bölge Adliye 
Sarayı'nın yapılmasını arzu 
ediyoruz. Yine vizyon 
projelerimizden birisi olan 
Ekmek Temalı Millet Bahçesi 
son aşamada. Türkiye'de örnek 
gösterilecek bir millet bahçesi 
oldu. Yine çevre Şehircilik 
Bakanımızın katkılarıyla yapıldı. 
Önemli bir proje.  Farklı 
bölgelerden insanları kendine 
çekebilecek bir güzellikte. Bütün 
yatırımları yerinde gezerek 
baktık inceledik. Eksikleri 
yerinde gördük. Büyükşehrin 
özellikle vizyon projeleri de 
hayata geçmeye başladı. Bütün 
ilçelere nokta nokta dokunacak 
projeler hayata geçiyor. Bu 
manada da Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza yaptığı projeler ve 
çalışmalar için çok teşekkür 
ediyorum dedi.” 
“STK TEMSİLCİLERİMİZİN 
İSTEKLERİNİ VE 
TALEPLERİNİ ALDIK”
Milletvekili Balta; “Vakfıkebir 
İlçemizde Sivil Toplum 
Kuruluşlarının kanaat önderleri 
ile bir araya geldik. STK 
temsilcilerimizin pandemi nedeni 
ile esnafa yönelik yapılan çalış-
malarla ilgili memnuniyetlerinin 

yanı sıra eksik buldukları 
konularda da talepleri var. Kısa 
çalışma ödeği, kredilerin 
ertelenmesi gibi bazı esnafa 
yönelik yapılan çalışmalar artı 
bir değer. Esnaarımız adına 
mutluluk verici. STK 
temsilcilerimizin isteklerini ve 
taleplerini aldık. Bunlar önemli 
şeylerdir. Esnaf Odası 
Başkanımız Kadem Sağlam, 
Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanımız İsmail Hakkı 
Çobanoğlu ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. 

Başkanımız Hasan Topaloğlu 
tarafından önem arz eden 
konularda esnaarın isteklerini 
dile getirdiler. Bizlerde gereken 
kurumlara bu talepleri ileteceğiz. 
İlçemizdeki esnaarımızı ziyaret 
ettik. Halkımızla bir araya geldik. 
Bunun yanı sıra tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarını ziyaret 
etmek lazım. Fakat sıkıntılı bir 
süreçten geçtiğimizi göz önünde 
tutarsak ara ara ziyaret ederek 
onlarında istek ve taleplerini 
dinleyeceğiz. Bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarda görev yapan 
arkadaşlarımızdan Allah razı 
olsun. Bu sıkıntılı süreci birlikte 
atlatacağız. Ne kadar siyasi 
olsak dahi halkımızın içindeyiz. 
Onların sıkıntılarıyla dertlenip, 
sıkıntılarını hep birlikte çözüme 
kavuşturacağız. Hiçbir zaman 
halkımızdan uzak durmadık. 4 
günden bu yana Trabzon'dayım 
gece-gündüz programlar yapı-
yoruz. Biz sahadayız. Halkımı-
zın içindeyiz. Biz halkımıza 
gökten yıldızları vaat edemeyiz. 
Biz sorumluluk taşıyoruz. 
Sorunları sıkıntıları çözecek 
olan bizleriz. Fakat muhalefet 
yapmak çok kolaydır. Her şeyi 
eleştirirsiniz. Fakat sorunları 
bizler hep birlikte çözüme ka-
vuşturacağız. İktidar olan yatı-
rımları yapar. Takdiri halkımız 
belirler. Halkımızın adalet tera-
zisi çok önemlidir. Halkımız vic-
danen baş başa kaldığı zaman 
kimin ne yaptığını tartarak 
gereğini yapacaktır dedi.”
“2023 SEÇİMLERİNE 
CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI 
MHP İLE BİRLİKTE 
HAZIRLANIYORUZ”
Milletvekili Balta, “Bir taraftan 
ülkenin sorunları ile uğraşırken,  
bir taraftan pandemi ile 
uğraşıyoruz. Bir diğer taraftan 
küresel güçlerle uğraşıyoruz. 
Yerel anlamda da gördüğünüz 
bu yatırımları yapıyoruz. 
Vatandaşımızla birlikte iç içe 
olmayı elbette temenni ediyoruz. 
Fakat bizim asli görevimiz 
yasama görevidir. Hafta da en 
az 3 gün, bazen her gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 
görevlerimiz oluyor. Ayriyeten 
verilen başka görevlerimizde 
oluyor. Kendi içimizde 
yaptığımız yasama çalışmaları 
yoğun bir şekilde devam ediyor.  
Hem onları takip edip 
çalışacağız hem de bunları 
yapacağız. Bu 4 günlük ziyaret 
benim için çok verimli oldu. 
Hemşehrilerimizle bu mübarek 
ramazan arifesinde beraber 
olduk. Onlarla hem hasret 
giderdik. Hem de sorunlarını 

dinleme fırsatı bulduk. Parti 
teşkilatlarımızla bir araya gelme 
fırsatı bulduk. İl Başkanı ve 
Başkan yardımcıları, İlçe 
başkanlarımız, kadın kolları 
başkanlarımız, gençlik kolları 
başkanlarımız ve tüm yönetici 
arkadaşlarımızla bir araya 
gelme fırsatı bulduk. Belediye 
Başkanlarımız ve bütün ekiple 
birlikte sahada çalışmalarımızı 
sürdürdük. Cumhur ittifakı 
kapsamında Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe başkanları bizlerle 
birlikte oldu. Sahada yaptığımız 
bu çalışmalarla ilgili 
değerlendirme yapacağız. 
Bundan sonrada teşkilatımızla 
ve Cumhur ittifakı ortağımız 
Milliyetçi Hareket Partili 
arkadaşlarımızla birlikte bir 
bütün halinde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 2023 seçimlerine 
Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi 
Hareket Partisi ile birlikte 
beraber hazırlanıyoruz. Bu 
hazırlıkların sonrasında inşallah 
2023 seçimlerinde milletimizin 
terazisi sandık başında tartacak 
ve hak edene oylarını 
verecekler. Bizler birileri gibi 
vesait odaklarından, 
darbelerden beslenen bir siyasi 
parti anlayışı siyaset 
yapmıyoruz. Bizler vesait 
odaklarından değil, milletimizin 
iradesini namusumuz gibi 
koruyoruz. Millet ne derse biz 
onu yapacağız. 2023 seçimlerin-
de de milletimizin huzuruna bu 
duruşla çıkacağız. Milletimize 
hizmet rotasından bizi çevirecek 
Allah'tan başka bir güç olamaz. 
Milletimiz bize yetkiyi verdi. 
Bizde milletimizin menfaatleri 
doğrultusunda aldığımız bu 
yetkiyi kullanıyoruz.  Bu yetkiyi 
aynı doğrultuda kullanmaya da 
devam edeceğiz dedi.”
“MUHALEFET 
MİLLETVEKİLLERİMİZE BİR 
ÇİFT SÖZÜM VAR”
Milletvekili Muhammet Balta, 
“Muhalefet Partilerimizin 
Milletvekillerine de şunu 
söylemek isterim. Biz her 
ortamda onların yapıcı 
eleştirilerine alınmayız. Fakat 
gönül ister ki onlarında kol kola 
yürüdükleri, terör örgütüne 
destek veren siyasi partiye bir 
şeyler söylemelerini isteriz. Yine 
104 Amiralin bir gece yarısı 
yaptıkları açıklama hakkında 
milletvekili arkadaşlarımız bir 
söz söylesinler istiyoruz. Bu 
milletin parası ile bu milletin 
vergileri ile beraber 
namusumuzu teslim ettiğimiz, 
silahlar verdiğimiz insanlar 
emekli olduktan sonra böyle bir 
açıklama yapmalarını kınıyorum. 
Onlar konfor içinde yaşarken bu 
ülkede bir gece yarısı bu 
zorluklar içerisinde bir bildiri 
yayınlayarak, ülkenin hem 
ekonomik yapısına hem 
birliğine, beraberliğine zarar 
veren bu insanlara karşı bir çift 
laf etmelerini isterdim.  Bunlara 
sıra geldiği zaman ağızlarını 
kapatıyorlar, susuyorlar. Oradan 
bize bir siyasi rant olur mu? Diye 
düşünüyorlar. Benim isteğim 
susmayarak tepkilerini ortaya 
koymalarıydı dedi.” Balta, “ 
Yaptığımız çalışmalarda 
bizlerinde eksiklikleri olabilir. 
Yapıcı eleştiriler her zaman 
bizler için doğruyu görmemize 
vesile olur. Çamur ad izi kalsın 
mantığı güzel bir davranış değil.  
Elbette bizimde eksiğimiz vardır. 
Milletimizin huzuruna çıkacağız. 
Millet ne karar verirse biz ona 
saygı duyarız. 2023'e 
hazırlanırken iktidar hede olan 
insanlar projelerini ve 
yapacaklarını ortaya koyarlar. 
İktidarın eksikliklerini ortaya 
koyarlar. Milletin terazisine hep 
birlikte çıkarız. Kazanan bizim 
başımızın tacıdır. Çeşitli 
oyunlarla ve hilelerle ülkenin 
ekonomisini bozup dış güçlerle 
hareket etmeyi ben doğru bul-

muyorum. İktidar görevini yapa-
cak. Elbette muhalefette eksik-
likleri söyleyecek. Eksiklikler 
söylendiği gibi doğru yapılanlar-
da dile getirilip söylenmelidir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
bizler bu anlayıştayız dedi.” 
“HANİ MİLLİLİK, HANİ BİRLİK, 
BERABERLİK, KARDEŞLİK 
NEREDE”
Milletvekili Muhammet Balta; 
“Bir ülkenin başbakanı çıkmış 
bizim Cumhurbaşkanımıza 
diktatör diyor. Türkiye 
Cumhuriyetinin %52 oy oranıyla 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanına 
bu laar söylenirken bizim 
muhalefet partilerinden bir ses 
çıkmıyor. Hani millilik, hani birlik, 
beraberlik, kardeşlik nerede. 
Buna hep birlikte bir tepki 
koymak lazım. Bizler dışa karşı 
birbirimizi koruyup kollamak 
zorundayız. Dışa karşı hep 
birlikte mücadele vermek 
zorundayız. Terörle mücadele 
ediyoruz. Ekonomik 
operasyonlara karşı mücadele 
ediyoruz. Pandemi ile mücadele 
ediyoruz. Elbette bu coğrafya 
çok sıkıntılı bir coğrafyadır. Mavi 
vatanla alakalı projelerimiz var. 
Onlarla mücadele ediyoruz. 
Bütün bunlarla ilgili mücadele-
miz devam edecek. Biz hiçbir 
kimseden korktuğumuz 
çekindiğimiz yok. Liderimiz 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan dimdik 
ayakta. Cumhurbaşkanımızın 
her yönüyle beraber bir 
misyonu, vizyonu ve duruşu var. 
Kendisi Bir Dünya lideridir. Bizler 
ondan çok şeyler öğrendik. 
İnşallah bundan sonrada bu 
düşüncelerle beraber yolumuza 
devam edeceğiz. Bu çalışmalar 
doğrultusunda İslami ve insani 
görevlerimizi de yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu 
süreç de hemşerilerimizin yine 
ümitlerinin Cumhur İttifakında 
olduğunu, AK Parti de olduğunu 
görüyorum. Bunu da sahada 
görmekten mutluluk duyuyorum. 
Elbette eksikliklerimiz olacaktır. 
Bu eksiklikleri sahada 
yaptığımız çalışmalarla birlikte 
göreceğiz ve giderme 
noktasında çalışmalarımızı 
sürdürerek tamamlayacağız. 
Milletvekilleri olarak asli 
görevlerimizden biriside budur. 
Covid-19 hastalığı noktasında 
hiç kimse merak etmesin, ümit 
ediyorum ki!  Mayıs ayından 
itibaren aşılanmalarla birlikte 
Türkiye normal bir sürece 
dönecek ve rahatlayacaktır. 
Restoranlar, Kahvehaneler, Okul 
servisleri, Çay ocakları, düğün 
salonları gibi işletmelerle ilgili 
yani küçük esnafımızın 
sıkıntılarını bizler biliyoruz. 
Onlarla ilgili değerlendirmeleri 
yapıyoruz. Birazcık daha sabır 
diyorum. Her şey normale 
dönecek. Ramazan ayı ile ilgili 
Belediyelerimiz bütün 
hazırlıklarını yaptı. Bu 
ramazanda ihtiyacı olan 
Vatandaşlarımıza yardımlar 
yapılıyor dedi.” 
“SANAYİCİLERİMİZDE HİÇ 
KORKMASINLAR”
Milletvekili Muhammet Balta 
sözlerini şu şekilde tamamladı. 
Balta, “Sanayicilerimizde hiç 
korkmasınlar. Türkiye güvenilir 
bir ülke. Yatırımlarına devam 
etsinler. Bu dönemlerde yatırım 
yapan rmalar kazançlı çıkar. 
Önümüzdeki süreçte ülkemizi 
güzel günlerin beklediğini 
söylemek istiyorum. Bu saha 
çalışmalarımızda sizlerde yerel 
basın mensupları olarak 
çalışmalarımızda bizlere eşlik 
ettiniz. Sizlere de ayrıca 
teşekkür ediyorum. Bizler gibi 
sizlerde zor bir görevi başarılı bir 
şekilde yapıyorsunuz. Bu vesile 
ile bütün hemşehrilerimizin ve 
bütün İslam aleminin ramazan 
ayını tebrik ediyorum diye 
konuştu.”  

TBBM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta ve beraberindeki heyet  

Büyükliman Postası Gazetemizi ziyaret etti.
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M�LLETVEK�L� MUHAMMET BALTA'DAN 
VAKFIKEB�R CIKARTMASI
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir İlçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. 

T
BMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta Vakfıkebir 
ilçesindeki ziyaretlerinde 
kendisine AK Parti Trabzon İl 
Başkan Yardımcısı Numan 
Yardım, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun, MHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, AK 
Parti Kadın Kolları Başkanı 
Asiye Kamiloğlu, AK Parti 
Trabzon İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Yakup Koyun, İlçe 
Yönetim Kurulu üyeleri eşlik 
ettiler. AK Parti Trabzon 
Milletvekili ve TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı Muhammet 
Balta Vakfıkebir ilçesinde bir 
dizi ziyaretlerde bulundu. 
Milletvekili Muhammet Balta, 

İlçe Kaymakamı Sayın Mesut 
Yakuta'yı makamında ziyaret 
ettik. İlçenin yatırımlarını ve 
projelerini değerlendirdi. 
Ardından Vakfıkebir Cumhuriyet 
Savcısı Sayın Kasım Baran 
Acar'ı da makamında ziyaret 
ederek yeni yapılacak Adliye 
Sarayı hakkında bilgi alışve-
rişinde bulundular.Milletvekili 
Muhammet Balta, Yapımı 
tamamlanarak hizmete giren 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü yeni hizmet 
binası'nda incelemelerde 
bulunarak İlçe Emniyet Müdür 
vekili Komiser Merthan 
Çelikdağ'a hayırlı olsun 
temennilerini iletti. Vakfıkebir 
İlçe Jandarma Komutanlığını da 
ziyaret ederek İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Mert 
Oğuztarhan ve vazife başındaki 

Mehmetçiklerimizle bir araya 
geldi. Milletvekili Balta daha 
sonra Vakfıkebir Devlet 
Hastanesini ziyaret ederek 
Başhekim Dr. Aydın Kant'tan 
hastanemiz ile ilgili bilgiler aldı. 
Geçirdiğimiz bu zor günlerde 
büyük bir fedakârlıkla 
görevlerini özveriyle yerine 
getiren tüm sağlık çalışanlarına 
teşekkür eden Balta, Allah 
sizlerden razı olsun dileklerinde 
bulundu. Milletvekili Muhammet 
Balta ziyaretleri kapsamında 
ilçede üretim yapan Türkiye'nin 
önemli marka değerlerinden biri 
ve Vakfıkebir İlçemizin Medari 
iftiharı olan, üretime ve 
istihdama önemli katkıları 
bulunan KEBİR SÜT 
Fabrikası'nın Genel Müdürü 
Yılmaz Karadeniz ve Genel 
Müdür Yardımcısı Metin Ali 

Karadeniz'i ziyaret etti. Kebir 
Süt ailesine 
misarperverliklerinden dolayı 
teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi. Milletvekili 
Balta, Vakfıkebir'imizin bir 
başka marka değerlerinden biri 
olan İSKENDEROĞLU SÜT 
Ürünleri işletmesini de ziyaret 
etti. Misarperverliklerinden 
dolayı İşletme sahiplerinden 
Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Enver İskenderoğlu'na 
teşekkür eder, bereketli bol 
kazançlar diledi. 
Vakfıkebir'imizin önemli 
rmalarından ve bir başka 
markası İSLAMOĞLU GIDA 
SANAYİ ve ÖZDAĞ 
ZEYTİNCİLİK Firmasının 
sahiplerinden Abdulkadir, Murat 
ve Bilal İslam kardeşleri rma 
oslerinde ziyaret etti. 

FEYZOĞLU İNŞAAT rmasının 
sahibi ve çocukluk arkadaşı 
Ahmet Sevinç'i işyerinde ziyaret 
etti. Misarperverliklerinden 
dolayı kendilerine teşekkür etti.  
STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR 
ARAYA GELDİ
AK Parti Trabzon Milletvekili ve 
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta 
Vakfıkebir ilçesindeki ziyaretleri 
kapsamında Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri ile de 
bir araya geldi. Vakfıkebir Esnaf 

ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kefalet 
Kooperati Başkanı Hasan 
Topaloğlu ve Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu'nu 
makamlarında ziyaret ederek, 
esnafın yaşadığı sıkıntılar 
hakkında bilgi alarak sorun ve 
taleplerini dinledi. Milletvekili 
Muhammet Balta, yoğun bir 
günün ardından ilçedeki 
esnaarı ziyeret etti.

GÜNDEM
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İŞADAMI CEMİL KARADENİZİN ACI GÜNÜ

akfıkebir ilçemizin 

Vyetiştirdiği önemli 
işadamlarından biri olan 

KEBİR SÜT,  KEBİR BETON ve 
ENGİN PETROL' ün Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemil 
Karadeniz'in kayınpederi ayrıca 

Yakup ve Yasin Karadeniz'in 
dedesi olan Hacı Murat Ertürk 
hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenaze namazı, 9 Nisan 2021 
Cuma günü saat: 15.30 da 
Güneyköy mahallesinde 
bulunan evinin yanında 

kılınarak aynı yerdeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi. 
Merhum Hacı amcamıza 
Allahtan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz. Allah rahmet eylesin 
mekanı cennet olsun...

KEPÇE OPERATÖRÜ ŞAŞIRTIYOR

T
onya'da yaşayan 22 
yaşındaki Sevim 
Demiroğlu, babasının iş 

yerinde kullandığı iş makineleri 
ile dikkat çekiyor. Kepçenin 
üzerinde 22 yaşındaki Sevim'i 
görenler, şaşkınlıklarını 
gizleyemezken böyle bir işi 
yaptığı için tebrik ediyor. 
“Kadınlar isterse yapamayacak-
ları bir iş yoktur.” diyen Sevim 
Demiroğlu, “Lisede muhasebe 
okudum. Liseden mezun olduk-
tan sonra babam gel bana yar-
dımcı ol dedi. Ben de muhase-
be işlerini tutarken babamın 
işlere yetişemediğini de 
gördüm. Kimse de yoktu. 
Kepçe de boş duruyordu. 
Babamdan gördüğüm kadarıyla 
kepçe kullanmaya başladım.” 
İfade-lerini kullandı. Çevresin-
deki insanların çok şaşırdığını 
ifade eden Demiroğlu, “Çok 
memnun olan, tebrik eden oldu. 
Ama çok şaşırdılar. Benim işim 

baba mesleği oldu. Buradan 
tüm kadınlara, kızlara 
seslenmek istiyorum; kadın 
istediği zaman yapamayacağı 
bir şey yoktur; yeter ki istesin. 
Babam bu işin içinde olduğu 
sürece ben de bu işi 
yapacağım.” şeklinde konuştu.
“KIZIM BENİM KOLUM 
KANADIM”

Sevimin babası Şakir Demiroğlu 
(45) ise “İşçi bulamadım. 
Kızıma gel sen yap dedim. 
Tonya'da ilk olur hem de senin 
için hobi olur dedim. O da bu işe 
girişti başarılı oldu. Tüm belge-
lerini aldırdık. Ben kızımla gurur 
duyuyorum. Bayanların yapa-
mayacağı iş yoktur. O benim 
kolum kanadım. Hem muhase-
be işlerimi yapıyor hem de iş 
makinesini kullanıyor. Dediğim 
gibi kadınların yapamayacağı iş 
yoktur.” diye konuştu.
“SEVİM'LE GURUR 
DUYUYORUZ”
İskenderli Eğitim Kültür 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Mehmet Gül ise “Sevim Kızımız 
bizim komşumuz. Kepçenin 
üzerine ben çıkardım onu. 
Sağlam karakterli ve güvenilir 
bir kızımız. Elimizde büyüdü. 
Onunla gurur duyuyoruz ve çok 
güveniyoruz ona” dedi.

G
eçtiğimiz yıl Mart ayı 
sonunda yaylada açan 
mavi yıldız çiçekleri bu 

yıl kışın bölgede yüksek 
kesimlerde sert geçmesi 
üzerine geçtiğimiz yılların 
aksine geç açtı. Kadıralak 
Yaylası'nın bazı bölgelerinde 
açmaya başlayan Mavi Yıldız 

çiçekleri, bu hafta 
sonu itibariyle 
yaylanın 
tamamında 
görülmesi 
bekleniyor. 
'Uluslararası Bern 
Sözleşmesi' 
gereği korunan 
ince uzun 
yapraklı 'mavi 
yıldız' çiçeğinin 
yetiştiği yayla 
2019 yılı Eylül 
ayında Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı tarafından 
Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm 
yıl boyunca sadece 2 hafta 
süreyle kendini gösteren 'Mavi 
yıldız' çiçekleri ile meşhur 
yaylanın, yapılacak yapay gölle 
Uzungöl gibi cazibe merkezi 
haline getirilmesi planlanıyor.

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/4 SATIŞ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1355249

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon, Vakfıkebir, 105 Ada, 21 Parsel, ÇAMLIK Mahalle/Köy, Çevirme Mevkii, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi ve tarla ve çalılık olarak kayıtlıdır. Parsel belediye sınırları 
içerisinde olup imar planı dışındadır. Taks: 0,20, kaks:0,40 yan bahçe 3 mt, yol cephesi 5 mt sağlamak 
koşuluyla 6,50mt yüksekliğinde toplam mesken inşaat alanı 250m² geçmeyecek, bodrum hariç 2 katlı 
yapı yapılabilir olduğu görülmüştür. Parselde hakim olarak fındık yetiştirilmektedir. %15-20 meyillidir. 
Devlet sahil yoluna yaklaşık 1,2 km, ilçe merkezine ise yaklaşık 2,5km mesafededir. Parsel içindeki 
fındık alanları yaklaşık 13.000m² civarındadır. Parsel üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır. 1 YAPI: A 
har ile gösterilen yapı yaklaşık 45-50 yıl önce inşaa edilmiş olup yarım bodrum ve zemin kattan 
ibarettir. Bodrum kat yaklaşık 30m²'lik alanda ahır olarak, zemin kat ise 64m²'lik alanda mesken olarak 
yapılmış fakat kullanılmamaktadır. Yapının dışı kismi olarak sıvasız olup çatısı bulunmaktadır.  
2.YAPI: B har ile gösterilen yapı olup bodrum ve zemin kattan ibaret yaklaşık 20 sene önce 
betonarme olarak inşaa edilmiştir. Bodrum kat ve zemin katın girişleri aynı olup bodrum kat yaklaşık 
40m²'lik alanda tuğla ile çevrili pencereleri pvc kaplı, iç-dış sıvası yapılmamış halde depo olarak 
kullanılmakta zemin kat ise yaklaşık 110m²'lik alana sahip 4 odat, 1 mutfak banyo, wc ve 1 adet 
balkondan ibaret pencereleri pvc kaplı, odalar tahta döşeme, antre hol seramik ile kaplı olup mesken 
olarak kullanılmaktadır. Yapının bodrum kat dış cephesi sıvasız zemin kat dış cephesi boyası 
tamamlanmış olup çatısı bulunmamaktadır.
Adresi  : Çamlık Mah. Çevirme Mevkii  Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 15.272,46 m2  
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti  : 577.962,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 08/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon 
Satış şartları  : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masraarı  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
teklierinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kelleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

H
ükümet Konağı önünde 
gerçekleşen tören, saygı 
duruşunda bulunulması 

ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. Günün 
anlam ve önemi içeren 
konuşmayı Amir Vekili Osman 
Eren Yılmaz, yaptı. Yılmaz, 
“Bugün Türk halkının sevgi ve 
güvenini kazanmış, Demokratik 
hukuk devletinin Atatürk ilke ve 
inkılaplarının ve laik 
Cumhuriyetin teminatı olan Türk 
Polis teşkilatının 176 kuruluş 
yıldönümünü sizlerle 
kutlamaktan büyük gurur ve 
mutluluk duyduğumu belirterek, 
hepinize hoş geldiniz diyor, en 
içten saygılarımı sunuyorum. 
Şanla, Şeree yazdığı 175 yıllık 
bir maziyi geride bırakmış olan 
teşkilatımız. 176. kuruluş yılına 
girerken, sadece Türkiye sınır-
ları içerisinde değil, Dünyadaki 
saygın yerini almış olmanın 
haklı gururunu taşımaktadır. 
Türk Polisi, çağdaş ülkelerin 
kullandığı araç – gereç ve 
yöntemleri kullanmayı kendine 
amaç edinmiş, dünyada ortaya 

çıkan gelişmelere paralel olarak 
milletimizin değişen 
beklentilerine cevap vermek için 
sürekli kendini yenilemiştir. 
Emniyet teşkilatı, toplumda 
huzuru ve düzeni sağlama, 
kanuņun hakimiyetini ve devlet 
otoritesini sağlama gibi çok 
önemli ve hayati görevleri 
üstlenmiştir. Bizler bu görevi 
yerine getirirken, demokratik, 
Laik ve sosyal hukuk devletinin 

bir kurumu olduğumuzu asla 
unutmuyoruz. Çünkü adalete 
dayanmayan güç zorbalıktır, 
zalimliktir; ama kuvvete 
dayanmayan adalette aciz olur. 
Hukuk devletinde Polis adalete 
dayalı bir kuvvettir. Onun için 
zalim değildir. Adaletlidir. 
Korkulan değil, güvenilen bir 
güçtür. Hukuk devletinde hiçbir 
zaman kaba kuvvet, zorbalık 
yoktur. Kimse kabadayılıkla, 
Efelikle kendisine başkasının 
hakkı üzerine dayalı bir hayat 
kuramaz.” dedi. Yapılan törene 
AK Parti Tonya İlçe Başkanı 
Cafer Köroğlu, Tonya Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Esmer, Tonya İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ziya Durmuş, 
cumhuriyet başsavcısı Yaprak 
Melis İlhanoğlu, Hakimler 
Özlem Öztürk Bayar, İlknur 
Yapar, İlçe Müftüsü Halil 
İbrahim Bayalan muhtarlar, 
davetliler katıldı.

POLİS: KORKULAN DEĞİL, GÜVENİLEN BİR GÜÇTÜR
Tonya'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Vakfıkebir İlçemizin yetiştirdiği önemli işadamlarından biri olan KEBİR SÜT Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemil Karadeniz'in kayınpederi Hacı Murat Ertürk vefat etti. 

Tonya'da 22 yaşındaki Sevim Demiroğlu, kepçe operatörlüğünü zorluklarına 
rağmen bu işin üstesinden kadınların da gelebileceğini gösterdi.

KADIRALAK YAYLASINDA
MOR ÇiÇEKLER AÇTI
Trabzon'da yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe 
merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki 
Kadıralak Yaylası, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı.
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akfıkebir Büyükliman Aile 
Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi Dr. Zafer 

Kamiloğlu, dünyada İslam 
coğrafyasındaki 2 milyara yakın 
inananın ramazanın 
başlamasıyla oruç tutacağını 
söyledi. Oruç tutmak için sağlık 
şartlarının çok iyi gözetilmesi 
gerektiğine dikkati çeken Dr. 
Kamiloğlu, "COVID-19 
hastasında eğer ciddi risk 
faktörler varsa, ileri yaşta 
olması, diyabet, şeker, 
hipertansiyon ve kronik kalp gibi 
rahatsızlıkları olanlar ile gebe ve 
emziren kadınların oruç tutması 
uygun olmaz. Bunlar mutlaka 
doktor kontrolünde olmalı" dedi.
RAMAZANDA “SU 
TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN” 
UYARISI

Dr. Kamiloğlu, COVID-19'un 
çoğunlukla hastalık belirtisi 
olmadan veya düşük 
düzeydeki hastalık belirtisiyle 
seyrettiğini ifade ederek, testi 
pozitif çıkan ve ciddi bir 
hastalığı olmayan COVID-19 
hastalarının doktor onayı ve 
kontrolünde olmak şartıyla 
oruç tutmalarını önerdi. Haf 
semptomlarla COVID-19 
geçirenlerin sağlık durumunda 
değişiklik veya hastalığın 
ilerlemesi halinde oruç 
tutmamalarını isteyen 
Kamiloğlu, şöyle devam etti: 
"COVID-19'a yönelik oruç 
tutanlarda bağışıklık sistemi 
düşüyor mu, hastalıkları artıyor 
mu diye net bir araştırma ve 
birebir çalışma olmadı. Dünya 
Sağlık Örgütü, şu andaki 

mevcut bilgimize göre, 
oruç tutmanın bağışıklık 
sistemine azaltıcı bir 
etkisinin olmadığını 
söylüyor, en azından 
olduğuna dair bilgi de 
yok. Özelikle aralıklı 
kısa sürelerle oruç 
tutmanın bağışıklık ve 
sindirim sistemine katkı 
sağladığı söyleniyor"
PANDEMİ SÜRECİNDE 
VİTAMİN 
TAKVİYESİNE 
BAŞVURMAK NE 
KADAR DOĞRU?
Dr. Kamiloğlu, 
ramazanda uzun süre 
aç kalınacağından 
dolayı bağışıklık 
sisteminin olumsuz 
etkilenmesine ve 

vitamin eksikliğine karşın 
dengeli beslenme, sıvı tüketimi 
ile uyku düzenine dikkat 
edilmesini, mutlaka sahur 
yapılmasını tavsiye etti.
"TOPLU İFTAR 
YAPILMAMALI"
Dr. Kamiloğlu, şunları söyledi: 
"COVID-19 yayılımını 
engellemek için ramazanda bir 
araya gelinmemeli, toplu iftar, 
aile, eş dost bir araya gelip 
kalabalık şekilde iftar 
verilmesinin önüne geçmek 
lazım. Bir süre daha sabretmek 
gerekiyor. Kapalı ortamlarda da 
uzun süre kalmamalıyız. Çünkü 
bu hastalıktan en önemli 
koruyucumuz maske, mesafe ve 
temizlik. Ramazanda da bunu 
uygulamak hastalıkla 
mücadelede çok faydalı olacak. 

İftar ve sahurlarda misar kabul 
etmemesi yönünde 
Vakfıkebir'lileri uyaran Dr. 
Kamiloğlu; Bu mübarek ayın 
ülkemiz ve tüm insanlık için 
sağlık, huzur ve kardeşliğe 
vesile olmasını diliyorum. 
Koronavirüsün etkisinde 
geçireceğimiz son Ramazan 
olması temennisiyle siz değerli 
hemşehrilerimizden iftar ve 
sahurlarda misar kabul 
etmemenizi, hareketliliği 
azaltarak, sosyal mesafeye 
dikkat etmenizi ve kurallara 
uyma konusunda duyarlı 
olmanızı istirham ediyorum. 
Bugünleri bayrama çok daha 
sağlıklı ve huzurlu girebilmemiz 
için hep birlikte iyi 
değerlendirelim diyerek Hayırlı 
Ramazanlar diledi.”

DR. KAMİLOĞLU'NDAN,  'TOPLU İFTARLARDAN KAÇININ' UYARISI

T
ürk Polis Teşkilatının 176. 
yıldönümü nedeniyle 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 

Müdürlüğünü ziyaret eden 
Vakfıkebir Muhtarlar Dernek 
Başkanı İzzet Çilingir, her 
zaman emniyet güçlerinin 
yanında olacaklarını söylediler. 
Türk Polis Teşkilatı'nın 
kuruluşunun 176. yıldönümü 
dolayısıyla beraberindeki 
mahalle muhtarları ile birlikte 
Vakfıkebir İlçe Emniyet 
Müdürlüğünü ziyaret ederek 
görevi başında olan polis 
memurlarının gününü kutlayan 

Muhtarlar Dernek Başkanı İzzet 
Çilingir, emniyet teşkilatının her 
zaman halkın güvenliği için 
görevi başında olduğunu belirtti. 
“Kuruluşundan bugüne 
Milletimizin can ve mal 
güvenliğini sağlayan Türk Polis 
Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş 
yıldönümünü kutlamanın 
gururunu yaşıyoruz.  Polisimiz 
zaman, mekân ve görev ayırımı 
yapmadan Ülkenin ve Milletin 
Bekası ve Güvenliği için her 
daim canını hiç düşünmeden 
ortaya koymuştur. Bugün 
Vakfıkebir'imizde ve Ülkemizde 

bir Huzur ortamı varsa bunun en 
büyük sebeplerinden biride 
Emniyet Teşkilatımızdır. 
Polisimizdir.  Polisimizin 
çalışkanlığı ve fedakârlığı tüm 
milletimiz tarafından takdirle 
karşılanmaktadır.” Vakfıkebir de 
asayiş ve huzurun sağlanması 
noktasında emniyet teşkilatının 
önemli çalışmalara imza attığını 
belirten Çilingir, "Halkımızın can 
ve mal emniyetini korumak, 
huzur ve güven ortamını tesis 
etmek için büyük bir özveri ile 
çalışan ve bu uğurda hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan polis 

teşkilatımızın her daim 
yanındayız. Özveriyle görev 
yapan başta ilçemizin güven 
ve huzur şehri olmasında 
görev alan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü personeli olmak 
üzere, bütün Emniyet Teşkilatı 
mensuplarına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Tüm polislerimize 
aileleriyle birlikte sağlık, 
başarı ve mutluluklar 
diliyorum. Bu ziyaret vesilesi 
ile başta tüm Polis 
Teşkilatımızın 176. Kuruluş Yıl 
Dönümünü ve Polis Haftasını 
kutlar, Vatan, millet ve bayrak 

uğruna kanlarıyla topraklarımızı 
sulayarak mukaddes kılan 
Geçmişten bugüne Şehit 

Polislerimize Allah'tan Rahmet, 
Gazilerimize de sağlık ve 
mutluluk diliyorum" diye 

MUHTARLAR, POL�S HAFTASINDA
Türk Polis Teşkilatının 176. yıldönümü nedeniyle Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden 
Vakfıkebir Muhtarlar Dernek Başkanı İzzet Çilingir, her zaman emniyet güçlerinin yanında olacaklarını söyledi.

EMN�YET� Z�YARET ETT�

T
ürkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, On bir Ayın Sultanı 
“Ramazan-ı Şerif” öncesinde bir 
kutlama mesajı yayınladı. Balta 
mesajında, “ Öncelikle Mübarek 
Ramazan ayının aziz milletimiz 
ve Trabzonlu hemşerilerime 
güzellik, barış ve kardeşlik 
getirmesini içtenlikle diliyorum. 
Bu akşam İlk teravih namazımızı 
evlerimizde kılacak ve yine ilk 
sahurumuza kalkmış olmanın 
hazzını ve huzurunu yaşayaca-
ğız. Bir ay boyunca sahurda 
huzur bulacak, gün boyu manevi 

haz duyacak, arkasından da iftar 
sofralarında verilen nimetlere 
kavuşacağız. İnşallah sabır ve 
hoşgörü herkesi kuşatır, daya-
nışma ve yardımlaşma iradesi 
herkesi aynı idealde buluşturur” 
dedi. Milletvekili Balta sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ramazan Ayı 
Kur'an Ayıdır. O, Kur'an'la 
şereenmiş, on bir ayın sultanı 
makamına yükselmiş, rahmet, 
fazilet ve günahlardan arınma 
ayıdır. Ramazan ayı rahmet ve 
mağret ayıdır. Günahlara 
dalmış insanların samimi tövbe 
ve istiğfar ile hata ve kusurların-
dan temizlenecekleri bir aydır. 
Ramazanın manevi atmosferi, 

Müslüman Türk Milleti ve bütün 
Müslümanlar olarak her zaman-
kinden daha fazla muhtaç oldu-
ğumuz birlik ve dayanışmamızın 
pekişmesine güzel ve güçlü bir 
vesiledir. Malumunuz tüm dün-
yayı ve ülkemizi de etkisi altına 
alan büyük bir salgınla mücade-
le içerisindeyiz. Gönül isterdi ki 
hep birlikte teravihler kılacağı-
mız, bayram namazları eda ede-
ceğimiz bir Ramazan ayı yaşa-
mış olalım. İnşallah güzel günler 
artık bizler için uzak değil. İnanı-
yorum ki milletçe el ele verip bu 
sıkıntılı günlerinde üstesinden 
geleceğiz. O eski Ramazanları 
tekrardan yaşayacağımız, yan 

yana olup kucaklaşacağımız bir-
likte teravih ve bayram namaz-
ları kılacağımız günler olacak.Bu 
musibetin üzerimizden kalkması 
için elimizden gelen maddi ve 
manevi her şeyi yapacak, tedbiri 
elden bırakmayacak, Dua ve Te-
vekkülle Allah'a daha çok sığı-
nacağız. Bu vesileyle Milletimi-
zin ve tüm İslam âleminin, başı 
rahmet, ortası mağret, sonu 
cehennem azabından kurtuluş 
olan mübarek Ramazan-ı 
Şerini tebrik ediyorum. Cenabı 
Allah'tan, bizleri birlik ve 
beraberlik içinde Ramazan 
Bayramı'na kavuşturmasını 
niyaz ediyorum.”

MUHAMMET BALTA'DAN RAMAZAN AYI MESAJI!
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,“Milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyor, Cenabı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi.

stanbul'da tedavi gördüğü 

İhastanede 9 Nisan'da yaşlılığa bağlı 
rahatsızlıkları sebebiyle 77 yaşında 

vefat eden Kaya için Çarşıbaşı ilçesi 
Kovanlı Köyü Camisi'nde cenaze 
töreni düzenlendi. Kaya'nın cenazesi, 
11 Nisan 2021 Pazar günü öğle vakti 
kılınan cenaze namazının ardından 
aile mezarlığına defnedildi. Cenaze 
törenine, Kaya'nın ailesi ve 

yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon 
Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı Muhammet Balta, CHP 
İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, 
CHP İstanbul Milletvekili Turan 
Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili 
Özgür Karabat, CHP Trabzon 
Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP 
Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ataman, eski Devlet 
Bakanı Eyüp Aşık, AK Parti Trabzon İl 
Başkanı Sezgin Mumcu, CHP Trabzon 
İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, bazı 
ilçe belediye başkanları ve partililer 
katıldı. Taziyeleri kabul eden Ekrem 
İmamoğlu, cenazeye katılanlara 
kendilerini yalnız bırakmadıkları için 
teşekkür etti.

İMAMOĞLU'NUN KAYINVALİDESİ
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 
annesi Hava Kaya'nın cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan 
ayında toplu iftarların yapılmaması gerektiğini 
belirten Dr. Zafer Kamiloğlu, kalabalık halinde aynı 
ortamda bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

MiLLETiN SIHHAT VE SELAMETi iÇiN 
YOĞUN BİR GAYRET VE ÇABA GÖSTERİYORSUNUZ
Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 
polisler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle Kaymakam Mesut Yakuta'yı 
makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü "İstiklâl Marşını Güzel 
Okuma" yarışmasında birinci olan ve yarışmaya 
katılan tüm öğrencileri ödüllendirdi.


