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EKMEK TEMALI MiLLET BAHÇESiNDE
SONA YAKLAŞILDI

MiLLETVEKiLi BALTA'DAN TAZiYE ZiYARETi

MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA, 

“2020 YILININ KAHRAMANLARI 
SAGLIK ÇALIŞANLARIMIZDIR”

Vakfıkebir ilçesi 
Yalıköy 

Mahallesinde 32 bin 
721 metrekare 

yüzölçümüne sahip 
ekmek temalı millet 

bahçesinin 
yapımında sona 

yaklaşıldı.

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, bir süre önce vefat eden Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği 
önemli siyaset ve hukuk adamı merhum Av. Mustafa Kamburoğlu 
için Ahmet Kamburoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. 

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Vakfıkebir İlçe Devlet Hasta-
nesi'ne moral ziyaretinde bulundu.

V
akfıkebir İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. 
Aydın Kant'ı makamında ziyaret ederek bir araya 
gelen Milletvekili Muhammet Balta, virüs salgını 

nedeniyle özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık 
çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi. TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK 
Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, İşadamı-Belediye Meclis 
Üyesi Metin Ali Karadeniz ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Yardımcısı ve Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu ile birlikte hastaneyi 
ziyaret ederek Başhekim nezdinde tüm sağlık çalışanlarına 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. > Ahmet Kamburoğlu 3'de
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“ALKIŞLAR
O İLÇEYE”

MiLLETVEKiLi BALTA'DAN TAZiYE ZiYARETi

Beşikdüzü öğrencilere destek verdi…
Beşikdüzü çok iyi düşündü ama 
Vakfıkebir'de herhangi bir çalışma 
yapılmadı…
Beşikdüzü Kaymakamlığımız tarafından 
"Bir Tablet Bir Gelecek", "Öğrencilerimize 
Destek İçin Bizde Varız" sloganı 
kampanyası düzenledi ve geçen 1-2 hafta 
önce tablet dağıtımını gerçekleştirdi…
Bu kampanya ya KEBİRSÜT ile CEMSAN- 
VEİTO destek verdi…
Bu desteklerine karşın Beşikdüzü 
Kaymakamlığı kayıtsız kalmayarak rma 
ortaklarına teşekkür belgesi takdim etti…
Öğrencilerimiz adına, bu kampanya ya 
desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum…
Beşikdüzü Kaymakamlığı böyle bir 
kampanya düzenleyip, öğrencilerimize 
destek oluyor. Tablete ihtiyacı olan 
öğrencileri buluyor ama bizler böyle bir 
uygulama-kampanya yapamıyoruz…
Vakfıkebir'de tableti olmayan 
öğrencilerimiz yok mu?
Vakfıkebir Kaymakamlığı neden öğrenciler 
için bir kampanya düzenlemedi?
Merkezi Vakfıkebir olan KEBİRSÜT ile 
CEMSAN- VEİTO haricinde birçok rma 
var.
İşadamlarımız var.
Neden Vakfıkebir böyle bir adım atmaya 
ihtiyaç duymadı?
Vakfıkebir'de böyle bir uygulama yapılarak, 
ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tabletleri 
ulaştırılmalıdır diye düşüyorum…
Herkes üzerine düşen görevi yapar…
Vakfıkebir'deki işadamları elini taşın altına 
koyar…
Vakfıkebir Kaymakamlığı bu tür uygulama 
başlatmayacaksa, Vakfıkebir Belediyesi 
başlatmasını bekliyorum…
Gerçekten Vakfıkebir'de birçok ihtiyaç 
sahibi öğrencimiz var…
Tableti olan var, olamayan var. Evinde 
interneti olan var, olmayan var…
Bu tür öğrenciler bulunup neye ihtiyaçları 
varsa aynen Beşikdüzü Kaymakamlığının 
yapmış olduğu gibi destek verilmesi 
gerekir…
*****************************
Her hafta genellikle yazıyorum…
Maske, mesafe ve temizlik…
3 kural çok büyük önem taşıyor…
Virüslü olup ta virüs ilaçlarına 
inanmayanlarımız mevcut. Virüs olunca bu 
ilaçların kullanılması şart…
Kurallara riayet edip, bile bile yasakların 
çiğnenmemesi gerekir. Sokağa çıkma 
kısıtlama devam ediyor. Her gün gece 
21.00'da başlıyor. Sabah 05.00'ta bitiyor. 
Hafta sonu Cuma akşamı 21.00 başlıyor, 
pazartesi günü sabahı 05.00'ta bitiyor. Bu 
hafta yeni bir açıklama daha yapılarak, 
31.12.2020 Perşembe günü gecesi 
21.00'da başlayıp 04.01.2021 günü sabahı 
05.00'da son bulacak. 4 gün kesintisiz 
olarak devam edecek…
Bu uygulama ile beraber yeni yıl 
kutlamalarını da engellemiş olacaklar. Ama 
şöyle bir bilgi var. Oteller açık olduğundan 
rezervasyonlara başlamışlar. Yılbaşı 
gecesi otele gidip 4 gün boyunca otelde 
konaklanacak…
Eğlence ve canlı müzik yasak…
Sadece otellerde restoran kısmı açık 
olduğu, orada konaklayan müşterilere 
hizmet verilecek…
Her gün genelde haber kanallarında 
izliyoruz. Kimileri eğlence-parti yaparken 
kimileri de kağıt veya taş oyunu 
oynuyorlar. Bu insanlar yasak olduğunu 
bildiği halde neden bunu yaparlar anlamak 
güç…
Yasaklar çiğnenmek içindir, 
mantığı var herhalde…

Vakfıkebir İlçesinin yetiştirdiği 
önemli siyaset ve hukuk adamı 

Av. Mustafa Kamburoğlu'nun bir süre 
önce vefat etmesi dolayısı ile Ankara 
da ki işleri sebebiyle ile cenaze 
törenine katılamayan TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
rahmetli Av. Mustafa 
Kamburoğlu'nun torunu olan 
Büyükliman Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu'na 
işyerinde taziye ziyaretinde bulundu. 
Taziye ziyaretine AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun da katıldı.  
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta 
taziye ziyareti sırasında yaptığı 
açıklamada: "Değerli büyüğümüz, 
ağabeyimiz, Değerli siyaset adamı 
ve hukukçu Sayın Av. Mustafa 
Kamburoğlu'nun vefatını teessürle 
öğrendim. Malumunuzdur ki! Ankara 

da ki yoğun meclis çalışmaları 
nedeni ile cenaze törenine 
katılamadım. Kamburoğlu ailesinin 
acısını ancak telefonla 
paylaşabilmiştim. Trabzon da 
düzenlenen bir programa katılmak 
üzere geldim. Program sonrası 
Ankara'ya dönüşte taziye ziyaretinde 
bulunmak için rahmetli Av Mustafa 
ağabeyimizin torunu olan Ahmet 
Kamburoğlu'nu işyerinde ziyaret 
ederek açılarını paylaştık. Merhuma 
Allah'tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine baş sağlığı diliyorum. 
Mekanı cennet olsun" sözlerini 
kullandı. Büyükliman Postası 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise; “Taziye ziyareti 
dolayısı ile TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta'ya ve 
beraberindeki Başkan Ahmet Uzun'a 
teşekkür etti.”

S�ZLER VATANDAŞIMIZIN VE

Vakfıkebir ilçesi Kapalı spor 
salonunda gerçekleştirilen 

mütevelli heyeti üye seçimine 
mahalle muhtarlarının yanı sıra Vakıf 
Müdürü İsmet Bank ve Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir de 
hazır bulundu. 
MÜTEVELLİ HEYETİ 
ÜYE SEÇİMİ YAPILDI
5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un 19. maddesi gereğince, 
2021 yılı faaliyet döneminde yapıla-
cak çalışmalar ile yürütülecek faali-
yetler için Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetin-
de görev alacak iki muhtar üyenin 
seçimi Vakfıkebir ilçe Kapalı spor 
salonunda yapıldı. Yapılan seçimde, 
Bozalan Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Turutoğlu ve Yalıköy Mahallesi 
Muhtarı Yüksel Baş SYDV 2021 yılı 
faaliyet dönemi mütevelli heyetine oy 
birliği ile seçilerek muhtarları temsil 
etme hakkı kazandı. 
GÖREVLERİNDE KOLAYLIKLAR 
DİLİYORUZ
Yapılan seçimin ardından 

düşüncelerini ifade eden Muhtarlar 
Derneği Başkanı İzzet Çilingir, “Her 
yıl mütevelli heyetinde görev 
yapacak olan muhtar 
arkadaşlarımızı seçmek amacıyla 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ile birlikte bir organizasyon 
yapıyoruz. Bu yılki toplantımız, 
pandemi nedeniyle sınırlı sayıda 
katılım ile gerçekleşmiştir. Burada 
seçilecek arkadaşlarımızı belirlemek 
amacıyla tüm muhtarlarımızın 
görüşlerini aldık ve seçimi 
gerçekleştirdik. SYDV üyesi Bozalan 
Mahallesi Muhtarı Mustafa Turutoğlu 
ve Yalıköy Mahallesi Muhtarı Yüksel 
Baş oldu. Kendilerine görevlerinde 
kolaylıklar diliyoruz” dedi.
“SİZLER VATANDAŞIMIZIN VE 
DEVLETİMİZİN TEMSİLCİSİSİNİZ”
Yeni seçilen üyeleri kutlayan İlçe 
Kaymakam Mesut Yakuta, "Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfımızın 2021 yılı faaliyet 
döneminde görev alacak tüm 
muhtarlarımızdan mahallelerimizde 
yaşayan mağdur ve muhtaç 
durumda bulunan vatandaşlarımızın 
tespitinin yapılarak vakıf 

başkanlığımızın bilgilendirilmesini 
önemle rica ediyorum. Aynı 
doğrultuda toplumda yardımlaşma 
ve dayanışma konularıyla meşgul 
olan derneklerimiz, sivil toplum 
örgütlerimiz de çok önemli bir rolü 
yerine getiriyor. Halkımıza ve 
yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 
sizlerin aracılığıyla ulaşarak hizmet 
sunuyoruz. Mahalle muhtarları 

olarak sizler vatandaşımızın ve 
devletimizin temsilcisisiniz. Bu 
nedenle vakıf çalışmaları dışındaki 
konularda da mahallelerinizde 
karşılaştığınız sorunları hep birlikte 
iletişim içerisinde çözme gayreti 
içerisinde olacağız" dedi. Kaymakam 
Yakuta, Yeni seçilen mütevelli heyeti 
üyesi muhtarlara görevlerinde 
başarılar diledi.

Vakfıkebir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2021 yılı 
faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi Vakıf Müdürü İsmet 

Bank başkanlığında Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. 

DDEVLET�M�Z�N TEMS�LC�S�S�N�Z

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir 
Meslek Yüksekokulunda 6 

Kasım 2019 tarihinde Vakfıkebir 
MYO, Türkiye Satranç Federasyonu 
ve Vakfıkebir Belediyesi işbirliğinde 
“Mustafa Turupçu'yu anma Satranç 
Turnuvası” düzenlenmiş ve 
geleneksel hale getirilmesinin 
amaçlandığı Vakfıkebir MYO Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Soner 
Demirtaş tarafından 
vurgulanmıştı. Bu amacı 
gerçekleştirmek ve ani 
vefatı ile herkesi hüzne 
boğan merhum Mustafa 
Turupçu'yu anmak için bu 
yıl turnuvanın ikincisi 
“Online” olarak 
gerçekleştirildi. Trabzon 
Üniversitesi Vakfıkebir 
MYO, Türkiye Satranç 
Federasyonu işbirliği ile 
25 Kasım 2020 Çarşamba 

günü saat 13.00'te online olarak 
başlayan turnuva, Yüksekokul 
bölümlerinden öğrencilerin 
katılımıyla kıyasıya bir çekişmenin 
yaşandığı maçlar neticesinde 
tamamlandı. Turnuva sonucunda 
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 
1. sınıf öğrencisi Aydan Buldağ 

birinci, Maliye bölümü 1. sınıf 
öğrencisi Muhammed Batuhan Kurt 
ikinci, Bankacılık ve Sigortacılık 
bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan 
Artuş ise üçüncü oldu.  Turnuvaya 
ilişkin duygularını açıklayan MYO 
Müdürü Soner Demirtaş; “Bu 
organizasyonu gelenek haline 
getirmek için gayret sarf ettiklerini ve 
önümüzdeki yıllarda da devam ettirip 
merhum Mustafa Turupçu'yu unu-
tmayacaklarını vurguladı. Ayrıca 
turnuvaya katılan öğrencilerin 

ödüllerinin ise bahar döneminde yüz 
yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 
verileceğini ifade etti.”

MUSTAFA TURUPCU 2. SATRANC TURNUVASI TAMAMLANDI
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MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA, 
“2020 YILININ KAHRAMANLARI
SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZDIR”

“2020 YILININ 
KAHRAMANLARI SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIMIZDIR”
TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
“Korona virüsle mücadelede 
bütün sağlık çalışanlarının 
takdire şâyan bir fedakârlıkla ve 
sabırla görev yaptıklarını dile 
getiren AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
“Bizler bu zor günlerde sağlık 
çalışanlarımıza destek olmayı 
sorumluluk olarak görüyoruz. 
Sağlık personelimize destek 
olmak için elimizden gelen 
gayreti göstermeye çalışıyoruz. 
Sağlık çalışanlarımıza ne kadar 
destek versek azdır dedi. Ülke 

olarak birlik ve beraberliğin 
sağlandığı bu dönemde, 
sağlıkçılarımıza çok şey 
borçluyuz, Allah eksiklerini 
vermesin dedi.”  Milletvekili 
Balta, “2020 yılının 
kahramanlarının sağlık 
çalışanlarımız olduğunu, 
Milletvekili olarak yanlarında 
değil bir il emirlerinde 
olduğunu iletti. Milletvekili Balta 
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. 
Aydın Kant ile hastanedeki 
makamında görüşerek bu zor 
günlerde gösterdikleri fedakarlık 
için teşekkür etti.” İnsanlık 
tarihinin en büyük salgınlardan 
birini yaşadığımızı dile getiren 
Balta, “Zor günlerden 
geçiriyoruz. Görülmeyen, 

zengin, fakir, ayrımı yapmayan 
bir düşmanla savaşıyoruz. Bu 
salgın görüldüğü ilk günden 
itibaren devletimiz her türlü 
tedbiri aldı. Trabzon'da tüm 
kurumlarımız tedbirleri en üst 
seviyeye çıkardı. Şüphesiz 
sağlıkçılarımız yaşadığımız bu 
süreçte hayatlarını ortaya 
koyarak fedakarca çalışmalara 
imza attılar ve atmaya da 
devam ediyorlar. Biz halkımıza 
evde kalmaları çağrısını 
yineliyoruz” dedi. “Sağlık 
Çalışanlarına Şiddetin 
Engellenmesine Dair Kanun 
Teklinin” Türkiye Büyük Millet 
Meclis'inde kabul edildiğini 
hatırlatan Milletvekili Balta, “Bu 
yüce mesleğin temsilcilerine 
olan gönül borcumuzu ancak 
onlara güvenli bir çalışma 
ortamı sağlayarak hak ettikleri 
saygıyı göstererek 
ödeyebileceğimize inanıyoruz. 

Canımızı, sevdiklerimizi emanet 
ettiğimiz, tüm sağlık 
çalışanlarımıza özverili 
çalışmalarından dolayı 
şükranlarımı sunuyor, 83 milyon 
tek yürek olarak milletçe birlikte 
kuvvetli olduğumuza, içinde 
bulunduğumuz süreçten de el 
ele vererek daha da güçlenerek 
çıkacağımıza yürekten 
inanıyorum” diye konuştu. 
Yaklaşık 9 aydır ciddi bir 
pandemi sürecinin yaşandığını 
dile getiren Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. 
Aydın Kant'da, “Genel 
hükümetimizin, devletimizin 
büyük desteği yerelde valimizin, 
kaymakamımızın, belediye 
başkanımızın, siyasi erklerin ve 
tüm kamu kurum ve kuruluşları 
ile sivil toplum kuruluşlarının 
yoğun desteğiyle başarılı bir 
süreç geçiriyoruz. Vakfıkebir ve 
büyükliman havzası olarak bu 

sıkıntılı sürecin güzel gitmesi 
için tüm kurallara uyulmasını 
istiyoruz. Bu salgının yayılma-

ması için vatandaşlarımızın 
evde kalması, mümkün 
olduğunca sosyal mesafeye 
uyulması gerekiyor. İnşallah 

yazı güzel geçirebilmemiz için 
bu süreci biraz sıkıntılar 
oluşturmakla beraber evde 

kalarak, maskesiz dışarı 
çıkmayarak, sosyal mesafeyi 
koruyarak yaşamaya devam 
edelim” ifadelerini kullandı.

EKMEK TEMALI M�LLET BAHÇES�NDE

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının desteğiyle, 
Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığınca (TOKİ) 
Vakfıkebir İlçesi Yalıköy 
Mahallesi sahilinde inşası 
devam eden millet bahçesinde 
bisiklet yolları, çocuk oyun 
alanları, millet kıraathanesi, 
ekmek müzesi, ekmek fırını, 
tematik bahçeler, mısır tarlaları, 
çim tepe, ahşap pergolalar ve 
etkinlik çayırı gibi alanlar 
vatandaşların hizmetine 
açılacak. Yapımına 2019 yılında 
başlanan ve dolgu alanına inşa 
edilen millet bahçesi, denize 
yakınlığının yanı sıra içerisine 
yapılan ekmek müzesi ve fırın 
ile dikkat çekiyor. İlçenin ismini 
taşıyan ekmeğin gürlerinin 
yerleştirildiği millet bahçesinin 
kapısı da ilgi odağı olurken, 
proje tamamlandığında yaklaşık 
15 milyon liraya mal olacak.
“MİLLET BAHÇESİNİN 16 BİN 
METREKARE YEŞİL ALANA 
SAHİP” 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta ise yaptığı 
açıklamada, ekmek temalı 
millet bahçesinin yapımının 
2021 yılının ilk aylarında 
vatandaşların hizmetine 
sunulacağını söyledi. Millet 
bahçesinin 16 bin metrekare 
yeşil alana sahip olduğunu 
ifade eden Başkan Balta, 
"Projenin bazı bölümleri de 
yürüyüş yolu olarak tasarlandı. 
Burayı dolgu alanı olarak 
onaylatmıştık. Millet bahçesinin 
ihalesini de 2019 yılında yaptık. 
Proje kapsamında kıraathane, 
mescit, yeme içme alanlarının 
yanında 650 metrekare 
civarında çocuk oyun alanı, 
yürüyüş alanları, kamelyalar, 
pergolalar, serender olduğunu 
belirterek, İçinde etkinlik 
alanları da olacak dedi.” 
Yöremizde mısır tarlalarımız 
mevcut burada da benzer 
bahçeler yapacağız. Millet 
bahçesi içerisinde yer alan 
ekmek müzesinin diğer millet 
bahçelerinden ayıran en büyük 
özellik olduğuna vurgu yapan 

Başkan Balta, “Müze içerisinde 
mini bir fırınımız olacak. 
İlçemizin ismini alan meşhur 
ekmeğimizi pişireceğiz. Ticari 
anlamda değil belki ama 
ekmeğin pişiriminin nasıl 
olduğunu müzeyi ziyaret eden 
vatandaşlarımıza 
gösterebileceğiz. Hatta müzede 

Trabzon pidesini de yapmayı 
planlıyoruz." ifadesini kullandı.
DENİZİN KENARINDA ÇAY 
İÇMEK, SPOR VE YÜRÜYÜŞ 
YAPMAK, YEMEK YEMEK 
GÜZEL BİR AKTİVİTE 
OLACAKTIR
Başkan Balta, insanların ihtiyaç 
maddesinin beslenme olduğuna 
işaret ederek şu ifadelere yer 
verdi; "Dolayısıyla ekmeğe 
giden hikayeyi müzede 
ziyaretçilerimize anlatacağız. 
İnsanoğlu, beslenmeye 
başladığı andan itibaren 
avlanmakla başlamış ve tarımı 
keşfederek, onunla birlikte 
buğdayı, un öğütmeyi ve ekmek 
yapmayı öğrenmiştir. Bizde 
müzemiz içerisinde bu tarihsel 
süreci anlatıp, en sonunda da 
Vakfıkebir ekmeğini insanlara 
ulaştıracağız. Hem insanlara 
gıdayla olan bağını hem de 
Vakfıkebir ekmeğinin 
pişirilmesinin hikayesini 

anlatacağız. Ekmeğin nasıl 
oluştuğunu, yapıldığını 
insanlarımıza bu müze içinde 

anlatacağız. Böylelikle müzede, 
ecdadımızdan miras kalan bu 
önemli değeri de gelecek 
kuşaklara aktarma imkanı 
tanımış olacağız. Millet 
bahçesinin deniz kenarında 
olmasının da başka bir avantaj 
olduğuna dikkati çeken Balta, 
"Karadenizliyi, İç Anadolu'ya 
götürürseniz yaşayamaz. 
Denize hasrettir. Her ne kadar 
denize yakın bir ilçe olsakta 
denizin kenarında çay içmek, 
spor ve yürüyüş yapmak, 
yemek yemek güzel bir aktivite 
olacağını düşünüyorum. Yayları 
da çok severiz ama denizin 
kenarında millet bahçesinin 
olmasının da büyük ilgi 
göreceğini düşüyorum." dedi.
 Başkan Balta, projenin 
yapımına destek veren Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ 

yetkililerine, milletvekillerine, 
Trabzon valisi ve büyükşehir 
belediye başkanına teşekkür 

ederek, "Deniz kenarında 
insanların nefes alabileceği 
örnek bir millet bahçesi şeklinde 
tasarlandı, yapımı devam 
ediyor, müteahhit rma 
önümüzdeki aylarda millet 
bahçesini tamamlayıp teslim 
edecek. Proje bittiğinde de 
yaklaşık 15 milyon civarında bir 
rakama mal olacak. Vatan-
daşlara çağrıda da bulunan 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, "Bu alanlar halkımız için. 
Burayı kullanırken kendi malları 
gibi koruyup kollamalarını 
istiyoruz. Malzemelere zarar 
vermemelerini arzu ediyoruz. 
Burada çok güzel yaşam 
alanları oluşturuldu. Kamu 
olarak bizde bu alanları 
korumak için elimizden gelen 
çabayı göstereceğiz ama 
vatandaşlarımızdan da bu 
konuda destek bekliyoruz." 
diye konuştu.

SONA YAKLAŞILDI

V
akfıkebir Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperati 
Başkanı Hasan Topaloğlu,  

Nüfus Müdürlüğü personellerin-
den Ali Naci Topaloğlu ve Ankara 
Dış Kapı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Doktorlarından Hikmet 
Topaloğlu'nun babaları Mehmet 

Cemal Topaloğlu 92 yaşında 
hayata gözlerini yumdu. Merhum 
Mehmet Cemal Topaloğlu'nun 
cenazesi 14 Aralık 2020 
Pazartesi günü Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında saat 11.00 
de evinin önünde kılınan cenaze 
namazından sonra aynı yerdeki 

aile kabristanlığına defnedildi. 
Cenazeye TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
Trabzon Eski Milletvekillerinden 
Avni Akkan, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 
Beşikdüzü Belediye Başkanı 

Ramis Uzun, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Muharrem 
Çimşit, Trabzon Kadastro Bölge 
Müdürü İrfan Hacımemişoğlu, 
STK temsilcileri, Siyasi parti 
temsilcileri, esnaar ve 
vatandaşlar katıldı.

BAÞKAN TOPALOÐLU'NUN BABA ACISI
Vakfıkebir İlçesinin eski esnaflarından ve Topaloğlu Ailesinin büyüğü 
Mehmet Cemal Topaloğlu (92) son yolculuğuna uğurlandı.
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Osman KOYUNCU

ıllar önce Ermenistan, Azerbaycan'ın YDağlık Karabağ özerk bölgesini işgal 

ederek büyük bir katliam yapmıştı, 

maalesef dünya bu katliama sessiz 

kalmıştı. Azerbaycan, kısa sürede işgal 

bölgesini hürriyetine kavuşturdu. İşin 

ilginç yani yine bütün dünyanın, 

Azerbaycan'ın işgal topraklarını geri 

almasına sessiz kaldı, çok az birkaç çiliz 

ses çıktı.  Bu savaş başladığında 

Azerbaycan- Ermenistan savaşı değil de 

İran- ABD savaşı olduğu görünüyordu. 

Türkler, İran topraklarında 10 devlet 

kurarak buraları 900 sene idare ettiler. Şu 

anda İran'da çeşitli Türk boylarına 

mensup yaklaşık 35 milyon Türk yaşadığı 

söyleniyor. Genelde Türkler Hazar 

denizinin güneyinde, İran'ın kuzeyinde 

yaşamaktalar. Oralarda bir sefer 

bulunmuştum, her an çok rahat Türkçe 

konuşan insanlar bulmak mümkün. 

Ermenistan, Rusya'dan ziyade batı ile ilişki 

kurmak istiyor. Ermenistan'ın dünyaya 

açılan en önemli kapısı Türkiye'dir eğer 

Ermenistan aklını kullanıp Türkiye 

üzeriden dünyaya açılırsa hem kendisi hem 

de Türkiye kazanır.  

    İran bu savaşa sessiz kalamadı, İran  hükümeti, Ermenistan'a yardımda 

bulunmak istedi fakat içindeki Türklerin 

tepkisinden korktuğu için cesaret edemedi. 

İran Müslüman ve Şia Azerbaycan'da 

Müslüman Şia normalde İran'ın 

Azerbaycan'a yardımda bulunmasının 

normal olacağı akla gelebilir. 

Devletlerarası ilişkiler devletlerin 

menfaatlerine göre oluyor.  Çünkü bir güç 

merkezi İran'ı bölüp dağıtıp, bütün 

Azerileri birleştirmek istiyor.  Dünyaya 

yeni bir şekil vermek isteyen zihniyet, 

dünyada küçük ulus devletleri dağıtıp 

büyük birkaç devlet kurduracak. Yani 

devletler savaşından küresel milletler 

savaşına doğru sürükleniyoruz. İleride 

Rusya da dağılacak çünkü çok çeşitli dil, 

ırk ve kültürleri içinde barındırmasına 

rağmen adalet, özgürlük ve ekonomi gibi 

konularda fazla bir ilerleme sağlayamadı, 

orada da bizim gibi çok sayıda mafya 

vardır. Bu zamanda zorlama ve silah zoru 

ile birlik sağlanamaz. Özgürlük, adalet ve 

ekonomide hakkını verdiğin insanlardan 

korkma, hakkını vermediklerinden kork.  

Bazı ülkeler, bunların içinde Türkiye'de 

vardır. Eğer biz adaleti sağlar özgürlükleri 

genişletirsek ülke dağılır.  Dünyada tek bir 

ırktan meydana gelmiş ülke yoktur, ırk, dil, 

din renk farklılıkları zenginliktir. 

    Dünyada yeni bir sistem kurmak  isteyenler, Türkiye'yi İslam âleminden 

ayırarak başını Türkiye'nin çektiği bir Orta 

Asya Türk devletleri birliği kurdurmak 

istiyor. Türkiye, İslam birliğinde olursa çok 

büyük bir güç olarak karşımıza çıkar 

düşüncesi ile Türkleri Asya'ya hapsetmek 

istiyorlar. İslam âlemini ve diğer 

Müslümanları kendi kontrollerinde tutmak 

onlar için çok kolaydır. Türkiye neredeyse 

bütün İslam ülkeleri ile arası açık, 

aralarında büyük problemler var. Rusya, 

Suriye ve İran sayesinde sıcak denizlere 

iniyor.  İran'ı Azerilerle dağıtacaklar zaden 

Suriye'de dağılmıştır.  Rusya'yı da içindeki 

Türk ve diğer Müslümanlarla dağıtıp, 

önlerinde bulunan İran ve Rusya gibi 

önemli iki engeli aşmak istiyorlar. 

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞININ ARKA PLANI

umhurbaşkanlığı 

CKabinesi, Erdoğan 
başkanlığında toplandı. 

Başkan Erdoğan, 4 saat süren 
toplantının ardından 
kısıtlamalar ve kira müjdesi 
olmak üzere milyonlarca 
kişinin merakla beklediği 
kararları açıkladı. Yılbaşında 
kısıtlama 31 Aralık Perşembe 
saat 21'den 4 Ocak saat 5'e 
kadar kesintisiz uygulanacak. 
Erdoğan, esnafa verilecek kira 
ve nakit desteğiyle ilgili ise 
önemli müjdeler verdi.
“BAŞKAN ERDOĞAN 
AÇIKLADI: İŞTE ALINAN 
KARARLAR;
Yılsonuna kadar yüzde 
yirmiden yüzde ona 
indirdiğimiz gayrimenkul 
kiralarındaki stopaj oranını 
1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. 
Benzer şekilde yüzde on 

sekizden yüzde sekize 
indirdiğimiz iş yeri kiralama 
hizmetlerindeki KDV oranını 
da 1 Haziran'a kadar yüz de 
sekiz olarak uygulamaya 
devam edeceğiz. Birçok 
sektörde yaptığımız KDV 
indiriminde de 1 Haziran'a 
kadar uzatmaya gitti.%18'den 
%8'e indirdiğimiz iş yeri 
kiralama hizmetindeki KDV 
oranını, 1 Haziran'a kadar 
uygulamaya devam edece-
ğiz.Birçok sektörü kapsayan 
KDV indirimlerinin sürelerinin 
de 1 Haziran'a uzatıma 
gittik.806 bin vatandaşımız ile 
kısıtlamalar ile salgından 
doğrudan etkilenen 432 bin 
567 esnafımız bulunuyor. 
Toplam sayısı 1 milyon 239 
bin 438 kişi olan bu kesime 3 
ay süreyle ayda bin lira destek 
ödemesi yapacağız. İş yeri 

kira olan esnafımıza yine 3 ay 
süreyle büyükşehirlerde aylık 
750 lira, diğer illerde ise 500 
lira kira desteği yapacağız. 
Önümüzdeki 3 aylık süreçte 
esnafımıza toplam 5 milyarlık 
destek sağlamayı 
hedeiyoruz.
“4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMASI”
Sokağa çıkma sınırlaması, 31 
Aralık perşembe saat 21'den 4 
Ocak saat 5'e kadar kesintisiz 
uygulanacaktır. Salgın 
döneminde hayatını kaybeden 
sağlık çalışanlarının 
kadrolarına göre vazife 
malüllüğü ya da meslek 
hastalığı statülerinin hızla 
sonuçlandırılması sağlanacak. 
Cumhurbaşkanı olarak salgın 
sürecinin yönetimin görev alan 
kurumlarımızın tüm 
çalışmalarını takip ediyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN 
YEN� KARARLARI AÇIKLADI!

ÖĞRETMENLERE GERİ BİLDİRİM EL KİTABI
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci baarısını artıran en etkili ve en kolay yöntem 
olan "geri bildirim"e ilişkin öğretmenlere özel bir el kitabı hazırladı. 

E
l kitabında, "geri 
bildirimin önemi", "geri 
bildirim verirken nelere 

dikkat edilmesi gerektiği" gibi 
akla gelebilecek her türlü 
soruya bilimsel araştırmalar 
ışığında, örneklerle yanıt 
veriliyor. Son yıllarda yapılan 
araştırmalara göre, öğretmenin 
öğrenciye verdiği doğru geri 
bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı 
artıran en önemli yönetimlerin 
başında geliyor. Bu denli etkili 
bir öğretim aracını, en doğru 
şekilde kullanmak için yola 
çıkan Öğretmen Yetiştirme ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
geniş bir literatür taramasının 
ardından Öğretmenler için Geri 
Bildirim El Kitabı'nı hazırladı. 
Dijital ortamda Öğretmen 
Kitaplığı'nın 
http://ogretmen.meb.gov.tr/ogre
tmen-kitapligi/mesleki-gelisim-
programi-kitaplari/ogretmenler-
icin-el-kitabi-geri-bildirim.html 

adresinde paylaşılan el kitabı, 
geri bildirimin tanımına, öne-
mine ilişkin teorik bilgilerin yanı 
sıra öğrencilere geri bildirim 
verilirken göz önünde bulundu-
rulması gereken pratiklere iliş-
kin öneriler de içeriyor. Öğret-
menler için hazırlanan kitapta, 

bir terim olarak "geri bildirim" in, 
öğrenene kendi performansının 
nasıl göründüğünü gösteren bir 
ayna olduğunun altı çizilirken 
bu kavramın sıklıkla karıştırıl-
dığı "tavsiyede bulunmak, 
övmek, değerlendirme ya da 
not vermek" edimlerinden biri 
olmadığı vurgulanıyor. Kitapta, 
öğretmenlerin öğrencinin 
hedene ulaşması için neyi, 
nasıl yapması gerektiği 
anlatılıyor. Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, öğrenci 
iletişiminde "geri bildirim" in 
uzaktan eğitim sürecinde daha 
büyük bir önem taşıdığına 
dikkat çekerek "Bilimin 
rehberliğinde, örneklerle 
destekleyerek hazırladığımız el 
kitabının, öğretmenlerimizin bu 
etkili aracı en doğru şekilde 
kullanarak çocuklarımızın he-
deerine giden yolda rehberlik 
etmelerinde önemli bir fark 
yaratacağına inanıyoruz." dedi.  

KAYMAKAM YILMAZ'DAN SARAL'A ZiYARET
Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Burak Yılmaz ve beraberinde Çarşıbaşı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Kul ile birlikte Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet İlçe Merkezi Müdürü Yaşar Saral'ı makamında ziyaret ettiler.

B
üyükliman Bölgesi'ne 
hizmet veren Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi,  

Çarşıbaşı Kaymakamı Burak 
Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali 
Kul tarafından ziyaret edildi. 

Kaymakam Yılmaz ve 
beraberinde Kul merkeze 
gelişlerinde Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar Saral 
tarafından karşılandı. Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı'nın vatandaşlara 

yönelik yardım ve destek 
çalışmalarının gerçekleştirildiği 
Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret 
eden Kaymakam Yılmaz, 
burada yürütülen çalışmalar 
hakkında Müdür Saral'dan bilgi 
aldı. Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Yaşar Saral, yürütülen 
projeler ve çalışmalar hakkında 
Kaymakam Yılmaz'a bilgi verdi. 
Çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Yılmaz, Kaymakamlık olarak 
çocuklarımıza, gençlerimize ve 
yaşlılarımıza yönelik projelere 
destek vermeye devam 
edeceğiz dedi. Ziyaretlerinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Müdür Saral, Sayın 
Kaymakamımız ve Müdürümüz 
Kul ile kurumumuzun 
çalışmaları hakkında 
istişarelerde bulunduk.  Nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederim dedi.

Kira müjdesi ve 4 günlük kısıtlama kararı
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Geçen hafta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan imzasıyla yayımlanan 

kararnameye göre, Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcılığına 

atanan hemşehrimiz Hasan 
Bebek, büyüdüğü ilçeye 
gelerek Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
maka-mında ziyaret ederek 
bir süre görüştüler. Başkan 
Balta'yı makamında ziyaret 
eden çiçeği burnunda Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Bebek'e 
beraberinde  Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Daire 
Başkanı Hakan Bebek ve 
Doğu Karadeniz Belediyeler 

Birliği Genel Sekreteri Mehmet 
Şentürk de eşlik ettiler.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BEBEK'TEN BAŞKANA ZiYARET

VAKFIKEBiR BiSiKLET GRUBUNA DESTEK 

Gurubun oluşumunu 
sağlayan ve sözcülüğünü 

yapan Ali Hürkir yaptığı 
bilgilendirmede; özellikle 
COVİT-19 ile mücadele ettiğimiz 
bu günlerde günlük 
yaşantımızın en önemli 

aktivitelerinden birisi olan spor, 
son zamanlarda birçok insanın 
hayatına girmeye başladı. Bizler 
de hem ilçemizin adına yakışır, 
hem de sağlıklı yaşamımız için 
arkadaşlarımızla birlikte 
Vakfıkebir Bisiklet Grubu 

oluşturduk. 
Grubumuzla 
hem il dışı, hem 
de ilçeler arası 
gezi organizas-
yonları düzen-
liyoruz. Aktivite-
lerimiz de biz-
lere her konuda 
destek olan, 
ayrıca grup 
üyelerimize 
forma desteği 
sağlayan 
Vakfıkebirli genç 
işadamlarından 
VESTEL Ahmet 

Uzun'a, İslamoğlu şirketi yöne-
tim kurulu üyesi Murat İslam'a, 
CEMSAN-VEİTO şirketi yönetim 
kurulu üyesi Cemil Albayrak'a 
grup arkadaşlarımız adına ken-
dilerine teşekkür ediyorum dedi.

2020 Yılı Faaliyet Raporu 
kapsamında Sağlık 

Müdürlüğü personellerine 
yönelik muhtemel yangın ve 
afet durumlarında meydana 
gelebilecek zararı en aza 
indirebilmek, bilgi ve 
becerilerini artırmak amacıyla 
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne 
bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Birimi tarafından Vakfıkebir 
Toplum Sağlığı binası önünde 
bulunan boş arazide İlçe 
Toplum Sağlığı personeline ve 
Büyükliman Aile Sağlığı 
Merkezi personeline yönelik 
“Yangın Eğitimi ve Tatbikatı” 
gerçekleştirildi. Yangın eğitim 
tatbikatı her iki kurumda görev 
yapan personele yangına karşı 
önlem konuları ile ilgili, yangın 

öncesinde ve sonrasında 
alınması gereken tedbirler, 
yangın çeşitleri, yangın 
söndürme usulleri ile yangın 
söndürme cihazlarının nasıl 
kullanılacağı ve en kısa 
zamanda Acil Durum Ekiplerine 
nasıl ulaşılacağı ile ilgili 
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne 
bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi tarafından eğitim verildi.

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi bağlı kuruluşu 

Trabzon İçmesuyu ve 
Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) 
Genel Müdürlüğü, 17.11.2020 
tarihinde Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
7256 Sayılı, “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” 
kapsamında su, atık su ve 
katılma payı borcu olan 
abonelere yönelik yapılandırma 
başvurularını almaya devam 
ediyor. Kovid-19 salgını 
nedeniyle vatandaşların 
başvuru işlemlerini daha kolay 
yapması için e-Devlet üzerinden 
de müracaat imkânı sağlayan 
TİSKİ Genel Müdürlüğü bir 
yeniliğe daha imza attı.
SİZ ZAHMET ETMEYİN BİZ 
GELİRİZ!
Toplum sağlığının korunması 
adına alınan sokağa çıkma 
yasağı kararları gereğince 65 

yaş üstü ve engelli 
vatandaşların durumunu göz 
önünde bulunduran Büyükşehir 
Belediyesi TİSKİ Genel 
Müdürlüğü, bu kişilerin 
yapılandırma başvurularını 
adreslerinde alıyor. Trabzon'un 
Ortahisar İlçesinde ikamet eden 
Ferit Yurtsever'in (65) 
başvurusu adresine kadar giden 
TİSKİ ekiplerince alınarak borcu 
yapılandırıldı. Uygulamadan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Ferit Yurtsever, “Çok güzel 
bir hizmet. Virüs nedeniyle 
evlere kapandığımız bugünlerde 
mesajımıza anında cevap verip, 
'Siz zahmet etmeyin. Biz geliriz' 
dediler. Başta Büyükşehir 
Belediyesi ve TİSKİ Genel 
Müdürlüğü olmak üzere bu işte 
emeği olan herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 
ENGELLİLERİ KAPSIYOR
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan yeni tip korona virüs 

(Kovid-19) nedeniyle evden 
çıkamayan abonelerin mağdur 
olmaması adına harekete 
geçtiklerini belirten Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, “Halkımızın 
işini kolaylaştırın talimatlarımız 
üzerine TİSKİ Genel Müdürlü-
ğümüz, yapılandırma fırsatın-
dan yararlanmak isteyen 65 yaş 
üstü ve engelli abonelerimizin 
adreslerine kadar gidip, borç-
larını yapılandırıyor. Bu sayede 
hem 65 yaş üstü ve engelli 
vatandaşlarımızı riske etmemiş 
hem de yapılandırma merkez-
lerimizde yoğunluk oluşmama-
sını sağlıyoruz” diye konuştu.
VATANDAŞLARDAN 
UYGULAMAYA TAM NOT
Pandemi nedeniyle oldukça 
hassas bir dönem 
yaşadığımızın altını çizen 
Zorluoğlu, “Bu süreci hep 
birlikte atlatacağız inşallah. 65 
yaş üstü ve engelli 
vatandaşlarımızı bu süreçte 
virüsten korumak ve bir nebze 
onlara katkıda bulunmak adına 
böyle bir karar aldık. Halkımız 
da bu hizmetimizden oldukça 
memnun. Borcunu 
yapılandırmak isteyen ancak 
evinden çıkamayan 65 yaş üstü 
ve engelli abonelerimiz 
yapabiliyorlarsa e-Devlet 
üzerinden başvurularını 
gerçekleştirebilirler. Aksi taktirde 
Alo 185 TİSKİ çağrı merkezimizi 
arayarak evde yapılandırma 
taleplerini arkadaşlarımıza 
iletebilirler. Son başvuru tarihi 
31 Aralık 2020” ifadelerini 
kullandı.

TİSKİ'DEN 65 YAŞ ÜSTÜNE
YAPILANDIRMA KOLAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan 
Hasan Bebek, başkan Balta'yı makamında ziyaret etti.

YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI
GERÇEKLEŞTiRiLDi
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi ekipleri tarafından ortaklaşa koordine edilen “Yangın 
Eğitimi ve Tatbikatı” Vakfıkebir ilçemizde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman 
SOYLU'nun Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) Genel 
Kurulu'nda tarihi açıklamalar 
yaptığını ifade eden CORA, 
“TBMM'de milletvekili 
maskelerinin arkasına sığınan 
terör örgütü destekçileri 
devletimizin gücünü bir kez 
daha hissetmiştir.” dedi.
TERÖR BİTME
NOKTASINA GELDİ
Türkiye'de terörün 
bitme noktasına 
geldiğini ifade eden 
Milletvekili CORA, 
“Dağdaki terörist sayısı 
320'nin altına indi. 
Örgüte katılım 2014 
yılında 5 bin 558 iken, 
Allah'a şükür bugün 
52'ye indi. Sayın İçişleri 
Bakanımız Süleyman 
SOYLU'nun bunda emeği çok 
büyüktür. Bakanımız gecesini 
gündüzüne katmış, bir gün 
Hakkari'de bir gün Ağrı'da bir 
gün Şırnak'ta terörün olduğu 
her yerde operasyonları 
yerinden takip ederek 

Mehmetçiğimize her türlü 
şartta destek olmuştur.  Bugün 
Bakanımız Süleyman SOYLU 
ve Türkiye'nin bu başarısını 
hazmedemeyenler meclis 
çatısı altında Milletvekilliği 
maskelerinin ardından her türlü 
propagandayı yapsa da 
milletimiz her şeyin farkındadır. 

Milletimiz, kimin terör yanlısı 
olduğunu kimin vatansever bir 
karaktere sahip olduğunu çok 
iyi görüyor.” dedi.
KUYRUK ACILARINI 
GÖSTERDİLER
HDP'nin Bakan SOYLU'nun 
konuşması sırasındaki 
provokasyonlarına da değinen 

CORA, “Bakanımız her bir 
ifadesi ile milletimizin sinesinde 
vuku bulmuş, Diyarbakır'daki 
annelerin haykırışlarını 
HDP'nin yüzüne vurmuştur. 
Teröre yönelik düzenlenen 
operasyonlardan, Türkiye'deki 
huzur ortamından hoşnut 
olmayanlar, kuyruk acılarını bir 

kez daha göstermiş-
tir.” diye konuştu.
CHP BU 
ANLAYIŞTAN 
VAZGEÇMELİDİR
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin (CHP) 
HDP ile yaptığı 
ittifaka da değinen 
CORA, “HDP'ye şirin 
gözükmek için terör 
konusunda sessiz 

kalan CHP bu anlayışından 
vaz geçmelidir. CHP tarihine bir 
bakmalı… Hangi şartlarda, ne 
amaçla kurulduğunu 
hatırlamalıdır. Sin külahın 
gözükmesin anlayışla koltuk 
sevdası uğrunasessiz kalan 
CHP'nin bu davranışı bir 
utançtır.” ifadelerini kullandı. 

CORA'DAN SOYLU'YA DESTEK
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih CORA'dan İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU'ya destek geldi. 

Vakfıkebir İlçesi'nde yaşamlarını sürdüren bir grup genç bir 
araya gelerek “Vakfıkebir Bisiklet Grubu” oluşturdular. 
Vakfıkebir'li Genç işadamları da gruba forma sponsoru oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı Kanun 
kapsamında su, atık su ve katılma payı borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü ve 
engelli abonelerin evlerine giderek yapılandırma işlemlerini gerçekleştiriyor
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ERBAKAN'DAN 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: 
İNCİRLİK VE KÜRECİK KAPATILSIN! 

Erbakan, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a çağrıda 

bulunarak İncirlik ve Kürecik 
Üslerinin kapatılmasını istedi. 
Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 
füze sistemi alımına ilişkin 
ABD'nin yaptırım kararı 
almasına parti olarak 
şaşırmadıklarını belirtti. 
ABD'ye karşısında alttan 
almak çözümsüzlük üretiyor
Erbakan skandal kararla ilgili 
şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 
Türkiye'nin Batılı karakterini 
ortaya koymaya çalışarak AB 
ve ABD ile yakınlaşma adına 
dile getirdiği “ortak çıkarlar”, 
“ortak değerler” ve “stratejik 
ortaklık” söylemleri karşısında 
sözde müttekimiz olan ABD, 
Türkiye'ye karşı tek taraı 

olarak aldığı CAATSA yaptırım 
kararıyla gerçek yüzünü bir 
kez daha ortaya koymuş ve bir 
kez daha Türkiye aleyhine 
hareket ettiğini göstermiş oldu. 
2003 Irak Savaşı sonrasında 
ABD güçlerinin askerlerimizin 
başına çuval geçirerek 
tutuklaması, Suriye'nin 
kuzeyinde terör örgütü YPG, 
PYD ve PKK'nın ana gövdesini 
oluşturduğu SDG ile işbirliğine 
girmesi, bu terör unsurlarını 
ağır silahlarla teçhiz etmesi, 
Pandemi sürecinde Türkiye 
tarafından gönderilen 
maskeleri adeta bizimle alay 
edercesine PYD-YPG'ye 
göndermesi, sözde müttek 
ABD'nin bu olumsuz politikaları 
karşısında alttan almanın 
çözümsüzlükten başka bir 
durum ortaya koymadığının 
ispatıdır."

Erbakan Hoca İncirlik 
Üssü'nü kapatmış ve Çekiç 
Gücü kovmuştu
'ABD'nin 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtı sonrasında Türkiye'ye 
karşı uyguladığı ambargo 
karşısında Erbakan 
Hocamız'ın İncirlik Üssü'nü 
kapatması son derece 
önemlidir.' diyen Erbakan,  
"Benzer şekilde, 54. 
Hükümet'in Başbakanı 
Erbakan Hocamız'ın 'Çekiç 
Güç'ün faaliyetlerine son 
vermesi büyük önem arz 
etmektedir." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
çağrı: 'İncirlik ve Kürecik 
kapatılsın'
Erbakan, İncirlik ve Kürecik 
Üssü'nün kapatılması 
çağrısında bulunarak, " 
Yeniden Refah Partisi olarak, 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın 
geçen yıl 12 Aralık 2019'da 
1915 olaylarını "Ermeni 
Soykırımı" olarak tanımlayan 
karar tasarısını kabul eden 
ABD Senatosu'nun bu 
kararından sonra dile getirdiği; 
“"Yeri geldiği zaman otururuz 
bütün heyetlerimizle beraber, 
kapatılması gerekiyorsa 
İncirliği de kapatırız, Kürecik'i 
de kapatırız” ifadesini hatırlatır 
bir an önce İncirlik ve Kürecik'i  
kapatmasını ve aynen Erbakan 
Hocamızın ifade ettiği gibi: ' 
Bana ne Amerika'dan' 
duruşunu sergilemesini 
bekliyoruz." dedi.

BAŞKAN BIYIK 

ŞALPAZARI'NA HAYRAN KALDI
Trabzon'un Yomra İlçe 

Belediye Başkanı 
Mustafa Bıyık 
Şalpazarı'na hayran 
kaldı. Şalpazarı 
Belediyesini ziyarete 
giden ve buradaki 
yatırımları inceleyen 
Başkan Bıyık, Şalpazarı 
Belediye Başkanı Rek 
Kurukız ilçedeki yatırım-
ların bölgedeki belediye-
lere örnek olacağını 
söyledi. Şalpazarı 
Belediye Başkanı 
Kurukız Yomra Belediye 
Başkanı Mustafa Bıyık'ın 
Şalpazarı ziyaretinden 
duyduğu memnuniyetini 
belirterek ilçede yapılan 
yatırımları Bıyık'a anlattı. 
Başkan Kurukız 
Karadeniz Bölgesinin 
Sahile en yakın ve en 
yüksek tepesi olan 2182 rakımlı 
Sis Dağı eteklerinden bulunan  
iki büyük su havzasının 

toplanmasıyla oluşan Ağasar 
vadisinin toplanma alanına inşa 
edilen modern bir Belediye 
binasında Yomra Belediye 

Başkanı Mustafa Bıyık'ı 
ağırlayarak ilçede yaptığı 
projelerin başında dere 
ıslah çalışması ile 
beraber ışıklandırması 
yapılan Ağasar deresi 
Bordo Mavi görseli ve 
buna benzer hayata 
geçirilen projeleri 
hakkında bilgiler aktardı 
Şalpazarı Belediye 
Başkanı Rek Kurukız 
her zamanki olduğu gibi 
yine misrferliğini 
göstereke Ağasar 
yöresine özgü binbir 
çiçeklerden elde edilen 
organik Ağasar Balını 
Şalpazarı'nı ziyarete 
gelen Yomra Belediye 
Başkanı Mustafa Bıyık'a 
verdi.Başkan Mustafa 
Bıyık'ta Şalpazarı 
ziyaretinden duyduğu 

memnuniyet sonrası Başkan 
kurkız'a gösterdiği yoğun ilgi ve 
alakaya teşekkür etti.

Trabzon'da sarkıtları, dikitleri, 
deresi, şelaleleri ve göletleri ile 
yer altındaki "saklı cennet" 
olarak nitelendirilen Çal 
Mağarası, yılın 11 ayında 182 
bin 511 turiste ev sahipliği 
yaptı. Dünyanın en uzun ikinci 
mağarası kabul edilen ve "yer 
altındaki saklı cennet" olarak 
nitelendirilen Çal Mağarası, 
ziyaretçilerine dört mevsim 
eşsiz güzellikler sunuyor. 
Yabancı turistlerin de son 
yıllarda uğrak mekanları 
arasında yer alan mağara, 
üzerindeki tarihi kalesiyle 
görenleri adeta büyülüyor. 
Ziyaretçilerini ilk olarak içinden 
geçen deresiyle karşılayan 
mağara, girişinden 200 metre 
sonra iki kola ayrılıyor. Mağa-
ranın sol kolunda 150, sağ 
kolunda ise 400 metrelik yürü-
yüş yolu bulunuyor. Çatlaklar 
sayesinde dış ortamla rahat 
hava akışı bulunan, yer altında 
olmasına rağmen vadide yü-
ründüğü hissini veren mağa-
radan geçen derenin derinliği 
mevsimsel olarak değişiyor. 

Yağışlı mevsimlerde 1,5 
metreye yükselen mağaradaki 
suyun derinliği, yaz aylarında 
25 santimetreye kadar 
düşüyor. Çal Mağarası, doğal 
güzelliklerinin yanı sıra 
üzerinde bulunan kalesindeki 
çay evi, otantik kafe ve yöresel 
lezzetleriyle de ilgi görmeye 
devam ediyor. Bu sezon Kovid-
19 pandemi tedbirleri altında 
ziyarete açık tutulan mağara, 
yılın 11 ayında 182 bin 511 
yerli ve yabancı turisti ağırladı.
"ÇAL MAĞARASI'NIN 
TABİAT GÜZELLİKLERİ 
GÖRÜLMEYE DEĞER"

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, AA 
muhabirine, Çal Mağarası'nın 
Karadeniz'in en önemli doğal 
ve turistik mekanlarından biri 
olduğunu söyledi. Mağaranın 
tabiat güzelliklerinin görülmeye 
değer olduğunu vurgulayan 
Zorluoğlu, mağarayı daha 
cazip hale getirmek için gayret 
ettiklerini dile getirdi. 
Zorluoğlu, çalışmalar 
kapsamında mağara içindeki 
ahşap yürüyüş yolunun 
paslanmaz çelik olarak 
yenilendiğini belirterek, şunları 
kaydetti: "Bunun yanı sıra 
mağara içi acil durum planına 
göre kamera sistemi, 
aydınlatma sistemleri, alarm 
sistemleri, acil durum çıkış 
noktaları düzenlenmiştir. Şimdi 
de ziyaretçilerimize hizmet 
verecek bilet ve ürün satış 
alanı, kafe ve seyir terasının 
yapım çalışmaları sürüyor. 
Kısa sürede tamamlaya-
cağımız çalışmalarımızla Çal 
Mağarası her açıdan çok daha 
cazip hale gelecektir."

ÇAL MAĞARASI
11 AYDA 182 B�N TUR�STE 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, bütçe 

görüşmelerindeki Türkiye 
gündemine oturan ve büyük ilgi 
gören konuşması sonrasında 
açıklama yapan AK Parti 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu'na cevap verdi. 
Kaya, "iftiralarınız çöktü, 
CHP'nin yaptığı bir fabrika yok 
diyordunuz, hepinizin gözleri 
önüne serdim CHP'nin yaptığı 
fabrikaları ve hizmetleri. 
Gerçekler ortaya çıktı, 
pusulanız şaştı. Konuyu başka 
yerlere çekerek, niyet 
okuyuculuğu yaparak bunu 
örtemezsiniz. Size tavsiyem 
bildiğiniz konularda konuşun" 
dedi. Meclis konuşması gündem 
olan CHP Trabzon Milletvekili 
Ahmet Kaya, bu 
konuşmasından rahatsızlık 
duyarak demeç veren AK Parti 
Trabzon Milletvekili Bahar 
Ayvazoğlu'na seslendi. Kaya, 
"Biz PKK'ya terör örgütü 
derken, Öcalan'a bebek katili 
derken siz 'Sayın' diyordunuz. 
Utanın ve konuşmayın!" dedi. 
Kaya açıklamalarını şu şekilde 
sürdürdü; "AK Parti, Trabzon 
Milletvekili Bahar Ayvazoğlu 
bana cevap vermiş. Böylesi bir 
seviyesizlikle muhatap olmak 
istemezdim. Fakat sıfatı 
milletvekili olduğu için cevap 
veriyorum. Bahar Hanım meclis 
konuşmamla gerçeklerin ortaya 
çıkmasından belli ki rahatsızlık 
duymuş. "CHP'nin çakılı çivisi 
yoktur, fabrikadan ne anlarlar" 
yalanlarınızın çökmesi mi sizi 
bu kadar rahatsız eden? 

CHP'nin yaptığı fabrikaların, 
sanayi tesislerinin, limanların, 
kurum ve kuruluşların 15 
metrelik listesini tüm milletvekili 
grubunuzun da göreceği şekilde 
önünüze serdim. Ve 
sattıklarınızın 13 metrelik 
listesini. Gerçekler ortaya çıktı, 
iftira ve yalanlarınız çöktü. 
Doğruluk güneş gibidir er geç 
ama mutlaka ortaya çıkar! Çıktı 
da… Bu mu zorunuza gitti?
TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİÇ 
BU KADAR TAVİZ VERİLMEDİ
AK Parti döneminde terör 
örgütlerine verilen tavizleri 
sıralayan Kaya, "CHP'yi terör 
örgütleri ile ilişkilendirmeye 
çalışmak çok büyük bir 
vicdansızlıktır. Terörist başı 
Öcalan'ın kırmızı bültenle 
aranan kardeşini TRT 
ekranlarına çıkaran sizsiniz, 
terörist başının mektuplarından 
medet uman sizsiniz. Oslo'da 
PKK yöneticileriyle pazarlık 
yapanlar sizsiniz. Çadır 
mahkemeleri kurup teröristleri 
karşılatanlar sizsiniz. Erbil'den 
yola çıkıp Habur sınır 
kapısından geçen teröristlere, 
dinlenme molalarında lahmacun 
ısmarlayan da sizsiniz. 
Faturasını da gönderiyorum, 
belki utanırsınız. Açılım için T.C 
tabelalarını siz kaldırdınız. 
Açılım sürecinde askerimizin 
gözü önünde PKK'lılar Türk 
bayrağını indirirken sesinizi 
çıkartmayan sizsiniz. PKK'lılar 
hendek kazarken siz 
neredeydiniz? CHP'sine söz 
söylemeye hakkınız da yüzünüz 
de yoktur. Şunu iyi bilin tüm 

CHP'liler gibi ben de memleket 
ve millet sevdalısı bir insanım. 
Ne kadar terörist ve terör örgütü 
varsa hepsinin Allah belasını 
versin. Onlarla açılım yapan-
ların da, masaya oturanların da, 
YPG'li teröristleri kırmızı halılar-
la karşılayanların da, CHP'lilere 
iftira atanların da" dedi.
SUSTUKLARINIZ 
YÜZÜNDEN...
"Ayvazoğlu diyor ki; Atanmış 
bakan milletin oylarıyla seçilmiş 
milletvekillerine hakaret eder-
ken, iftiralar atarken neden sus-
mamışız? Belli ki tepkilerimiz 
hanımefendinin zoruna gitmiş. 
Tepki, haktır ve erdemli insanla-
rın işidir. Kapı kulları tepki 
veremez. Sizin sustukla-rınız ve 
tepki vermediğiniz politikalarınız 
nedeniyle Türkiye bu halde. 
Ama siz gerçeklerden o kadar 
uzaksınız ki... Anlıyoruz ki vekil-
liğiniz sürecinde size ve-rilen 
görev "laf yetiştirmek.” Bu-nun 
da ne memlekete ne de millete 
hiç bir faydası yok. Bunu bilin!
BİLDİĞİNİZ KONULARDA 
KONUŞUN
“Size bir hatırlatmam bir de 
tavsiyem olacak. Unutmayın ki 
bugün milletvekiliyseniz bunu 
Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk 
Partisine borçlusunuz. Biraz 
okur, araştırırsanız ne demek 
istediğimi çok iyi anlarsınız. 
Tavsiyem de şu; anladığınız 
işlerle ilgili konuşsun. Mesela 
tayin, ter, hızlı yükselme işleri! 
Kısa yoldan il müdürlüğü, 
beğenmezsen başka şehre 
tayin. Malum aile olarak bu 
konulardaki yeteneklerinizle çok 
konuşulmuştunuz. İki üniversite 
bitirdiği halde işsiz gezen genç-
lerimiz var. Belki onlar da bu 
bilgi ve becerilerinizden istifade 
eder de, makam sahibi olurlar, 
size de dua ederler. Biz nerede 
konuşup nerede susacağımızı 
sizden öğrenecek değiliz."

M�LLETVEK�L� KAYA; 
BİLDİĞİNİZ KONULARDA KONUŞUN

Yeniden Refah lideri Erbakan, ABD'nin CAATSA yaptırım kararına ilişkin, " 
Sözde stratejik ortağımız bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuş ve 
Türkiye aleyhine hareket ettiğini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile 
yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, 
yılın 11 ayında 182 bin 511 turiste ev sahipliği yaptı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız her zamanki olduğu gibi yine misfirferliğini 
gösterdiği Ağasar yöresine özgü binbir çiçeklerden elde edilen organik Ağasar Balını 
Şalpazarı'nı ziyarete gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a hediye etti.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan AK Parti Trabzon Milletvekili 
Bahar Ayvazoğlu'na cevap geldi. Bildiğiniz konularda konuşun…
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COViD-19 TESTi POZiTiF ÇIKANLARA
“iLAÇLARI KULLANIN” UYARISI

Vakfıkebir Devlet hastanesi 
Başhekimi ve Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın 
Kant, yeni tip korona virüs 
(Covid-19) teşhisi konulan 
ancak Sağlık Bakanlığı 
tarafından ücretsiz verilen 
ilaçları kullanmayanların 
hastalığı daha ağır geçirdiğini 
söyledi. Uzm. Dr. Aydın Kant, 
Covid-19'un tedavisinde Sağlık 
Bakanlığınca ücretsiz verilen 
ilaçların kullanılmasının çok 

önemli olduğunu 
vurguladı. Bu 
ilaçların tüm 
dünyada 
güvenilirliğinin 
kanıtlandığına 
dikkati çeken 

Uzm. Dr. Kant, şunları kaydetti: 
"Hastanelerde tedavi gören 
Covid-19 hastalarıyla 
yaptığımız görüşmelerde tedavi 
edici ilaçları kullanmadıklarını 
görüyoruz. Özellikle de genç 
yaştaki Covid-19 hastaları 
tedavi edici ilaçları kullanmıyor. 
Sosyal medyada, ilaçların 
sayısının biraz fazla olması 
nedeniyle yanlış bir 
bilgilendirme olduğunu 

görüyoruz. Covid-19 sürecinde 
bu ilaçların kullanılması, 
vücuttaki viral yükü azaltırken, 
virüsün vücutta çoğalmasını 
yavaşlatıyor. Bu da bağışıklık 
sistemimize virüs ile mücadele 
etmesinde destek sağlıyor. 
Tedavi edici ilaçları 
kullanmayan özellikle genç 
hastalarda bu hastalık daha 
ağır seyrediyor. Tedavi 
süreçlerinde daha çok yoğun 
bakıma ihtiyaçları oluyor. 
İyileşseler bile akciğerlerinde ya 
da vücutlarının farklı organların-
da hasarlar bırakıyor."
"İLAÇ KULLANMAYI 
VATANDAŞLIK GÖREVİ 
OLARAK GÖRMELİYİZ"

Hastanelerin yoğun bakım 
servisinde çok sayıda genç 
hastanın tedavi gördüğüne 
dikkati çeken Uzm. Dr. Aydın 
Kant, "Belki bazı genç 
hastalarımız Covid-19'u 
yaşlılara göre daha haf 
semptomlarla geçiriyorlar ama 
tedavi edici ilaçları 
kullanmadıkları için hastalığı 
bulaştırma oranları daha çok 
artıyor. Bu ilaçları başta 
gençler olmak üzere herkes 
kullanmalı. Hekim tarafından 
Covid tanısı ile ikili ilaç tedavisi 
başlanmakta. Bu ilaçların 
kullanılması çok önemli. 
Hastalığın seyrinde özellikle 
yoğun bakıma yatış oranını 

azalttığına dair veriler mevcut. 
Yan etki açısından da güvenilir 
ilaçlar. Bu ilaçların yan 
etkileriyle ilgili ortaya atılan 
iddialar gerçeği 

yansıtmamaktadır. Vatandaş-
larımız, ilaç kullanmayı bu 
süreçte vatandaşlık görevi 
olarak görmeli ve böyle 
davranmalı." dedi.

akfıkebir Belediye Başkanı VMuhammet Balta, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, Trabzon Büyükşehir 

Belediye Meclisi Üyeleri Enver 
İskenderoğlu ve Ahmet Salih 
Birincioğlu ile birlikte İlyaslı 
Mahallesine giderek çalışmaları 

yerinde incelediler.Yapılan in-
celemelerin ardından bir açıkla-
ma yapan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, 

“Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından ilçemizin en işlek gurup 
yollarından birisi olan Yıldız - 
Düzlük - İlyaslı Mahallelerimize 

ulaşımı sağlayan grup yolu as-
faltlanıyor. Bu önemli hizmetin 
ilçemize gelmesini sağlayan ve 
bizlere her konuda destek olan 

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Murat 
Zorluoğlu'na şahsım ve ilçem 
adına teşekkür ediyorum” dedi.  

GRUP YOLU ASFALTLANIYOR

O
rtahisar Belediyesi, 
Kovid-19 salgını 
(pandemi) nedeniyle 

sokağa çıkma kısıtlamalarından 
etkilenen vatandaşların 
yaşamlarını kolaylaştırmak için 
yaptığı hizmetlere yenilerini 
ekledi. Salgın boyunca sokağa 
çıkma kısıtlamalarından 
etkilenen vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
oluşturulan Ortahisar Vefa 
Sosyal Destek Grubu'na ek 
olarak bir de berberler ve 
kuaförler grubu kuruldu. 
Ortahisar Belediyesi ile 
Ortahisar Kent Konseyi 
tarafından kurulan ekip, Kovid-
19 salgını nedeniyle dışarıya 
çıkmakta zorlanan engelli 
vatandaşları ücretsiz olarak 
evlerinde tıraş ediyor. Ekipte 

yer alan 15 kuaför ile 14 berber 
yaklaşık 35 gün boyunca 
400'ün üzerinde engelli 
vatandaşı evlerinde tıraş 
edecek. Salgın nedeniyle 
engelli vatandaşların dışarıya 
çıkmasının oldukça zor 
olduğunu belirten Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, bu nedenle hem 
engellileri salgından korumak 
hem de salgından dolayı işleri 
azalan berber esnafına 
ekonomik olarak katkı sunmak 
amacıyla bu projeyi hayata 
geçirdiklerini dile getirdi.
“HEDEFİMİZ MAĞDURİ-
YETLERİ EN AZA İNDİRMEK”
Vatandaşların salgından en az 
seviyede etkilenmesi için ne 
gerekiyorsa yaptıklarını 
kaydeden Başkan Genç, şöyle 

konuştu: “Ortahisar Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın 
salgından en az etkilenmesi için 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Bu amaçla 
Ortahisar Kaymakamlığı ile 

ortaklaşa kurduğumuz 
Ortahisar Vefa Sosyal Destek 
Grubu'na ek olarak, berber ve 
kuaförlerden oluşan bir ekip 
daha kurduk. Hepimizin malu-
mu, salgın bütün vatandaşları-

mızın yaşamını bir şekilde 
etkiliyor. Engelli vatandaşları-
mız ve yaşlılarımız salgın nede-
niyle uygulanan yasaklardan 
daha çok etkileniyor. Bunu göz 
önüne alarak kent konseyimiz 
ile birlikte berberler ve kuaförler 
ekibini kurduk. Belediye olarak 
hedemiz her zaman 
vatandaşlarımızın yaşam 
konforunu ve rahatını en üst 
seviyeye çıkarmaktır. 
Pandemiden önce de pandemi 
sırasında da vatandaşlarımızın 
yaşam konforunu sağlamak için 
ne gerekiyorsa yaptık ve 
yapıyoruz. Pandemide sosyal 
destek ve yardımlaşma 
çalışmalarına daha çok ağırlık 
verdik. Hiçbir ayrım yapmadan 
ihtiyaç sahibi bütün 
vatandaşlarımıza imkânlarımız 

ölçüsünde yardım elimizi 
uzatıyoruz. Hedemiz 
mağduriyetleri en aza indirmek, 
aynı zamanda salgın nedeniyle 
işleri azalan berber ve kuaför 
esnafımıza ekonomik olarak 
katkıda bulunmak. Ortahisar 
Kent Konseyi'mizin bu yönde 
çok güzel çalışmaları oluyor. 
Onlara da bir kez daha bu 
projeye desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimi iletiyorum. Çok 
hassas bir dönemdeyiz. Birlik 
ve beraberliğimizi, yardımlaşma 
ve dayanışmamızı en üst 
seviyeye çıkarmalıyız. Türk 
milleti her zaman bu vasıarını 
hep ön planda tutmuştur. Biz de 
bunun gereğini, inancımızın ve 
sosyal değerlerimizin bize yük-
lemiş olduğu görev ve sorumlu-
lukların gereğini yapıyoruz.”

Covid-19 ilaçlarını her hasta muhakkak kullanmalı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldız - Düzlük – İlyaslı Mahalleleri grup yolunda asfalt yol çalışması gerçekleştiriliyor.

ENGELLiLER EVLERiNDE TRAŞ EDiLiYOR
Ortahisar Belediyesi, Kovid-19 salgını (pandemi) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için yaptığı hizmetlere 
berberler ve kuaförler grubunu ekledi. Ekipte yer alan 15 kuaför ile 14 berber yaklaşık 35 gün boyunca 400'ün üzerinde engelli vatandaşı evlerinde tıraş edecek.

V
akfıkebir Belediyesi 
tarafından ihale edilerek 
Belediye Plajı projesinin 

devamında Belediye Başkanı 
Muhammet Balta tarafından 
yaptırılan yürüyüş ve bisiklet 
yolu sonbaharda havaların 
güzel gitmesi ve Pandemi 
tedbirleri çerçevesinde hareket 
alanları kısıtlı olan vatandaşların 
nefes almasına imkan sağlıyor. 
COVİT-19 hastalığı nedeniyle 
kısıtlı alanlarda hareket etmek 
zorunda kalan vatandaşlar kısıtlı 
alanların dışında temiz hava 
almalarına olanak sağlamak için 
hem spor yapmak hem de 

yürüyüş yapmak insanların 
vazgeçilmezi oldu. Zemini 
kauçukla kaplanarak yürüyüş ve 
spor aletleriyle desteklenen 
1100 metrelik yürüyüş ve bisiklet 
yolu bu sıkıntılı süreçte 
vatandaşlar tarafından her 
geçen gün daha fazla 
kullanılmaya başlandı. Yolun 
kauçukla kaplanmasının bel, 
adale ve eklemleri rahatlattığını 
belirten vatandaşlar, yapılan 
yürüyüş ve bisiklet yolunun 
güzide ilçemizde önemli bir 
eksikliği giderdiğine dikkat 
çekerek Belediye Balkanı 
Muhammet Balta'ya teşekkür 

ettiler. Vatandaşların, sosyal 
mesafe ve maske kurallarına 
uygun olarak yoğun kullandığı 
spor ve yürüyüş yaptığı 
alanlardan birisi olan yürüyüş ve 
bisiklet yolu vatandaşların uğrak 
yeri olmaya devam ederken 
Vatandaşların, yürüyüş yolunun 
kenarlarına çöp kovalarının 
konulması gerektiğinin altını 
çizdiler. Ayrıca vatandaşlar bu 
alanı kullanan arkadaşlarının 
biraz daha temiz kullanılması 
gerektiğini belirterek, ufak çaplı 
da olsa yolun deforme olduğunu 
ve bakımının yapılması 
gerektiğini belirttiler.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU VATANDAŞLARIN
İLGİ ODAĞI OLUYOR

Vakfıkebir İlçesi'nde 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta tarafından 
yaptırılan 1100 metrelik 

yürüyüş ve bisiklet yolu 
havaların güneşli olması 
nedeniyle vatandaşın ilgi 

odağı oluyor.



GG
CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

Bireysel
KurumsaliSTER 

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

G

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

Vakfıkebir’in İncisi

VAKFIKEBiR 
UYGULAMA OTELi

Tur Organizasyonları
Toplantı Salonu

ü 
ü

ü 
ü

Lüx Odalar
Süit Odalar

Rezervasyon

Y G UU L R Ai MB AE   K OI

TF

EK

LA iV

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

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

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.

FINDIK
ALIM-SATIMI

Çarşı Mahallesi Sedef Sokak No: 2/A  Vakfıkebir / TRABZON 0462 841 57 46 0462 841 24 42 www.uluduz.com.tr

COViD-19 TESTi POZiTiF ÇIKANLARA
“iLAÇLARI KULLANIN” UYARISI

MUSTAFA TURUPÇU 
2. SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI

> Abdulkadir Aynacı 2'de> Sadık Aydın 7'de

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Uzm. Dr. Aydın Kant, " 
Covid-19 Test sonucu 
Pozitif çıkan hastaları-
mıza verilen tedavi 
edici ilaçları kullan-
mayan hastalarımızın 
iyileşme sürecini 
ağır geçiriyor ve 
hastalığı bulaştırma 
oranları da daha çok 
artıyor. Bu ilaçları her 
hasta muhakkak 
kullanmalı" dedi.

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu, Türkiye 
Satranç Federasyonu ve Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
organize edilen Vakfıkebir Gençlik Merkezi Merhum Müdürü 
Mustafa Turupçu anısına Satranç turnuvasının 2. Tamamlandı. 


