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ÇOBANOĞLU, “BAYRAMDA YOLA 
ÇIKACAKLARI UYARDI”

Vakfıkebir İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Köksal, yaklaşan 
Kurban Bayramı 
dolayısıyla 
kurban ibadeti ve 
kurban kesim 
işlemleriyle ilgili 
bilgilendirmede 
bulundu. > Sadık AYDIN 3'de

Vakfıkebir Şoförler 
ve Otomobilciler 

Odası Başkanı 
İsmail Hakkı 

Çobanoğlu, Kurban 
Bayramı vesilesi ile 

tatile çıkacak 
vatandaşlara 

uyarılarda bulundu.> Vedat FURUNCU 7'de

FIRINCILARDAN BAŞKAN BALTA'YA TEŞEKKÜR
Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Davut Kutoğlu ve Fırıncı Esnafları 
Vakfıkebir Ekmeği'nin Coğrafi İşaretinin alınması ve Vakfıkebir Ekmek, 
Kültür ve Sanat Festivali'nin başarılı organizasyonu dolayısıyla Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı ziyaret ederek teşekkür ettiler. 

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de > Sadık AYDIN 2'de

"EKMEĞİMİZİ DÜNYA'YA 
BASKAN BALTA, 

TANITACAĞIZ"
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 

11 yıl aradan sonra yapılan ve çok yoğun bir 

ilgi görerek büyük beğeni kazanan 6.Vakfıkebir 

Ekmek, Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 
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BAŞKAN BALTA, "EKMEĞİMİZİ
DÜNYA'YA TANITACAĞIZ"

Daha önceki yıllarda da festival 
yapmak için hazırlıklar 

yaptıklarını ifade eden Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
“Vatandaşlarımızın bizlerden festival 
yapmamız yönünde istekleri vardı. 
Geçtiğimiz yıllarda tüm hazırlıklarını 
yaptığımız festivallerimizi ülkemizde 
yaşanan terör olayları ve gelen şehit 
haberleri nedeniyle iptal ettik. Bu 
yılda kısa bir zaman içerisinde 
hazırlıklara başlayarak sadece ilçe 
halkımızın değil tüm bölge 
kamuoyunun övgüsünü ve 
beğenisini kazanan bir organizasyon 
gerçekleştirdik.  Ekmeğimizi ve 
ilçemizin kültürünü tanıtmak 
amacıyla düzenlediğimiz 
festivalimizin amacına ulaştığını ve 
tanıtım anlamında çok önemli 
katkılar yaptığını düşünüyorum. 
Ulusal ve yerel, gazete, haber sitesi 
ve televizyonlarda geniş yer bulan 
festivalimiz aracılığıyla hedef-
lediğimiz tanıtımı gerçekleş-
tirmiş olduk. Festivalimiz 
kapsamında sportif 
yarışmaların yanı sıra, çeşitli 
etkinlikler de düzenledik. 
Yarışma ve etkinliklerle her 
yaştan insanlarımızı bir 
araya getirerek kaynaştır-
mak istedik. Yine “Ceza 
yeme ekmek ye” sloganı ile 
güvenlik güçlerimizle birlikte 
sahilimizde yoldan geçen 
araçları durdurarak 
fırıncılarımızın destekleriyle 
Ekmeğimizi ikram ettik. Kon-
ser bölümlerine de bölge-
mizin her yerinden hemşeh-
rilerimiz gelerek çok büyük 
bir ilgi gösterdiler. Hiçbir 
olumsuz olayın yaşanma-

ması bizleri ayrıca memnun etti. 
"İLÇE TARİHİMİZE ALTIN 
HARFLERLE YAZILACAK BİR 
GURUR GÜNÜ DE YAŞADIK"
Festivalimiz içerisinde ilçe tarihimize 
altın harflerle yazılacak bir gurur 
günü de yaşadık. Biliyorsunuz 
Vakfıkebir Ekmeği'nin coğrafi 
işaretinin alınabilmesi için uzun 
yıllardır girişimler yapılmasına 
rağmen sonuç alınamıyordu. Bizler 
bu konunun ilçemiz için taşıdığı 
önemi çok iyi biliyorduk. Öncelikle 
fırıncılarımızın görüşlerini aldık. 
Daha sonra çok kapsamlı bir 
araştırma başlattık. Osmanlı 
arşivlerinde yaptığımız araştırmalar 
sonucunda ekmeğimizin tarihi 
geçmişine ait çok önemli belgelere 
ve bilgilere ulaştık. Ekmeğimizin 
Osmanlı Salnamelerine konu 
olduğunu tespit ettik. Bu belgeleri 
ekmeğimizle ilgili yazılan üniversite 
tezleri, önemli yazarların 

kitaplarından alındılar, gazete, dergi 
arşivleri gibi çok sayıda materyalle 
birleştirerek bir başvuru dosyası 
oluşturduk ve Türk Patent Kurumuna 
30.11.2017 tarihinde başvurumuzu 
yaptık. Bu belgelere ulaşmamızda 
büyük katkısı olan Araştırmacı-Yazar 
İsmail Hacıfettahoğlu abimize 

teşekkür etmek istiyorum.  Sağlam 
kaynaklara dayanan bilgi ve 
belgelerle dolu olan başvuru 
dosyamız Türk Patent Kurumu 
tarafından değerlendirmeye alındı.  
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
Vakfıkebir Ekmeği'nin Vakfıkebir'e ait 
olduğu ülkemizin tek tescil mercii 
olan Türk Patent Kurumu tarafından 
tescil edilerek festivalimizin ilk gecesi 
belgemizi teslim aldık. Bu tescil 
sürecinde bizlere büyük destek 
veren ilçemizin evladı TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Muhammet 
Balta'ya, Türk Patent Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a 
ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum.
"EKMEĞİMİZİ DÜNYA'YA 
TANITACAĞIZ"
Bundan sonra inşallah Ekmeğimizi 
uluslararası platforma taşımayı 
hedefliyoruz. Vakfıkebir Ekmeği'ni 
Avrupa Komisyonunda da tescil 
ettirmek için gayret göstereceğiz. 

Kararlıyız Ekmeğimizi tüm Dünya'ya 
tanıtacağız. Bu festival bizlere şunu 
bir kez daha göstermiştir ki, birlik ve 
beraberlik içerisinde olursak, el ele 
verirsek, başaramayacağımız, 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir 
şey yoktur. Bu organizasyon bu 

kadar beğeni kazanmışsa ve 
bu kadar övgü alıyorsa bu 
birlik ve beraberliğin saye-
sindedir. Hep söylediğim gibi 
bizler birlikte Vakfıkebir'iz. 
Birlikte daha güçlüyüz. Son 
olarak festivalimizi başlatan 
eski Kaymakamımız 
Abdullah Aslaner'e, eski 
Belediye Başkanımız Yunus 
Halis Mollaahmetoğlu'na, 
bugüne kadar yapılan tüm 
festivallerde emeği geçen-
lere ve bu yıl gerçekleş-
tirdiğimiz festivalimize emek 
veren, katkı sunan, sponsor 
ve reklamları ile destek olan 
herkese bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum” 
diye konuştu.

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

"KENDİMİZİ 
DESTEKLEMELİYİZ"

Piyasalar karıştı...

Hemen hemen her ürüne zam geldi...

İnsanlar bazı yatırımlarda tereddüt ediyor. 

Para piyasasındaki artış, her yönüyle 

bütün her yeri etkiledi...

Biz neden, başka para ile ticaret 

yapıyoruz...

Kendi paramıza daha fazla değer katmak 

için kendi paramızla ticaret yapmamız 

daha etkili olur. Almış olduğumuz 

hammadde yabancı para, kendi paramız 

değil. Türk Lirasından hemen hemen 6 kat 

daha değerli...

Biz kendi paramızı değersiz hale 

getiriyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti olarak, kendi 

paramızla ticaret işini bir an önce 

gerçekleştirmemiz lazım...

Kendi içimizdeki ticareti fazlalaştırma, 

çiftçimize tam destek, hayvancılık daha 

fazla ve diğer konular...

Bizim fındık ve çayımız var. Piyasa 

değerlerine baktığımızda üreticiden çok 

ucuza alınıyor...

Fındığa yıllık yapılan masrafla, toplanıp 

satıldıktan sonra elele başbaşa...

O zaman da üreticinin canı sıkılıyor. Bir yıl 

boyunca o kadar zahmet çekiliyor, alınan 

para çok düşük...

Yurt dışından alınan birçok ürün var. 

Türkiye bunları Dolar ve Euro alıyor. TL 

olarak satıyor...

Belki yurt dışında üretim fazla olduğundan 

daha düşük maliyetle alıyoruz ama kendi 

üreticimiz kazanmıyor...

Biz Türkiye olarak kendi üreticimizi 

destekleyelim. Aradaki bazı aracıları 

çıkartalım, emin olun ki daha ucuz ve 

daha güzel ürünler olacak...

Biz sürekli kendi esnafımız diyoruz, kendi 

esnafımızı destekleyelim, daha fazla 

kalkındıralım...

Kendi esnafımız, kendi üreticimiz daha 

fazla desteklenirse, dışa bağımlı 

kalmazsak, ne güzel olur değil mi?

Her eve giren ve hiç bir evde eksik 

olmayan yiyeceğimiz, Ekmek değil mi?

Ekmek un'dan meydana geliyor. Un ise 

buğday'dan, biz ana yemeğimiz olan 

ekmeğimizin buğdayının bir kısmını yerli 

üreticimizden, geri kalanını ise dışarıdan 

alıyoruz...

Türkiye'de bir proje yapılıyor. Bilmem kaç 

milyon-milyar dolar. Neden Türk Lirası 

değil?

Bizim kendi projelerimizde artık TL olarak 

konuşmamız ve Türk Liramızı daha değerli 

hale getirme çabası içinde olmamız şart...

Bunun gibi bir kaç örnek...

Her şeyin hayırlısı diyorum ve sağlıcakla 

kalın...

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

Bir Bayram daha geldi çattı.

Günler su gibi akıp gidiyor...

Ramazan Bayramı derken Pazartesi günü 

Kurban Bayramı'nın Arife'si...

Salı günü Kurban Bayramı'nın birinci 

günü...

Şimdi'den bütün vatandaşlarımızın Kurban 

Bayramı'nı kutluyorum...

Küçüklerim gözlerinden büyüklerim ise 

ellerinden öpüyorum...

Z
iyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir Fırıncılar Derneği 
Başkanı Davut Kutoğlu, 

“Uzun yıllardır gündemde olan 
ancak sonuç alınamayan 
Vakfıkebir Ekmeğimizin Coğrafi 
İşaretinin alınması bizleri son 
derece mutlu etti. Ayrıca 11 yıl 
aradan sonra düzenlenen 
festivalimiz son derece başarılı 
geçmiştir. Bizlerde fırıncılar olarak 
Belediye Başkanımız Muhammet 
Balta'yı ziyaret ederek teşekkür 
etmek istedik. Kendisine teşekkür 
ediyoruz” dedi.  Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ise, “Bundan sonra inşallah 

Ekmeğimizi uluslararası platforma 
taşımayı hedefliyoruz. Vakfıkebir 
Ekmeği'ni Avrupa Komisyonunda 
da tescil ettirmek için gayret gös-
tereceğiz. Kararlıyız Ekmeğimizi 
tüm Dünya'ya tanıtacağız. Bu 
festival bizlere şunu bir kez daha 
göstermiştir ki, birlik ve beraberlik 
içerisinde olursak, el ele verirsek, 
başaramayacağımız, üstesinden 
gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu 
organizasyon bu kadar beğeni 
kazanmışsa ve bu kadar övgü 
alıyorsa bu birlik ve beraberliğin 
sayesindedir. Hep söylediğim gibi 
bizler birlikte Vakfıkebir'iz. Birlikte 
daha güçlüyüz” diye konuştu. 

FIRINCILARDAN BAŞKAN BALTA'YA TEŞEKKÜR
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İ
lçe Müftüsü Hüseyin Köksal, 
kurban ibadeti, kurbanlık 
hayvanın niteliği, kesim ve 

deri ile ilgili işlemlerle alakalı 
yaptığı bilgilendirmede şu 
bilgileri paylaştı: Kurban, Allah'a 
yaklaşmak ve O'nun rızasını 
kazanmak için ibadet 
maksadıyla, belirli şartları 
taşıyan hayvanı usulüne uygun 
olarak kesmeyi ve bu amaçla 
kesilen hayvanı ifade eder. 
Kurban kesmek, akıl sağlığı 
yerinde, buluğa ermiş (ergen 
olmuş), dinen zengin sayılacak 
kadar mal varlığına sahip ve 
mukim olan her Müslümanın 
yerine getireceği mali bir 
ibadettir. Kişi, kurbanını ikamet 
ettiği yerde kesebileceği gibi, 
bayram dolayısıyla veya başka 
bir sebeple gitmiş olduğu yerde 
de kesebilir. Bir kimsenin seferi 
olması, kurban kesmesine ve 
kestiği kurbanın makbul 
olmasına engel değildir. Kurban 
kesmeyi vacip kılan zenginliğin 
dini ölçüsü, artıcı olsun olmasın 
kişinin borçları ve temel 
ihtiyaçları dışında 80.18 gr. 
altına ya da bunun değerinde 
paraya veya mala sahip 
olmasıdır. Bu şartları taşımayan 
kişi kurban kesmek zorunda 

değildir. Kurban kesim vakti, 
bayram namazı kılındıktan 
sonra başlar. Bayramın 3. günü 
akşamına kadar devam eder.
KURBANLIK HAYVANIN 
NİTELİĞİ:
Kurban edilecek hayvan; 
sağlıklı, azaları tam ve besili 
olmalı, yürüyemeyecek 
derecede topal veya aksak, 
hissedilir derecede hasta, zayıf 
ve düşkün, bir veya iki gözü 
kör, boynuzlarının biri veya ikisi 
kökünden kırık, dili, kuyruğu, 
kulakları ve memelerinin yarısı 
kesik, dişlerinin tamamı veya 
çoğu dökük, uyuz, yem 
yemesini engelleyecek 
derecede dişlerinin bir kısmı 
dökülmüş olan hayvandan 
kurban olmaz. Ancak, doğuştan 
boynuzsuz, şaşı, topal, hafif 
hasta, bir kulağı delik veya 
yırtılmış, memelerinin bir kısmı 
yok ise kurban edilebilir. Kişi, 
kendi evinde besleyip 
büyüttüğü hayvanı, kurban 
etmeye karar verse; sütünden 
yararlanabilir. Fakat kurban 
olarak alınan bir hayvanın 
kesim öncesinde sütünden ve 
yününden yararlanmak uygun 
değildir. Sığır cinsi büyükbaş 
hayvanın kurban edilebilmesi 

için, iki kameri yaşı, küçükbaş 
hayvanın da bir kameri yaşı 
bitirmesi gerekir. Koyun 
semizlik ve gösteriş olarak 
1 yaşındakilerle aynı olması 
halinde 6 ayını tamamladıktan 
sonra da kurban edilebilir.
KESİM İŞLEMİ:
Kurban edilecek hayvan, eziyet 
edilmeden ve incitilmeden 
kesim yerine götürülmeli. 
Kurban edilecek hayvan, 

kıbleye karşı yatırılıp ehil bir 
kimse tarafından kesilmeli, 
kesim işlemi süratli bir şekilde 
yerine getirilmeli, hayvana acı 
çektirilmemeli ve kanının iyice 
akması sağlanmalı. Kurban 
niyetiyle yahut başka bir 
amaçla hayvan kesilirken 
besmele çekilmesi gerekir. 
Besmele kasten terk edilirse, o 
hayvanın eti yenmez. Kesim 
işlemi boğazın iki tarafındaki 

şah damarları, nefes ve yemek 
borusu kesilerek yapılmalı ve 
hayvanın kanının iyice 
akmasını temin etmek için bir 
süre beklenmelidir. Kurbanın 
bilinen klasik yöntemle 
kesilmesi asıl olmakla birlikte 
hayvanın ölüm acısını azaltmak 
için kesimin, hayvanın elektrik 
şoku, narkoz veya benzeri bir 
yöntemle bayıltılarak yapılması 
da caizdir. Ancak hayvanın 
bayıltıldıktan sonra ölmeden 
boğazından kesilmesi gerekir. 
Hayvan şok etkisiyle ölürse, 
kurban da olmaz, eti de 
yenmez. Hayvanın canı 
çıkmadan başını gövdesinden 
ayırmamaya özen 
gösterilmelidir. Çevre temizliği 
ve hijyen şartlarına riayet 
edilmelidir. Hayvanlar, birinin 
diğerinin kesimini görecek 
şekilde yan yana 
bulundurulmamalıdır. Kurban 
etinin bir kısmının veya kurban 
derisinin kesim ücreti olarak 
verilmesi dinen doğru değildir.
DERİYLE İLGİLİ İŞLEMLER:
Bıçakla yapılan yüzme 
işlemlerinde deride oluşacak 
bıçak yarasını, kesimde verimin 
düşmesini ve yüzme işlemleri 
esnasında ete mikrop 

bulaşmasını önlemek için 
kesim, ruhsatlandırılmış kesim 
yerlerinde, ehil kasaplar 
marifetiyle yapılmalı, Deri, 
kesim işleminin ardından kelle 
ve kuyruktan ayrılmalı, 
tuzlanarak serin yerde 
muhafaza edilmelidir. Kurban 
derilerinizi Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) ilçe müftülüğümüz 
şûbesine veya ilçemizde 
yapımı devam eden Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu eğitim 
kompleksi inşaatımız için yine 
ilçe müftülüğümüze makbuz 
karşılığında teslim edebilirsiniz. 
Yüce Allah kurban ibadetimizi 
kabul buyursun. Kurban 
Bayramının ülkemize 
milletimize, bütün dünya 
Müslümanlarına hayırlar 
getirmesini, insanlığın 
kurtuluşuna, dünyanın kin ve 
nefretten arınmasına, birlikte 
yaşama hukukunun 
benimsenmesine vesile 
olmasını, ibadet kastımızın 
indellah'ta kabul görmesini, 
memleketimizi ve milletimizi 
kıskaca almak isteyen şer 
güçlere fırsat vermemesini, 
aziz milletimize her daim umut 
olmasını Yüce Mevlâ'dan 
niyaz ederim.

 DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

iŞLEMLERiYLE iLGiLi BiLGiLENDiRME
KURBAN VE KURBAN KESiM 

Üç gün süren 6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşmişti. Vakfıkebir İskelesinde Gülbahar 
Hatun'un karaya çıkışının canlandırılması ile başlayan festivalde çeşitli sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

3-4-5 Ağustos tarihlerinde 
Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat 
Festivali kapsamında düzenlenen 
yarışmalarda dereceye girenlere 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Belediye Meclis 
Üyelerinin katılımıyla düzenlenen 
törenle ödül ve madalyaları verildi.

ÖDÜLLERİNİ VE 
MADALYALARINI ALDILAR

VAKFIKEBİR'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİ YAPILDI
M

illî Eğitim Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğü hizmet içi 

eğitim semineri Trabzon'un 
Vakfıkebir ilçesindeki Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi (Turizm 
Otelcilik) okulunda yapıldı. 
Bakan-lığın Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından 6-10 
Ağustos 2018 tarihleri arasında 
2018990204 numaralı iş sağlığı 
ve güvenliği kursu Trabzon'un 
Vakfıkebir ilçesindeki Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi (Turizm 
Otelcilik-Uygulama Oteli) 
okulunda yapıldı. Seminerin 
açılışında selamlama konuşma 
yapan Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy; Milli 
Eğitim Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından planlanan 
hizmet içi eğitim faaliyetine ev 
sahipliği yapmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Öncelikle sizleri 
ilçemizde ağırlamaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumuzu ifade 
ederek, hoş geldiniz diyoruz 
Gelişmiş ülkelerde sosyal hukuk 
devletinin temel işlevi, çalışanlar 

için güvenli bir çalışma ortamı 
oluşturmak, çalışanları çalışma 
ortamından kaynaklanan sağlık 
ve güvenlik risklerine karşı 
korumak, çalışanların güvenlik, 
sağlık ve refahını sağlamak ve 
geliştirmektir. İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği alanında bilgi ve 
becerilerin artırılması amacıyla 
düzenlen bu hizmet içi eğitim 
seminerinin eğitim ortamlarında 
karşılaşılan sorunlara katkıda 
bulunması temennisiyle saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum dedi. Se-
minerin başlıca konuları şunlar; 
öntest, iş kazaları ve önleyici ted-
birler, iş sağlığı ve iş güvenliği, iş 

sağlığı ve güvenliği kurulu, kişisel 
koruyucu donanımları, iş sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat, 
sağlık ve güvenlik işaretleri, yan-
gın, meslek hastalıkları, binalar-
da güvenliği tehdit eden unsurlar, 
işyeri iş sağlığı ve güvenliği risk 
değerlendirmesi, işyeri yönetme-
liği,  işyeri iş sağlığı ve güvenliği 
risk değerlendirmesi, acil durum 
planları, ölçme değerlendirme 
(sontest), Seminere Milli Eğitim 
Bakanlığında görev yapan 
öğretmen, memur ve işçiler 
katılırken  seminerde başarılı 
olanlara ''Kurs Belgesi'’
(e-sertifika) verilecek.

İş sağlığı ve güvenliği semineri Vakfıkebir Turizm Otelcilik okulunda yapıldı.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

Türkiye Cumhuriyeti binlerce yýllýk bir 

devlet tecrübesi olan ve büyük devletler 

kuran bir geleneðin temsilcisidir. T.C. 

kurulduðu zaman tek parti diktasý vardý ve 

bu tek parti diktasýnýn hedefi, dinden 

arýndýrýlmýþ bir eðitim sistemi ile hayata 

laik gözle bakan nesiller yetiþtirmekti; fakat 

yapamadýlar, millet bu anlayýþa karþý 

direndi. Çok partili kýsmi demokrasiye 

geçildiðinde ise din üzerindeki baskýlarý 

hafiflemesine paralel olarak dindarlaþma 

da baþladý. Bazýlarý Türkiye modernleþtikçe 

halkýn dinden uzaklaþacaðý hesabýný 

yaptýlar fakat bunlar da yanýldý.  Sonuçta 

bunlar, isteðinin tam zýttý bir netice ile 

karþýlaþtýlar.  Dini ve maneviyat gittikçe 

güçlenerek devam etti. Bu güçlenme akýl, 

ilim ve hikmet eksenli bir dindarlýðýn fikir 

temelleri inþa ediliyor. Öncelikle dindarlýðý 

ve taassubu birbirinden ayýrmak lazýmdýr. 

Muhakemesiz, dengesiz, körü körüne 

baðlýlýk anlamýndaki taassubu ortadan 

kaldýrmak için, aklý aydýnlatacak modern 

fenleri dini ilimleri birlikte okullarda 

okutulmalýdýr. Taklit ile kilit ayni kökten 

gelir, birilerini taklit edenler beyinlerini 

kilitliyorlar bu þekildeki bir eðitimle ancak 

dalkavuk bir nesil yetiþtirilir. Öncelikle 

sorgulayan düþünen araþtýran tenkit eden 

cehalete düþmen nesiller yetiþmeli. Yoksa 

cahil dost düþmandan daha çok zarar verir. 

Ýþte iyi düþünen bir gençlik yetiþirken 

taklitçi nesillerde maalesef meydana çýktý. 

Ýslam dini yani þeriat insan aklýnýn 

ulaþacaðý geliþmelere paralel olarak bir 

geliþme potansiyeline sahiptir.  

Medeniyetin getirdiði olumlu kazanýmlarý 

nerde olursa olsun temeli ilahýdýr ve 

þeriatýn baþka þekle çevrilmiþ birer 

meselesidir. Bu medeniyet denilen 

yenilikler ya Kuran veya diðer kutsal 

kitaplarýn alýnmýþ þeylerdir. Her 

peygamberin mucizeleri bir veya birkaç fen 

ilminin nihayet hudutlardýr.  Peygamberler 

kendi ümmetlerini bir yönü ile irþat ederken 

bir yönü ile de birkaç fen ilminin sýnýrlarýný 

çizip benzerlerini yapmaya insanlýðý teþvik 

ediyor.

  Allah insaný yaratýp ona akýl verdi, rehber 

peygamberler ve kitaplar göndererek kendi 

adýna kâinatta tasarruf etmesi için onu 

serbest býraktý. Ne yazýk ki bu insan kendi 

gerçek rehberlerini býrakarak aklýný 

baþkalarýnýn cebine koyup onlarý taklit 

etmeye baþladý. Ýnsanoðlunun aklý ile 

geliþtirdiði bu günkü iyi diyebileceðimiz 

yönetim þekli elbette en mükemmel deðildir, 

zamanla tekâmül edecektir. Ýnsanlýðýn 

cumhuriyet ve demokrasi ile devam eden 

yönetim biçimine, hukuk devleti, hak ve 

özgürlükler, ortak akýl, katýlýmcýlýk, þeffaflýk, 

denetim gibi modern kavramlara hiç 

zorlanmadan, dinî ile yani Kuran ve 

hadislerle uyuþturulabilir. Yoksa bazýlarý saf 

dindarlar perde yapýlarak din siyasete ve 

eþzamanlý olarak siyaset dinsizliðe alet 

yapýlabilir, bundan en fazla dindarlar 

zarar görür. 

İNSANLIK NEREYE GİDİYOR?

T
rabzon'un spor tesisi 
yatırımlarının 
değerlendirildiği 

görüşme hakkında 
açıklama yapan Salih 
Cora, “Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'nun 
hafta sonu ilimizi ziyareti 
sırasında milletvekili 
arkadaşlarımız ile birlikte 
kendisi ile görüşme 
fırsatımız oldu. Bu 
görüşmede ilimizde devam 
eden spor tesisi yatırımları 
ile ilgili bir değerlendirme 
yaptık.Öncelikle Trabzon 
Akyazı Stadı'nın yanında 
hem amatör hem profesyonel 
kulüplere hizmet verecek olan 
tribünlü bir stadyumunun yapım 
sürecini hemen başlatıyoruz. 
Yine Araklı İlçe Stadı'nın 
geçtiğimiz yıllarda  tribünü 
çökmüştü.Yerinde yaptığımız 
incelemelerde neredeyse 
kullanılmaz bir haldeydi.Bu 
stadın tribün kısmının 
onarılmasının mevcut sorunu 
çözmeyeceğini düşünerek 
yıkılarak yeniden daha modern 
bir şekilde yapılması için 

talebimiz kabul edilerek yıkım 
kararı onaylandı.” dedi. Ahmet 
Suat Özyazıcı Stadyumu 
hakkında da bilgilendirme 
yapan Salih Cora, “Ayrıca 
şehrimizi TFF 3. Lig'de temsil 
edecek olan 1461 Trabzon ve 
Hekimoğlu Trabzon takımları-
mızın talebi üzerine onların bu 
yıl maçlarını oynayacağı şehir 
merkezindeki Yüzüncü Yıl 
Parkı'nın yanındaki tesislere 
giden yerde bulunan Ahmet 
Suat Özyazıcı Stadı'nın zemin 
ve tribünlerinin yapılmasına 

ilişkin talebimiz kabul 
edildi.Yapılacak projeye 
göre tribünler çelik konso-
rsiyum ve 7700 seyirci 
kapasiteli  olacak, zemin 
sentetik çime dönüşecek. 
Bu yatırımın toplam 
maliyeti 1.327.000 TL 
olacaktır. Sayın Bakanımız 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'nun konuyla 
bizzat ilgilenmesi sonucu 
ödenek temin edilerek 
proje yatırım programına 
alınmıştır. Şehir merkezine 
yakınlığı ile kulüplerimize 
daha cazip gelen 
stadyumun zemininin 

sentetik çime dönüştürülmesi 
ve ilave çelik tribün yapılmasına 
ilişkin inşaat yakın zamanda 
başlayacaktır. Ülkemizin son 
günlerde yaşadığı ekonomik 
olaylara ve finansal saldırılara 
rağmen yatırımlarda geri 
durmayan hükümetimizin genç 
ve çalışkan bakanı Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na 
şehrimiz adına teşekkür 
ederim. Hayırlı, uğurlu olsun.” 
ifadelerini kullandı. 

B
üyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Mustafa 
Destici'nin Doğu 

Karadeniz programı 
kapsamında ziyaretlerde 
bulunan duraklarından birisi de 
Büyükliman Bölgesi oldu.  
Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya ve 
Şalpazarı'nı ziyaret eden 
Mustafa Destici vatandaşlarla 
bol bol sohbet ederek hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Gördüğü ilgi 
karşısında memnuniyetini ifade 
eden Mustafa Destici Daha 
sonra yenide n bölgeye 
geleceğinin sözünü verdi. 
Mustafa Destici Kadırga 
Yaylası'nı ve Sisdağı Yaylası'nı 
gezdi. Muhteşem manzara 
karşısında hayranlığını 
gizlemeyen BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici Büyükliman 
Bölgesi'ni oldukça beğendiğini 
söyleyerek, "Ülkemizin dört bir 
tarafı ayrı bir güzellikte. Ancak 
Büyükliman daha da güzel bir 
memleket.  Adeta saklı bir 
cennet. İnsanları da samimi, 
sıcakkanlı ve vatan, millet 

sevgisi ile donatılmış." dedi. 
Mustafa Destici gündeme dair 
açıklamalarda da bulunarak, 
"Dış güçler 15 Temmuz'da 
ülkemize yapılan darbeye 
destek verdiler. Başarısız 
olunca bugün ülkemizi 
ekonomik krize sokmaya 
çalışıyorlar. Memleketimiz 
birçok badire atlattı. Bu sorunun 
da kısa bir süre içinde 

çözülece-ğine inanıyoruz" 
ifadelerini kullandı. Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik Kurukız 
BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici' ye Ağasar Balı, tereyeğı 
ve çentik hediye etti. 
Şıhkıranı'nda düzenlenen 
programda Şalpazarıspor 
Başkanı Cevat Özdemir de 
Destici'ye Şalpazarıspor 
forması ve atkısı takdim etti.

CELİL HEKİMOĞLU'NDAN
TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR
H

ekimoğlu Trabzon FK 
yönetimini aldıklarından 
bu yana Trabzonspor ile 

çok uyumlu bir işbirliği içinde 
olduklarını ifade eden 
Hekimoğlu Trabzon FK 
yönetim kurulu başkanı Celil 
Hekimoğlu, “Trabzonspor 
yönetim kurulu, teknik 
heyetimizin talebi 
doğrultusunda bünyesinde 
bulunan futbolculardan Savaş 
Çakır, Furkan Ödemiş ve 
Kaleci Furkan Taş'ı hem 
kulübümüze katkı sağlamaları 
hemde kendi bireysel 
gelişimlerini daha üst seviyeye 
çıkarmaları için bizlere kiralık 
olarak vermiştir. Kuruluşundan 
bu yana bölge takımlarını 
destekleyen Trabzonspor 
yönetimleri bu dönemde de 

aynı gelenekçi teamülü 
uygulamaya koyarak bizleri 
son derece mutlu etmiştir. 
Bizlerde yönetim kurulu ve 
camia olarak daha önceki 
beyanlarımızda belirttiğimiz 

gibi her koşul ve şartta 
Trabzonspor'un yanındayız” 
diye konuştu. Hekimoğlu 
sözlerine şöyle devam etti, 
“Bizler ne kadar kaliteli 
sporcular yetiştirip, Trabzon-
spor'un hizmetine sunabilirsek 
kulüpçülük anlayışımızı o 
derece taçlandırmış 
olacağımızı belirtmek isterim. 
Bütün gaye ve amacımız 
Trabzon kentinin dünyaya 
açılan en büyük penceresi olan 
Trabzonspor'umuz yüceltmek 
ve onu ulaşabileceği en üst 
zirveye taşımaktır. Bu meyan-
da Trabzonspor yönetim kuru-
luna başta yönetim kurulum ve 
camiam olmak üzere şükranla-
rımı sunuyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

SPORDA TESiSLEŞMEYE DEVAM EDiYORUZ

BÜYÜKLİMAN'A HAYRAN KALDI
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Doğu Karadeniz programı 
kapsamında ziyaretlerde bulunan duraklarından birisi de Büyükliman Bölgesi oldu. 

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum Desteğinizi Bekliyorum...
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Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Allah'ýn merhamet ve büyüklüðünün 

eseri olan varlýk âlemi, insanýn istifadesine 

verilmiþtir. Ýlâhi kudret, her varlýkta 

kendiliðinden beliren teslimiyetin, insan 

nevinde coþkun bir iradeyle ortaya çýkmasýný 

takdir etmiþtir. Kulluðun esasýný oluþturan 

bu anlayýþ yaratana sevgi temelinde 

baðlanmayý ve ona yakýnlaþmaya gerektirir. 

Zira Yüce Allah kullarýna yakýn olduðunu 

beyan buyurmuþ; kullarýn da mevcut bütün 

imkânlarý onun sevgisini kazanmak için 

feda ederek kendisine yakýnlaþmalarý 

gerektiðini emretmiþtir.

Halifelikle görevlendirilen insanýn ilk 

günden beri, Allah'a yakýnlaþmak için O'nun 

adýný anarak evsafý belirlenen hayvanlarý 

boðazlama zorunluluðu, ilâhi dinlerin 

simgesel adetlerinden birisidir. Diðer 

ibadetler gibi sadakat, teslimiyet, samimiyet 

ve fedakârlýk gerektiren kurban kesme 

ameliyesi Kurban Bayramýnýn en önemli 

iþidir. Bu nedenle gerekli þartve imkân 

bulunduðu halde kurban ibadetini yerine 

getirmemek, samimiyetsizlik olarak 

deðerlendirilmiþtir. Allah katýnda deðer 

kazanan asýl unsur, iþlerin yapýlýþ 

maksadýdýr.Þekle baðlanýp kalmak ise 

gösteriþin en büyük nedenidir. Mühim olan 

kurbaný boðazlama, namazý kýlma, zekâtý 

verme, hacca gitme, hastayý ziyaret etme, 

yetime, öksüze ilgi gösterme... iþininAllah'a 

samimiyetle baðlýlýk esasýna dayandýrýlmýþ 

olmasýdýr. Namazve her türlü ibadet, 

yaþamýn muktedir ve cazip alanlarý, ölümün 

de bizzat kendisi, ortaðý olmayan âlemlerin 

rabbine adanmadýkçamal ve evlat, ibadet ve 

iþler ýstýrap sebebi, dünya ve ahiret de acý 

çekme yeri olur.

Yüce Allah'ýn,insana yakýn olduðu, insanýn 

da Allah'a yakýnlaþarak O'nun 

dostluðunukazanmasý gerektiði hususu, 

Kur'an'ýn eþsiz üslubuyla dile getirilmektedir. 

Ýnsanoðlunun görevi, tasarrufunda bulunan 

bütün imkânlarýAllah'a yakýnlaþmaya aracý 

kýlmaktýr. O halde Allah'a yakýnlýk 

kazanmak için mevcut imkânlarýn hepsi 

kurbandýr, kurbanlýktýr.Beden ve zihin, 

söylem ve eylem, duygu dünyasý, nesil, mal, 

zaman... Allah yolunda kurban edilmelidir. 

Aslýndakurban,bütün sevgilileri en sevgiliye 

fedâ etmektir;babayý, çocuklarý, kardeþleri 

eþleri, akrabayý, binbir güçlükle kazanýlan 

mal, kesatýndan korkulan ticaret, hoþnut 

olunan meskenler, mülkün esas sahibine 

adanarak dostluk talebinde bulunmaktýr. 

Allah'a iman ve küfür ehline muhabbet 

beslememe esasýna baðlanan dostluk, 

Allah'ý sevmeyen ve inkârý imana tercih 

eden ve onu yaþam tarzýna dönüþtüren 

böylece asýl dosta sýrt çevirenkimseleribaba 

kardeþ de olsa sevgiden mahrum býrakmayý 

gerektirir.

Ýkram ettiði nimetlerden dolayý Allah'a 

müteþekkir olmayý ve minnet duymayý ifade 

eden zekat ve kurban gibi ibadetler 

doðrudan;namaz, oruç gibi ibadetler dolaylý 

olarak sonuçlarý itibariyle topluma yönelir, 

haramý mubah saymaya ve kan dökmeye 

böylece toplumlarý helâkesürükleyen cimrilik 

hastalýðýndan koruduðu gibitemel insani 

ihtiyaçlarýn giderilmesiyleortaya çýkan 

kaynaþma,kitleleri bedbinlikten kurtarýr, 

geleceðe dair umutlarýný yeþertir, toplumsal 

huzura katký saðlar.

Aziz milletimizin ihtiyaç sahiplerini 

gözetmek ve gönül birliði yaptýðýmýz dünya 

üzerindeki müslümanlarýn ihtiyaçlarýna da 

duyarlý davranmak, gönülleri birbirine 

baðlayan, aralarýnda sevgiyi merhameti, 

ülfeti yaratan Allah Teâlâ'yý sevmenin 

gereðidir. Müslümanlar arasýndaki kardeþlik 

ahlaký ve hukukunun gereði, imanýn 

tezahürüyle ortaya çýkan bu meziyetlerin 

kardeþler arasýnda yayýlmasýna vesile 

olmaktýr. Türkiye Diyanet Vakfý Diyanet Ýþleri 

Baþkanlýðý iþbirliðiyle yurtiçi ve yurtdýþýnda 

fakr-u zarureti yaþayan maðdur 

kesimlere,vekâletini aldýðý kardeþlerimizin 

kurbanýný ulaþtýrarakbu hususta önemli bir 

vazifeyi yerine getirmekte, 

hamiyetpervermilletimizin de sevgisini 

dünya coðrafyasýna ulaþtýrmaktadýr.O 

topluluklarý misyonerlik faaliyetleriyle 

sömürgeleþtiren onurlarýný ve zenginliklerini 

çalan medeniyetlerini kan ve gözyaþý 

üzerine kuran haçlý güçlerinin hareket 

alanýný daraltmakta, maðdur toplumlara 

umut olmakta, onlarýn hayýr duasýný 

almaktadýr.

Kurban Bayramýnýn ülkemize milletimize, 

bütün dünya Müslümanlarýna hayýrlar 

getirmesini, insanlýðýn kurtuluþuna, 

dünyanýn kin ve nefretten arýnmasýna, 

birlikte yaþama hukukunun 

benimsenmesine vesile olmasýný, ibadet 

kastýmýzýn indellah'ta kabul 

görmesini,memleketimizi ve milletimizi 

kýskaca almak isteyen þer güçlere fýrsat 

vermemesini, aziz milletimize her daim 

umut olmasýný Yüce Mevlâ'dan niyaz 

ederim.  Dualarda buluþmak dileðiyle...  
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İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   : 2018/403077
1-İdarenin
a) Adresi    : Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 ARSİN/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası  : 4625440000 - 4625440003
c) Elektronik Posta Adresi  : info@tiski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ad derin kuyu açılması, 1 ad terfi merkezi binası yapılması, 1ad 
mevcut derin kuyu inkışafı, 3ad tahliye, 3 ad vantuz, 1 ad branşman odası, 11 adet branşman odası 
onarımı, 3234m duktil boru ile terfi hattı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   : Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi
c) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. 
No:13 Arsin/TRABZON
b) Tarihi ve saati   : 07.09.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazete 
yayınlanmış olan Benzer İş Grupları Tebliğ ekindeki benzer iş grupları listesinde yer alan A(Altyapı) 
III,IV,IX, ve XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TİSKİ Genel 
Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 Arsin/TRABZONadresinden satın 
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TİSKİ Genel Müdürlüğü İhale Birimi Yeşilyalı Mah. Vatan Cad. 
No:13 Arsin/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Teklifi sınır değerin altında 
olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin reddedilecektir.
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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

VAKFIKEBİR (TRABZON) İÇME SUYU TERFİ HATLARI İLE 
BRANŞMAN ODALARI ONARIM VE  YENİLEME İNŞAATI

Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

KURBAN İBADETİNİN 
MANA VE EHEMMiYETi

      Çarşıbaşı Yağmur Düğün Salonunda 
yapılan düğün töreninde genç çiftin nikahını 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu kıyarken nikah 
şahitliklerini, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 
Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin Çay Beşikçi, 
Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikçi, Çine 
Kaymakamı Özkan Demir, Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta, Eynesil Belediye 
Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, Şalpazarı 

Belediye Başkanı Refik Kurukız, Arsin Belediye 
Başkanı Erdem Şen, Beşikdüzü Belediye 
Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Görele Belediye 
Başkanı Tolga Erener, Çaykara Belediye 
Başkanı Hanefi Tok ve AK Parti eski Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu yaptılar.  Birbirilerine 
oldukça yakıştıkları görülen ve mutlulukları 
gözlerinden okunan genç çifte bizlerde ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.

EMEL İLE YUNUS EMRE BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA EVET DEDİLER
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz ve eşi Gönül 
Yılmaz'ın kızı Emel Yılmaz, hayatını Ayşe-Hasan Zihni 
çiftinin oğlu Yunus Emre Zihni ile birleştirdi.

Vakfıkebir ilçesinde yıllarca 
çeşitli fırınlarda ekmek ustası 
olarak görev yapan Ali Haydar 
Usta (80), yaşının getirdiği 
rahatsızlıklar yüzünden hasta-
nede tedavi görmekte iken 12 
Ağustos 2018 pazar günü 
yaşam mücadelesini kaybetti. 
Merhum Haydar Usta'nın cena-
zesi 13 Ağustos 2018 Pazartesi 
günü öğlen namazına müteakip 
Ballı Mahallesi camiinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
aynı yerdeki aile kabristanlığın-
da toprağa verildi. Vakfıkebir 
Büyükliman Mahallesi sakinle-
rinden ve Fen Lisesi memurla-
rından Nihat Bahadır'ın da 
babası olan Merhum Ali Haydar 

Bahadır 5 çocuk babası idi. 
Merhum Bahadır'a Allah'tan 

rahmet, kederli ailesine ve ya-
kınlarına başsağlığı diliyoruz.

HAYDAR USTA EBEDİYETE UĞURLANDI
Vakfıkebir İlçesi Ballı Mahallesinden meşhur Vakfıkebir Ekmeğinin eski ustalarından Ali Haydar Bahadır 
(80), yaşlılığa bağlı olarak bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
TRABZON'DAN İŞ DÜNYASINA 
ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Trabzon Valili tarafından 
Ramada Otelde düzenlenen 
“İş Dünyası ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Buluşması” 
toplantısına katılarak iş 
adamları ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir ara geldi. 
Trabzon'un kanaat önderleri 
ve gönüllü kuruluşların 
temsilcileriyle bir araya 
gelmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 
başlayan ve Trabzon Valili-
ğine teşekkür eden Erdoğan, 
24 Haziran seçimlerinde yüzde 
69,4 oy oranıyla kendisini 
cumhurbaşkanlığına layık 
gören Trabzonlulara şükran-
larını sundu. Bu seçimde de 
Trabzon'un milli iradenin, vefa-
nın, dayanışmanın şehri oldu-
ğunu gösterdiğini belirten 
Erdoğan, Trabzon'un bir kez 
daha iradesine sahip çıkarak 
Türkiye'ye husumet besleyen-
lere esaslı bir ders verdiğini 
söyledi.
"Türkiye'nin notunu 
indirsen ne yazar"
Son bir asırdır birçok defa bu 
millete kefen biçenlerin 
tamamının eninde sonunda 
büyük bir hezimet yaşadıklarına 
işaret eden Erdoğan, bugün de 
benzer teşebbüslere, benzer 
operasyonlara maruz kalındı-
ğını anlattı. Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Birileri cüsse-
lerine güvenerek ülkemize diz 
çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı 
üzerinden ekonomimizi sarsa-
bileceklerini zannediyorlar. 
Ekonomik yaptırımlarla bizi 
sindirebileceklerine 
inanıyorlar. Her gün bir 
yenisini ekledikleri küstah 
açıklamalarla bize had 
bildireceklerini düşünüyorlar. 
Yargılaması devam eden bir 
şahıs üzerinden hukuk 
sistemimize müdahale 
etmeye yelteniyorlar. Milli 
onurumuzu, devletler arası 
teamülleri, Dünya Ticaret 
Örgütü'nün ortaya koyduğu 
şartnameleri, uluslararası 
hukuku, diplomatik kuralları 
tamamen hiçe sayarak 10 bin 
kilometre öteden bize emir 
vermeye teşebbüs ediyorlar. 
Ekonomik tetikçilerini 
kullanarak, iplerini ellerinde 
tuttukları kredi derecelendirme 
kuruluşlarını üzerimize 
saldırıyorlar. Saldırdılar ne 
oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir 
Yunanistan'a sürekli derece 
veriyorlar. Ya bitmiş zaten, 
versen ne olacak. Türkiye'nin 

notunu indirecekmiş. İndirsen 
ne yazar. Biz ne durumdayız. 
Onu biz iyi biliyoruz.
“Türkiye'yi ve Türk milletini 
tehdit etmek hiç kimsenin, 
hiçbir devletinhaddi değildir”
Ülkemiz hakkındaki durumu 
belli kimi basın yayın 
organlarını, asparagasla, yalan 
yanlış haberlerle besleyerek 
Türkiye'nin direncini kırabile-
ceklerini düşünüyorlar. Bunlar 
Türk milletini zerre kadar 
tanımıyorlar. Şayet tanısalardı 
bu milletin Allah'tan başka bir 
gücün önünde eğilmeyeceğini, 
diz çökmeyeceğini bilirlerdi. 
Şayet bizi tanısalardı, Türk 
milletinin karakterinin bağım-
sızlık olduğunun farkına varır-
lardı. Bizi birazcık anlasalardı, 
Türkiye'ye tehdit ve şantaj 
dilinin sökmeyeceğini idrak 
ederlerdi. Tarihimizi okusalardı, 
bizim bağımsızlı-ğımızdan ve 
milli onurumuzdan asla ödün 
vermeyeceğimizi görürlerdi." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
milletinin mandacılığı 100 yıl 

önce elinin tersiyle ittiğini, en 
zor zamanlarında dahi 
hürriyetinden taviz vermediğini 
hatırlatarak, her karış vatan 
toprağını şehit kanlarıyla 
sulayarak bugünlere geldiğinin 
altını çizdi. "Türkiye'yi ve Türk 
milletini tehdit etmek hiç 
kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir 

kredi derecelendirme 
kuruluşunun haddi değildir." 
diyen Erdoğan, milletin 
müsterih olmasını, vatandaş-
ların gönüllerini ferah 
tutmalarını istedi.
Sanayicilere çağrı
Sanayicilere seslenen Erdoğan, 
"Bankalara saldırarak, oralar-
dan döviz alma yoluna gitme-
yin. 'Battık, bittik, işi sağlama 
alalım.' gibi yollara lütfen 
tevessül etmeyin. Eğer böyle 
bir yola tevessül ederseniz, 
yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki 
bu milleti diri tutmak, ayakta 
tutmak sadece bizim görevimiz 
değildir. Sanayicinin de 
görevidir, tüccarın da görevidir. 
Aksi takdirde, başta şahsım B 
planını, C planını uygulamak 
zorunda kalırım. Bunu da böyle 
biliniz." şeklinde konuştu. 
"Eğer milli değilsen, yerli 
değilsen bunun bedelini 
ödersin"
Recep Tayyip Erdoğan, Türk 
ekonomisinin parametrelerinin 
15-20 yıl öncesiyle 
karşılaştırılamayacak derecede 
düzgün ve sağlam olduğunu 
ifade ederek, şunları kaydetti: 
"Bazı haberler alıyorum, 
mallarını satmıyorlar. Ne 
demek mallarını satmıyorsun? 
Satacaksın arkadaş. Ne demek 
o? Depolarda istiflemek, ne 
demek o? Satmadın, onun da 
bedelini ödemek durumunda 
kalırsın. Çünkü ben bunu bir 
ihaneti vataniye olarak 
görüyorum. Sen bunları niye 
ürettin? Satmak için ürettin. 

Şimdi ne yapıyorsun? Sen 
de mi birilerine hizmet 
etmenin gayreti 
içerisindesin? Bize, milli 
lazım milli. Bize, yerli 
lazım yerli. Eğer milli 
değilsen, yerli değilsen 
bunun bedelini ödersin. 
Ekonomimize kur 
üzerinden uygulamaya 
konulan operasyonun da 
biz üstesinden geleceğiz. 
Allah'ın izni ve milletimizin 
dirayetiyle ülkemize 
giydirilmeye çalışılan bu 
deli gömleğini hep birlikte 
yırtıp atacağız." 
Konuşmaların ardından 
Vali Yücel Yavuz, 

teşrifleriyle Trabzon'u onur-
landıran Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
Kanuni Sultan Süleyman'ın 
portresini takdim etti. Toplantı 
sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan Trabzon ilinden 
ayrıldı.

TÜGVA İLÇE TEMSİLCİSİ KASIM OLDU
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Vakfıkebir ilçe temsilciliğine Abdulkadir Kasım getirildi. 

Kimin atanacağı merak konusu olan Türkiye 
Gençlik Vakfı Vakfıkebir ilçe temsilciliğine 

atanması aylar önceden kesinleşen ve 24 
Haziran seçim sonrasına bırakılan koltuğa 
Abdulkadir Kasım getirildi. Gençliğe abilik 
yapacak olan Kasım, amaçlarının öncelikle milli 
ve manevi değerlere sahip gençlere sahip 
çıkmak olduğunu ifade etti.
ABDULKADİR KASIM KİMDİR?
1995 yılında Trabzon'a bağlı Vakfıkebir 
İlçesinde doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretim 

Vakfıkebir Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda 
tamamladı. Lise öğrenimini Vakfıkebir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 2011-2012 
yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi 
eğitimi programı çerçevesinde Vakfıkebir 
A.İ.H.L Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığını 
kazanarak çeşitli programları ve projeleri yerine 
getirdi. Aynı zamanda Vakfıkebir İlçe Öğrenci 
Meclisi Başkanlığı, Trabzon İl Öğrenci Meclisi 
Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Öğretim 
hayatına 2013 yılında Eskişehir Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi Tarih bölümünde devam 
etti. Kariyerim Akademide Mikro Beden Dili, 
Öfke ve Stres Yönetimi, Zaman ve Proje 
Yönetimi, Diksiyon, Bireysel Gelişim, New Life 
Değişim Teknikleri programlarını tamamladı. 
KOS-GEB Girişimcilik Programları 
çerçevesinde kursu tamamladı. 2014 yılında 
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon 
programı Yerel Yönetimler bölümünü bitirdi. 
2013 yılında devralmış olduğu Ak Parti 
Vakfıkebir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 
görevini üstlendi. 2017 yılına kadar birçok 
faaliyette bulundu. 2016-2018 yılında Avrasya 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine 
Lisansını Tamamladı. 2018 yılından itibaren ise 
TÜGVA Vakfıkebir ilçe temsilciliği görevine 
atandı, halen devam ediyor.

HEMŞEHRiLERiNDEN 
VALi BiLGiN'E HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
Merkezi İstanbul'da bulunan Vakfıkebir Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri son Valiler kararnamesi ile 
Kırklareli Valisi olarak atanan hemşehrimiz Osman Bilgin'i 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyarete Vakfıkebir 
Kültür ve yardım-

laşma Derneği 
Başkanı Avukat 
Betrettin İskender 
yönetim kurulu üyeleri 
Recep Kara, Mehmet 
Birinci, İsmail Gül ve 
Metin Bilgin katıldı. 
Vali Bilgin, 
18.05.2018 tarih ve 
30425 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 
“Vali Atamaları 
Hakkında Karar” ile 
Kırklareli Valiliğine atanmıştı. Samimi bir 
ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Bilgin'e yeni 
görev yerinde bütün hemşehrileri adına başarı 
dileklerinde bulunan Dernek Başkanı İskender, 
“Sayın Valimiz Bilgin'in geçmiş görev yerlerinde 
çok başarılı çalışmalarına şahit olduk.  Bundan 
böyle Kırklareli'nde de aynı başarıları görme 
imkânı bulacağız. Sayın Valimiz gittiği her ilde 
vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanan, 
sevilen, devletimizin sıcak yüzünü gittiği her 

ortama taşıyan ilçemizin yetiştirdiği önemli 
değerlerden birisidir” dedi. Hemşerilerini 
görmekten son derece mutlu olduğunu 
belirterek sözlerini başlayan Kırklareli Valisi 
hemşehrimiz Osman Bilgin ise, tüm 
hemşehrilerine selam göndererek her zaman 
devletinin ve milletinin yanında olduğunu ve 
olmaya devam edeceğini kaydederek ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Kırklareli'nde görev yapmaktan büyük mutluluk 
ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Bölge illerine yaptığı 4 günlük ziyaretler kapsamında Trabzon'a 
gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 
Şehitler ve Hürriyet Parkında Trabzon halkına hitap etti.

www.buyuklimanpostasi.com

Web Sitemizden
Takip Edebilirsiniz.
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V
akfıkebir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İsmail Hakkı 

Çobanoğlu, Kurban Bayramı 
tatiline çıkacak vatandaşlara 
uyarılarda bulundu. Yaz 
dönemi olması vesilesi ile 
ülkemize gelen yoğun bir 
gurbetçi akını var. Bayram 
dolayısı ile tatile çıkacak olan 
vatandaşlarımızda bu 
yoğunluğa eklenince kara 
yollarında büyük oranda trafik 
yoğunluğu yaşanacaktır.  
Çobanoğlu, Türkiye'de bu 
günlerde gurbetçiler ve de 
özellikle de bayram tatillerinde, 
kara yolu trafiğinde yoğunluğun 
büyük oranda arttığını ve 
kazalar yüzünden yolların kan 
gölüne döndüğünü ifade 
ederek, "Bayramlar, hüzünleri, 
acıları değil, mutluluk ve 
sevinçleri paylaştığımız 
günlerdir. Bayramda sevinçleri 
yaşamalı, trafik kazaları 
yüzünden yasa bürünüp, 
matem yaşamamalıyız. " dedi.
“KURALLARA
UYULMASI ŞART”
Bayram öncesi sürücülere 
kurallara uymaları çağrısında 
bulunan Vakfıkebir Şoförler ve 

Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu; 
Dikkatsiz davranmak, uykusuz 
araç kullanmak ve hatalı 
sollamanın kazaya davetiye 
çıkardığına dikkat çekerek 
güvenli bir seyahat için araç 
bakımının büyük önem 
taşıdığını söyledi.  Çobanoğlu, 
bayramda yola çıkacak olan 
araç sürücülerine yönelik 
yaptığı açıklamada, Yola 
çıkmadan önce otomobilinizi 
mutlaka kontrolden geçirin. 
Özellikle lastikler de aşınma 
olup olmadığını inceleyin. Işık 
sistemi; farlar, sinyal ve stop 
lambalarının çalışıyor olmasına 
dikkat edin. Trafik kurallarının 
gereksiz olmadığının altını 
çizen Çobanoğlu; Kazalarda 
aşırı hız önemli bir faktördür. 
Buna rağmen bazı sürücüler 
hız limitlerine uymamaktadır. 
Bu duruma hatalı sollama ve 
dikkatsizlik de eklenince kaza 
kaçınılmaz olmaktadır.  
Şoförlerin yola çıkmadan önce 
uykularını iyi almış ve dinlen-
miş olmaları gerekir. Yolculuk 
esnasında da her iki saatte bir 
mutlaka araçtan inilmesi gere-
kiyor. Aksi takdirde kaslarda 

uyuşma olacak ve refleksler 
zayıflayacaktır. Kurallara uyul-
ması halinde kaza ve ölüm 
olaylarının ciddi miktarda 
azalacaktır. Trafik kazalarının 
bayram tatilinin birinci ve ikinci 
günü ile son dönüş günü en üst 
düzeye çıktığını hatırlatan Baş-
kan Çobanoğlu, sürücülerin bu 
günlerde daha dikkatli olması 
gerektiğini sözlerine ekledi.  
“YOLA ÇIKACAKLARA 
UYARI”
 Başkan Çobanoğlu; 
“Ülkemizde Bayramlarda 
meydana gelen trafik 
kazalarının büyük çoğunluğu 

hatalı sollama sebebiyle ger-
çekleşiyor. Yorgun ve uykusuz 
araç kullanma, aşırı hız ve 
mıcırlı yollardaki dikkatsizlik de 
kazaları artırıyor. Sürücüleri-
miz, yoğunlaşan bayram 
trafiğinde her zamankinden 
daha dikkatli araç kullanmalı, 
yol yapım ve onarım çalışmala-
rına dikkat etmeli. Bilinmelidir 
ki, en iyi sürücü, hız yapan de-
ğil, kaza yapmayandır. Tecrü-
beli sürücü, trafikte sıkışan 
meslektaşına yol verir, yol 
gösterir, alkollü ve yorgun araç 
kullanmaz, kural ihlali yapmaz. 
Güvenli sürüş ve sorunsuz bir 

yolculuk için mümkün olduğun-
ca yüksek sesle müzik dinle-
mekten kaçınılması, 2 saatte 
bir 15 dakikalık mola verilmesi 
gerekiyor. Emniyet kemerinin 
hem şehir içi trafiğinde ve hem 
de uzun yolculuklarda herkes 
tarafından takılması ise 
olmazsa olmazlardan. Bayram 
tatili nedeniyle uzun yola 
çıkacaklara "Her zaman olduğu 
gibi bayramda da aşırı hız, 
dikkatsizlik, uykusuzluk ve 
yorgunluk, kimsenin duymak 
istemediği kazaların en önemli 
sebebidir. Ruhen ve bedenen 
kendimizi iyi hissetmedikçe 
yola çıkmayalım" uyarısında 
bulundu.
“KONTROL LİSTESİ YAPIN”
Trafikte güvenliğinin en önemli 
noktalarından birinin lastik 
güvenliği olduğunu hatırlatan 
Çobanoğlu , araç sahiplerini 
uzun yola çıkmadan önce 
mutlaka araç bakımının 
yapılması konusunda uyararak, 
gözden kaçan ufak bakım 
eksikliklerinin özellikle uzun 
yolda önemli sorunlara neden 
olabileceğini ifade etti. Buna 
göre uzun yola çıkmadan önce 
sürücülerin mutlaka kontrol 

listesine uygun bakımlarını 
yaptırması ve araçlarını yola 
hazırlaması gerekiyor. Kontrol 
listesinde olması gerekenler 
şöyle: Hayati önem taşıyan 
lastiklerin hava basıncı 
kontrolü, Aracın periyodik 
bakımı çerçevesinde, fren 
sisteminin kontrolü ve 
gerekiyorsa balata değişimi, 
fren hidroliği yağ seviyesinin 
kontrol edilmesi, Kriko, 
süspansiyon, rotil, rot kolu, 
direksiyon aksamı ve tekerlerin 
bağlı bulunduğu aksamlar ile 
motor kayış aksamı, stepne ile 
akü kontrolü, Yağ kontrolünün 
yapılması ve yağ değişimine 
kısa bir süre kaldıysa bekle-
meden yağın değiştirilmesi, 
Araç farlarının, radyatör suyu 
ile silecek suyunun da 
kontrolden geçirilmesi, Teknik 
bakımların yanı sıra 
sürücülerin ceza almamaları 
için aracın yasal yükümlülükleri 
olan araç muayenesi ile 
Zorunlu Trafik Sigortası 
tarihinin kontrol edilmesi çok 
önem arz etmektedir diyerek 
tüm sürücülere hayırlı 
yolculuklar ve tatiller dileyerek 
sözlerini tamamladı.

D
animarka'dan ithal 
edilen 250 baş jersey 
ırkı sığırın 77 başı 

Tonya'ya bağlı İskenderli 
Mahallesi'nde dağıtım öncesi 
21 gün karantinaya alındı. 
Karantina sonrası sığırlar 
Tonya, Maçka, Ortahisar, 
Beşikdüzü'ndeki üreticilere 
dağıtımı yapılacak. Geriye 
kalan 153 baş hayvanında 
önümüzde günlerde Türkiye'ye 
getirilerek üreticilere dağıtımı 
gerçekleştirilecek.Trabzon 
Damızlık Sığır Yetiştiriciler 
Birliği Başkanı Ali Altınbaş 
konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada; “İlimizin, bölgemi-
zin sığır ırkı olan, Tonya'mızın 
meşhur tereyağımızın kaynağı 
olan jersey ırkı sığırları 
Danimarka'dan ithal izni olan 
250 baş hayvanın 77 baş 

jersey sığırı Tonya ilçemize 
bağlı İskenderli Mahallemize 
getirdik. Burada gerekli testler 
yapıldıktan sonra üreticilerimize 
dağıtıma başlayacağız. 
Amacımız, ilimizde, bölgemizde 
büyük baş hayvanlarımızın 
sayısını artırmak, jersey ırkını 
ıslah etmek, hayvan 
yetiştiricilerimizin sayısını 
artırmak ve sürdürülebilir bir 
hayvancılık yapılmasını 

sağlamak” dedi. Altınbaş, 
“İlimizden karlı bir hayvancılık 
yapmak isteyen, bu projeden 
yararlanmak isteyen 
yetiştiricilerimiz Trabzon 
Damızlık Sığır Yetiştiriciler 
Birliği'ne başvuru yapabilirler” 
diye konuştu. Gelen sığırların 
ebeveyn kayıtlarına göre 
(pedigri) yıllık süt verimi 300 
günde 6500kg ile 11000kg 
arasındadır.

F
estival hakkında açıklama 
yapan Belediye Başkanı 
Osman Beşel, 

amaçlarının Osmanlı 
Salnamelerine de konu olarak 
kendine has rengi, kokusu ve 
lezzeti ile övülen Tonya 
tereyağını tanıtmak, sevgi, 
kardeşlik, kültürlere ve sanata 
artı değer kazandırmak 

olduğunu söyledi. Tonya 
tereyağının marka değer 
olduğunu belirten Başkan Beşel 
“Tonya tereyağının üstün 
özelliği; hayvanların beslendiği 
bitki örtüsünün tür, çeşitlilik ve 
kalitesinden yansıdığı kaliteli 
sütlerden hiçbir katkı katılma-
dan elde edilmiş olmasından 
gelmektedir. 1888 tarihli 

Osmanlı Salnamesi kayıtları 
değerlendirildiğinde Tonya 
tereyağının nevi şahsına 
münhasır, Türkiye'nin en iyi 
tereyağı olduğunu ifade etmenin 
mutluluğunu yaşamaktayız. 
Bu mutluluğu halkımızla 
paylaşmak, Tonya'mıza has bu 
değerlerimizle birlikte kültür ve 
sanat değerlerimizi tüm 

dünyaya tanıtmak için 
düzenlediğimiz 
festivalimize yöre 
halkımız davetlidir” dedi. 
24-25 Ağustos 2018 
tarihlerinde yapılacak 
olan festivalin konser 
bölümüne Zeynep 
Başkan, Sait Uçar, Onay 
Şahin, Hüseyin Aydın, 
Özkan Pekin, Cengiz 
Selimoğlu, Mustafa 
Şafak, Neşat Aydın, 
Kurtuluş Eyibil, Aydın 
Güner, Faik Pala, 
Sebahattin Yanık, Ayhan 
Oğuz, Mesut Maşeroğlu 
ve Nizam Bektaş sahne 
alacaklar. Festival 
kapsamında çeşitli 
yarışmalar yapılacak. 

TONYA FESTiVALi NE ZAMAN YAPILACAK?

ÇOBANOĞLU, “BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARI UYARDI”

DANİMARKA'DAN TONYA'YA JERSEY SIĞIR İTHALİ
Merkezi Tonya'da bulunan Trabzon Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla birlik üyeleri, Ziraat Bankası'ndan 
hayvancılık amaçlı sıfır faizli yatırım kredisi kullanarak, Danimarka'dan 250 baş jersey sığır ithaline başladı. 

Tonya Belediyesi tarafından organize edilen 17. Tonya 
Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklar sürüyor. 

KADIRGA YOLU MÜJDESİ 

ermiş oldukları bir Vsözü daha yerine 
getirmenin gururunu 
yaşadıklarını ifade eden 
AK Parti Şalpazarı İlçe 
Başkanı Zeki Çabuk, 
"Şıhkıranı - Erikbeli - 
Kadırga Yolu için söz 
vermiştik. Şıhkıranı-
Erikbeli arasından sonra 
Erikbeli - Kadırga arası 
yol yapım çalışmaları da 
başlandı. Hayırlı uğurlu 
olsun. Şalpazarı 
ilçemize büyük destek 
veren İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman 
Soylu'ya, 
Milletvekillerimiz 
Ağasar'ın evladı Salih 
Cora'ya, Muhammet 
Balta'ya, Adnan 
Günnar'a, Bahar 
Ayvazoğlu'na, İl 
Başkanımız Haydar 
Revi'ye, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu'na 
İlçemiz adına teşekkür 
ederim. " dedi.

AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk verdi. 
Başkan Çabuk, Erikbeli - Kadırga yolunda 
çalışmaların başlanılmasının sevinci yaşanıyor.  
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

CELİL HEKİMOĞLU'NDAN
TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 7   Vak�kebir / TRABZON
yusufsaglam1977@hotmail.com

Yusuf SAĞLAM
0 462 841 64 14         
0 538 563 19 77

Ev, Arsa, Gayrimenkul
Alım Satımları için

Bize Ulaşın...

SPORDA TESiSLEŞMEYE DEVAM EDiYORUZ
TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı 
ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta 
ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Avukat Salih Cora 
hafta sonunda 
Trabzon'u ziyaret 
eden Gençlik ve 
Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu'na 
aktardıkları 
taleplerin olumlu 
sonuçlandığını 
söylediler. > Sadık AYDIN 4'de

Hekimoğlu Trabzon FK 
yönetim kurulu başkanı 
Celil Hekimoğlu, 2018-
2019 Futbol Sezonu 
öncesinde transfer 
çalışmalarında 
kulüplerine oyuncularını 
kiralık olarak vererek, 
futbolcu katkısı 
sağlayan Trabzonspor 
yönetim kuruluna 
teşekkür ettiğini söyledi. > Abdulkadir AYNACİ  4'de


