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MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA'YA 
BÖLGE HALKINDAN YOĞUN İLGİ

3 gün süren 6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat 
Festivali boyunca bölge insanıyla bir araya gelme 
fırsatı yakalayan TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'ya 
karşı bölge insanı tarafından yoğun ilgi gösterildi.

 3'de

Üç gün süren 6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşku ve heyecanla 

gerçekleşti. Vakfıkebir İskelesinde Gülbahar Hatun'un karaya çıkışının canlandırılması 

ile başlayan festival, mehteran ve davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam etti. 

Yürüyüşün ardından hükümet binasın önünde festivalin açılış törene gerçekleşti.

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

Vakfıkebir Ekmeği Coğrafi İşaretini aldı
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SiViL TOPLUM KURULUŞLARINI

Türkiye genelinde olduğu gibi 
Vakfıkebir İlçemizde de Sivil 

Toplum Kuruluşları kendi 
bünyelerindeki üyelerinin ve 
vatandaşların sıkıntılarına cevap 
vermeye çalışırlar. Lobi çalışmaları, 
ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini 
ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle 
alan, kar amacı gütmeyen, bağışlar 
ve/veya üyelik ödemeleri ile 
gelirlerini sağlayan kuruluşlardır. 
Sivil toplum kuruluşları, resmi 
kurumlar dışında ve bunlardan 
bağımsız olarak çalışan, politik, 
sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel 
amaçları doğrultusunda toplum 
düşüncesinin özgürleşmesine ve 
siyasi kalitenin yükselmesine katkı 
koyarlar. Yasa, yönetmelik ve 
mevzuatla yönetim ve faaliyet içinde 
bulunan devlet ve kar amaçlı çalışan 
sermaye sahipleri şirket ve 
çalışanları gibi her iki sektörde 
bulunan ve bulunmayan gönüllülük 
esası ile hareket eden bireylerin 
oluşturduğu STK'lar, kâr amacı 
gütmeden toplumun ihtiyaçlarına 
cevap vermeye çalışırlar. Sivil 
toplum örgütleri; oda, sendika, vakıf 
ve dernek adı altında ki kuruluşlardır.
“STK'ları hiçe sayamayız. 

STK'ların seçilmiş Başkanlarına 
saygısızlık olur.” Vakfıkebir 
ilçemizde de (STK) Sivil Toplum 
Kuruluşları kendilerine bağlı olan kişi 
ya da kişilere veya üyelerine en 
güzel şekilde hizmet vermek ve 
onların hak ve özgürlüklerini yasalar 
çerçevesinde korumaya çalışan 
değerli başkanlar tarafından 
yönetilmektedirler. Türkiye de olduğu 
gibi İlçemizde de yaşanan bütün 
sorunlarda ilk önce taşın altına elini 
koyan STK temsilcileri olurken, her 
konuda ülkesine ve ilçesine sahip 
çıkan bu kuruluşlarımızın başkan-
larıdır. Birlik ve beraberlik adına 
güzel işlere imza atan bu değerli 
kuruluşların başkanları, ilçeye ve 
ilçenin değerlerine sahip çıkma 
noktasında her zaman en güzel 
temsili yapmışlardır. Fakat nedendir 
bilinmez, her koşulda kayıtsız şartsız 
destek çıktıkları ilçelerinde hiçbir 
zaman gerekli değeri görmemişler ve 
hiçe sayıl-mışlardır. Acaba bu STK 
başkanları ilçelerine sahip çıkarak 
yanlış mı yapıyorlar? Yoksa onlara 
gereken değer verilmeyerek yalnız 
mı bırakılıyorlar? Başınız sıkıştığın-
da ve her konuda maddi ve manevi 
desteklerini ilçeden esirgemeyen 

STK temsilcileri, bir karar verilirken 
veya bir karar alınırken neden arayıp 
sorulmuyor. Tek taraflı karar mercii 
olmaz. “STK'ları hiçe sayamayız. 
STK'ların seçilmiş Başkanlarına 
saygısızlık olur.” Temsil ettikleri 

kuruluşların üyelerini de yok saymış 
olursunuz. STK'lar ülkenin ve bölge-
nin kalkınmasında, gelişmesinde, 
sosyal ve kültürel etkinliklerde her 
zaman başrol oynamışlardır ve oy-
namaya devam edeceklerdir. 

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

"EKMEK FESTİVALİ'NİN 
ARDINDAN"

Bir Vakfıkebir Ekmek Festivali'ni geride 
bıraktık...
Vakfıkebir'de düzenlenen Vakfıkebir 
Ekmek Festivali'nin 6. sı düzenlendi...
Vakfıkebir, Vakfıkebir olalı böyle bir festival 
düzenlenmemişti. Başkan Muhammet 
Balta, yapılacak olan etkinlikleri, en ince 
ayrıntısına kadar düşündü ve 
gerçekleştirdi...
"BİR ELİN NESİ VAR, 
İKİ ELİN SESİ VAR"
El birliği oldu mu, hangi iş olursa onun 
üstesinden gelebiliyoruz...
Çok güzel bir atasözü değil mi?
Vakfıkebir'de bazı değerler vardır, o 
değerleri el üzerinde tuttun mu?
Her işin üstesinden gelebiliyoruz...
Evet, Vakfıkebir Ekmek Festivali için, 
güzel mi güzel tebrikler aldık, 3 gün 
boyunca gazetemizin facebook grubundan 
sürekli canlı yayın yaparak, uzakta ve 
festivale gelememiş olan vatandaşlarımıza 
hizmet verdik...
Hem Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta için insanlar iyi dileklerini 
ilettiler hemde bizim yapmış olduğumuz 
çalışmalardan dolayı bizlere ve başkana 
teşekkür ettiler...
Hayırlısı diyelim...
Böyle güzel dilekler olunca, biz yapmış 
olduğumuz işin, ne kadar değerli olduğu 
bir kez daha hatırlamış oluyoruz...
Okuyucularımız varsa bizde varız, onlar 
yoksa bizde yokuz...
İyi dilekleriniz için buradan tekrardan 
sizlere teşekkür ediyorum...
Vakfıkebir Ekmek Festivali, 3 gün sürdü. 
Her gün başka başka sanatçılar geldi. 
Vatandaşlarımız gönüllerince eğlendiler...
"VAKFIKEBİR EKMEĞİ 
ARTIK ÇOĞRAFİ İŞARETİ ALDI"
Dünya'da bir ilk Vakfıkebir'de yaşandı.
Dünyanın hiç bir yerinde ekmeğin patendi 
yok...
İşte bu Vakfıkebir'e özgü bir şey...
Coğrafi işaretin alınması için son gün, 
Ekmek Festivali'nin 1. Gününe denk geldi. 
Vakfıkebir, tescil belgesini festivalinin 1. 
Günü aldı...
Artık hiç kimse, Vakfıkebir Ekmeği'ni 
neden hala tescilleyemediniz diye 
sormayacak...
Bu işte hayırlısı ile bitmiş oldu...
"3. GÜN RESMEN YIKILDI"
Hele hele son günü anlatmak yerine 
yaşanılması gereken bir gündü...
Vakfıkebir resmen yıkıldı...
Burada şarkı söyleyen sanatçılar, buradaki 
coşkuyu görünce, seneye tekrar gelmek 
istiyoruz dediler...
Hayırlısı diyelim...
Herkesin bir emeği var. Hiç bir zaman 
emek göz ardı edilemez...
En üstten, en alt kademeye kadar emek 
Vakfıkebir'de sergilenmiş oldu...
İşadamlarımız ve esnafımız 
vazgeçilmezimizdir...
Onlar olmasaydı, belki bu kadar güzel 
olmayacaktı. Bu tür festivallere 
bakıldığında maliyetler çok yüksek...
Herkes gücünün yettiğince, elini taşın 
altına koydu...
Vakfıkebir Ekmeğimizin tescillenmesi ile 
Vakfıkebir ilçesi ismini tüm dünya bir kez 
daha duymuş oldu...

En önemlisi ise Vakfıkebir bu festivali 

kazasız, belasız atlatması idi...

MiLLETVEKiLi MUHAMMET BALTA'YA 
BÖLGE HALKINDAN YOĞUN İLGİ

►6. Ekmek Kültür ve Sanat Festivali 
boyunca düzenlenen etkinliklere 
katılma fırsatı yakalayan TBMM 
Çevre Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta'ya karşı bölge halkı tarafından 
yoğun ilgi gösterildi. Bölge halkı 
tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan 
Milletvekili Balta, gördüğü ilgi 
karşısında duyarsız kalmayarak 

bütün vatandaşlarla hasret gidererek 
hasbihal oldu. Büyükliman yöresinin 
merkezi konumunda bulunan 
Vakfıkebir ilçesinde yapılan Ekmek 
Festivali, 11 yıl sonra yapılmasına 
rağmen Vakfıkebir ilçesi başta olmak 
üzere bölgeyi bir araya toplamayı 
başardı. İlçenin bir araya 
toplanmasında AK Parti Milletvekili 
Muhammet Balta ve Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Muhammet Balta'ya 
teşekkür eden yöre halkı, yıllardır 
özlemini çektikleri festivale 
kavuştukları için emeği geçenlere 
teşekkür ettiler.
"BÜYÜKLİMAN BİR BÜTÜNDÜR 
BİRBİRİNDEN AYRILMAZ”
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ise, “Bu güzel 
nimeti ön plana çıkartarak, 
ekmeğimizi dünyaya tanıtmak 
amacıyla yapılmış olan bu festival 
için emek veren, gayret gösteren 
herkesi kutluyorum dedi. Milletvekili 
Balta, Vakfıkebir ekmeği marka 
olmuştur. Bu şehir sadece ekmeği ile 
değil, Büyük Vakıf adıyla da dünyada 
tanınmıştır. Vakfıkebir'imizin turizm 
yönünden gelişmesi lazımdır. Bu 
festivaller ilçeyi ve bölgeyi her yö-
nüyle tanıtmak, geliştirmek açısın-
dan da büyük önem taşımaktadır. 
Ekmeğimizin coğrafi işareti olması 
lazımdı. Verilen 3 yıllık mücadelenin 
ardından coğrafi işaret alındı. Bu da 

bu büyüklükteki bir ekmeğin ana 
vatanının Vakfıkebir olduğunun 
tescillenmesi demektir. Vakfıkebir'i-
mize hayırlı olsun."  6. Vakfıkebir 
Ekmek Kültür ve Sanat Festivali tüm 
bölgeyi kucaklayan bir festival 
olmuştur. Büyükliman Havzasındaki 
5 ilçeyi birbirinden ayırmak mümkün 
değildir. Büyükliman bir bütündür 
birbirinden ayrılmaz. Sadece bu 
5 ilçenin isimleri farklıdır. Genel an-
lamda hepsi bir bütünün parçasıdır. 
Festival boyunca Büyükliman Hav-
zasından ve dışarından Vakfıkebir 
ilçemize gelen bütün vatandaşları-
mızın yoğun ilgisi haliyle bizleri mutlu 
etmiştir.  Demek ki insanımıza bir 
değer kattık ki onlarda bizlere karşı 
ilgilerini, sevgilerini ve saygılarını 
esirgemiyorlar. Bizlere karşı gösteri-
len bu ilgiden dolayı tüm vatandaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Her 
zaman bölge insanımızın dertleriyle 
ve sıkıntıları ile uğraşmaya, elimiz-
den geldiği kadar onlara yardımcı 
olmaya devam edeceğiz dedi. 

HiÇE SAYMAK DOĞRU MU?

V
akfıkebir İlçesi Karadeniz Sahil 
Yolunda bulunan polis uygulama 
noktasında durdurulan araçlara, 

'hız sınırını aştınız radara vurdunuz 
ceza yazacağız' denildikten sonra 

sürpriz yapılarak AK Parti Trabzon 
Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Kaymakamı Mesut Yakuta ve Vakfıke-
bir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Satul-
lahoğlu ve STK'rın Başkanları tarafın-
dan Vakfıkebir Ekmeği ikram edildi. 
Önce cezaya itiraz eden ardından ek-
mek ikramı karşısında büyük bir şaş-
kınlık yaşayan sürücü ve yolcular bu 
hoş sürprizden duydukları memnuniye-
ti dile getirdiler. 'Ceza yeme ekmek ye' 
sloganı ile yapılan uygulamada sürü-
cü ve yolculara yaklaşık olarak 250 ki-
logram Vakfıkebir Ekmeği ikram edildi. 

CEZA YEME, VAKFIKEBİR EKMEĞİ YE
Vakfıkebir ilçesinde bu yıl 6. Düzenlenen Vakfıkebir Ekmek Sanat ve Kültür Festivali kapsamında ilginç bir uygulama yapıldı.
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6
. Vakfıkebir Ekmek Kültür 
ve Sanat Festivali'nin 
açılış töreninde konuşan 

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, 'Rahmetli 
Tuğrul Şavkay'ın da ifade ettiği 
gibi 'Bir Dünya Klasiği' olan 
Vakfıkebir Ekmeğimizin adına 
düzenlediğimiz Ekmek Kültür 
ve Sanat Festivalimizi 11 yıl 

aradan sonra yeniden düzenli-
yoruz. Festivalimizi daha 
önceki yıllarda da yapmayı 
planlıyorduk. Ancak ülkemizde 
yaşanan terör hadiseleri ve 
gelen şehit haberleri dolayısıyla 
tüm hazırlıklarımızı yaptığımız 
festivalleri iptal etmiştik. 
Festivalimizle birlikte Osmanlı 
salnamelerine konu olan, 

yurdumuzun dört bir tarafında 
üretilen Ekmeğimizi ve 
ilçemizin kültürünü tüm 
Dünya'ya tanıtmayı 
amaçlıyoruz. Uzun ve detaylı 
araştırmalarımız sonucunda 
elde etiğimiz tarihi belgelerle 
birlikte 30.11.2017 tarihinde 
Türk Patent Kurumu'na 
yaptığımız başvurumuz 

sonuçlanmıştır. Vakfıkebir 
Ekmeğimizin 25 yılı aşkın bir 
süredir gündem de olan coğrafi 
işaretinin alınması serüveni 
mutlu sonla noktalanmıştır. Bu 
başarıda büyük emeği olan 
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanımız, AK Parti Trabzon 
Milletvekilimiz Muhammet 
Balta'ya ve her zaman bizler 
yardımcı olan Türk Paten 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan” çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.
EKMEĞİN ANAVATANI 
TESCİLLENDİ 
 Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta ise konuşmasında 
Vakfıkebir Ekmeği'nin 
özelliklerini anlattı. Son olarak 
söz alan TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanımız, AK 
Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, “Bu güzel 
nimeti ön plana çıkartarak, 
ekmeğimizi Dünya'ya tanıtmak 
amacıyla yapılmış olan bu 

festival için emek veren gayret 
gösteren herkesi kutluyorum. 
Vakfıkebir Ekmeği marka 
olmuştur artık. Bu şehir sadece 
ekmeği ile değil, Büyük Vakıf 
adıyla da dünya'da tanınmıştır. 
Burasının turizm yönünde 
gelişmesi lazımdır. Bu 

festivaller ilçeyi her yönüyle 
tanıtmak ve geliştirmek 
acısından da büyük önem 
taşımaktadır. Ekmeğimizin 
Coğrafi işareti olması lazımdı. 

Verilen 3 yıllık mücadelenin 
ardından coğrafi işaret alındı. 
Buda bu büyüklükteki bir ekme-
ğin anavatanının Vakfıkebir 
olduğunun tescillenmesi de-
mektir. Vakfıkebir'imize hayırlı 
olsun” diye konuştu. Konuşma-
ların ardından Vakfıkebir Halk 

Merkezi Halk Oyunların ekipleri 
ve Uluslararası Halk Dansları 
Topluluğu gösterilerini sundu, 
katılımcılara Vakfıkebir Ekmeği 
ikram edildi. 

V
akfıkebir Festival 
alanında yapılan törende 
konuşan Vakfıkebir 

Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, “Bir Dünya Klasiği, 
Osmanlı Salnamelerine konu 
olan Ekmeğimizin coğrafi 
işaretinin alınabilmesi için 
yaptığımız çalışmalar bugün 
neticelenmiştir. İlçemizin 
markası olan Ekmeğimiz artık 
tescillenmiştir. Bu gurur 
hepimizin tüm Vakfıkebir'indir” 
dedi. Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta'nın konuşma-
sının ardından sahneye gelen 
AK Parti Trabzon Milletvekili-
miz, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta ise, 
ekmeğin Vakfıkebir acısında 
taşıdığı öneme vurgu yaparak 

çocukluk günlerini ve ekmekle 
ilgili hatıralarını anlattı. Millet-
vekili Muhammet Balta, “Bugün 
tarihi bir bayramımızdır. Ekme-
ğimiz tescil töreni yapılacaktır. 
Biz yaylalarda sığır beklerken 
en büyük ödülümüz tereyağı ile 
ekmekti. Bizler burada yaşadık 
doğduk büyüdük. Bizden sonra 
gelen gençlerimize çocuklarımı-
za daha yaşanabilir yerler 
bırakmak için çok çalışıyoruz. 
Bundan sonrada çalışmaya, 
hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.
TRABZON TÜRKİYE 
DOKUZUNCUSU
Vakfıkebir Ekmeği Coğrafi 
İşaret Belgesini teslim etmek 
için sahneye davet edilen Türk 
Patent Kurumu Başkanı Prof 

Dr. Habib Hasan, “Tescilini 
yaptığımız Vakfıkebir Ekmeği 
Trabzon'umuzun 7. Coğrafi 
İşaret Belgesi'dir. Şuanda üç 
tane daha işlemi devam eden 
başvuru var. Bunlardan bir 
tanesi de Vakfıkebir'imizin 
Külek Peyniridir. Bu 7 tescille 
Trabzon Türkiye'de dokuzuncu 
sıradadır. Devam eden üç tane 
başvuru tamamlandığında 
Trabzon Türkiye yedincisi 
durumunda olacak. Bu bize 
yetmez.  Trabzon birinci sırada 
olmalı. Ülkemizde toplam 356 
tescil var. Coğrafi işaretin 
alınmasında Sayın Belediye 
Başkanımızın, Sayın Milletveki-
limizin çok büyük emeği var. 
Trabzonlu olarak bu organi-
zasyonu görmekten onur ve 

gurur duydum. İlk defa bir 
etkinlikte coğrafi işaretler bu 
kadar güzel anlatıldı.  Bundan 
sonrası daha önemli Vakfıkebir 
Ekmeği'nin uluslararasında 
daha çok tanıtılması için emek 
vermeliyiz. Bir sonraki 
aşamamız Vakfıkebir Ekmeği'ni 
Avrupa Komisyonunda tescil 
ettirmektir. Bizler Türk Patent 
Kurumu olarak her türlü desteği 
vereceğiz” diye konuştu. Ko-
nuşmaların ardından protokol 
üyeleri ve fırıncılarda sahneye 
davet edilerek coğrafi işaret 
belgesi verildi.  Sunuculuğunu 
Fatma Şentürk'ün yaptığı 
festivalin birinci günü konser 
bölümünde Sultan Bekçi, 
Yasemin Yıldız, Herem ve 
Zeynep Başkan sahne aldılar.

VAKFIKEBiR'iN GURUR GECESi

S
on gün yapılan 
etkinliklere TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı AK 

Parti Trabzon Milletvekilimiz 
Muhammet Balta, AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz Salih 
Cora, Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Çarşıbaşı 
Belediye Başkanı Coşkun 
Yılmaz, TRT Bölge Müdürü 
Yüksel Sami Şişman, Prof Dr. 
Osman Aynacı, siyasi parti ilçe 

başkanları ve çevre il ve 
ilçelerden gelen binlerce kişi 
katıldı. İrem Derici'nin sahnesi 
sırasında Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'ya 
sürpriz bir doğum günü 
kutlaması yapıldı. Burada bir 
konuşma yapan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, festivale geçmişten 
bugüne emeği gecen, destek 
veren, sponsor olan, 

komitelerde görev yapan 
herkese ve emniyet güçlerine 
bir kez daha teşekkür etti. 
Derici: Katıldığım En Güzel 
Festival  Vakfıkebir Ekmek 
Festivalin son gecesinde 
sahneye çıkan Serkan Aydın, 
Buğrahan Denizoğlu, Sinan 
Yılmaz ve İrem Derici 
muhteşem birer konser 
verdiler. Sahnede bir konuşma 
yapan İrem Derici, bugüne 

kadar katıldığım 
en güzel festival 
sözleri organi-
zasyonun 
mükemmelliğine 
vurgu yaptı. 
Karadeniz 
Bölgesi'nin en 
yoğun katılımı-
nın olduğu 
festival olarak 
kayıtlara gecen 
6. Vakfıkebir 
Ekmek Kültür ve 
Sanat Festivali 
hiçbir olumsuz 
olay olmadan 
sona erdi. 

iREM DERiCi VAKFIKEBiR'i SALLADI 
Bu yıl 6. düzenlenen Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşku 
ve rekor katılımla sona erdi.  Üçüncü gün sahneye çıkan Serkan Aydın, 
Buğrahan Denizoğlu, Sinan Yılmaz ve İrem Derici festivale damga vurdu. 

V
akfıkebir İlçesinin sevilen sayılan ve 
değerli şahsiyetlerinden Kutoğlu Ekmek 
ve Pide adı altında ilçede esnaflık 

yapan Cemal Kutoğlu ve Emine Kutoğlu'nun 
yakışıklı oğlu Cihat ile Yine Vakfıkebir İlçesinin 
değerli şahsiyetlerinden bir dönem ilçede 
esnaflık yapan Şenol Şeref ve Ümmihan 
Şeref'in güzel kızları Elif, muhteşem bir düğün 

töreni ile bir ömür beraberliğe evet dediler. 
Beşikdüzü Aşiyan Düğün Salonunda 
gerçekleşen muhteşem düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
Elif ile Cihat'a evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

ELİF İLE CİHAT EVLENDİLER
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

REKORLAR KIRAN VAKFIKEBiR EKMEK FESTiVALi 
6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. 11 yıl aradan sonra 
gerçekleşen festivalde birbirinden değerli sanatçılar binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. 
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ESAS NO : 2017/687 Esas
 Davacılar AHMET UÇAR, HİKMET UÇAR, MUSTAFA UÇAR, SEBAHATTİN UÇAR ile 
davalılar HASAN CAVDAR O., VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE ve TRABZON BBB 
arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere 
Dayalı) davası ara kararı nedeniyle;
 Davacılar dava konusu Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi, Sekmenli mahallesi, Üstmahalle 
mevkiinde kain 111 ada- 58 ve 64 parseller arasında kalan kadastro da tescili yol olarak gözüken 
25/05/2018 tarihli fen bilirkişi heyeti ek raporunda ve eki krokide maviye boyalı olarak (Yol 1) kelimesi 
ile gösterilen 78,00 m2'lik alan ile kırmızıya boyalı olarak (a) harfi ile gösterilen 66,18 m2'lik alanın 
mevcut tapu kaydının iptali ile, davacılar adlarına kayıtlı 111 ada 58 parsel sayılı taşınmazın gerçek 
sınırlarına göre tapuya kayıt ve tescilini talep edilmekle, davaya konu taşınmazlar ve taşınmazlar 
arasında bulunan ve kadastro tespitinde yol olarak gözüken toplam 144,18 m2 alan ile ilgili itirazı olan 
varsa itirazlarını sunmak üzere mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulanan dava 
dosyasına bizzat duruşmaya gelerek veya dosyaya yazılı beyanda bulunarak itiraz etmeleri İLANEN 
TEBLİĞ olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN849105

Osman KOYUNCU

(Özür, Geçen haftaki yazýmýzda yapýlan bir 

yanlýþlýktan dolayý özür dilerim.  Geliþmiþ 

ülkelerde demokrasinin geleceði, STK ve 

bunlarýn çokluðuna baðlý olmasý nedeni ile 

çok önemlidir. Geliþmemmiþ veya az geliþ-

miþ ülkelerde ise bu oran çok düþüktür. 

Fakat bu azlýk bir tehlike arz etmez ve 

toplumlarda bir problemde olmaz. )

Cemaatler, devletin çizdiði hukuk kurallarý 

içinde bir gurup oluþturmak bu zamanýn 

gereði ve ihtiyacýdýr. Bu hukuk kurallarý 

demokrasilerde geniþ, totaliter rejimlerde 

ise dardýr, iþte problemler buradan doðuyor. 

Demokratik rejimlerde devlet pek çok þeyi 

tehdit algýsý olarak görmezken totaliter 

rejimler en küçük gurubu bir tehlike olarak 

görür. Demokratik ülkeler STK bir emniyet 

supabý olarak, anti demokratik rejimler ise 

tehlike olarak görüyor.  Özgür demokratik 

devletler STK larý teþvik ediyor ki insanýn 

yaratýlýþýndaki topluluk hayatýný algýlansýn 

ve medeni bir topluluk oluþtursun.  Bu 

þekilde suç iþleme baþtan engellenir. 

Toplum oto kontrol sistemi ile kendini 

yenilsin. Bu demokratik ülkelerde temel hak 

ve hürriyettir, bu kurallar anayasa üstü 

metinlerle güvence altýna alýnýr.  Çünkü 

bunlarýn anayasalarý, insaný yaþat ki devlet 

yaþasýn mantýðý üzerine kurulur ve her þey 

insan içindir, bizlerde ise devlet kutsaldýr ve 

her þey devlet içindir. Bir kiþinin þahsen 

sahip olduðu bütün haklara, kiþilerin bir 

araya gelmesi ile kurulmuþ olan gayrý resmî 

yapýlarýn, yani cemaatlerin ve resmen 

tanýnan yapýlarýn, yani dernek ve vakýflarýn 

da sahip olduðu kabul edilir. Zira kamu 

özgürlükleri kiþisel hürriyetlerin toplamýdýr. 

Kiþiler ne kadar hür ise o toplum o kadar 

medenidir ve o devlet o kadar büyüktür. 

Toplumlarda asýl olan kýþýnýn hürriyetidir ve 

hür kiþilerin oluþturduðu topluluklardan 

büyük ve güçlü devletler oluþur. 

Örgütlenme hürriyeti kiþiyi, baþta devlet 

olmak üzere bütün güçlüler karþýsýnda 

ezilmekten kurtaran en önemli hürriyettir. 

Bu sebeple de dernek kurana engel 

olunamaz. Ama dernek kurmak mecbur da 

deðildir ve olamazda. Devletin gücüne 

güvenilerek, cemaatlere, siz bir cemaatsiniz 

gazeteniz olmasýn denilemez. Ýsteyen 

gazete kurar, isteyen tv. Siz bir cemaatsiniz, 

parti tercihiniz olmasýnda denilemez. 

Ýsteyen istediði tercihi yapar veya yapmaz. 

Devlet ve cemaat meselelerinin bir 

boyutunda güvenlik endiþesi var.  Devlet bu 

konuda haklýdýr. Dernek ve cemaatler 

amaçlarý dýþýnda maddi menfaat elde 

etmek, devleti ele geçirmek, dini siyasi 

menfaatlere alet etmek, dini kendi 

emellerine ulaþmak için merdiven yapmak 

gibi gayeleri olmamalýdýr. Burada güvenlik 

ve kontrol olarak tam demokrasiyi emreden 

AB kurallarý ve kriterleri yeterlidir ve 

bunlara uyulsa kâfidir. . 

 Cemaatler, STKlar düþünce ekolleri, 

tarikatlar, tarih boyunca Ýslam âleminin bir 

gerçeði olmuþtur. Peygamberimiz “Ümmetin 

ihtilâfý rahmettir' diyor. Bu rahmet, 

birbirlerini yiyen, yok eden bir ihtilaf deðil 

de, bir birlerine kuvvet veren ve demokratik 

hukuk kurallarý içinde birbirlerini himaye 

eden, insanýn ve toplumun hürriyetine 

katkýda bulunan deðiþik düþünce ve 

fikirlerdir ve bunlar rahmettir. 

DÜŞÜNCE VE FİKİR HÜRRİYETİ 

Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com

T.C. VAKFIKEBİR  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
 İ L A N

CEREN İLE AHMET ONUR'UN EN MUTLU GÜNÜ
Vakfıkebir ilçesinin değerli eşraflarından 

CHP ilçe Başkanı emekli öğretmen 
Mehmet Keskin ve Ayşe Keskin'in Avukat 
olan oğulları Ahmet Onur ile Ankara ilinden 
Leyla ve Mehmet Koyuncu'nun Avukat olan 
kızları Ceren, mutlu beraberliklerini evlilikle 
noktaladılar. Beşikdüzü Aşiyan Düğün Salo-
nunda yapılan görkemli düğün törenine genç 
çiftlerin eş, dost, akraba ve arkadaşlarının 
yanı sıra çok sayıda seçkin davetli katıldı. 
Bizlerde Ceren ile Ahmet Onur'a evlilikle nok-
taladıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

POLİS MERKEZİ AMİRİ OLARAK GÖREVE BAŞLADI
Hakkari İli Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğünden Trabzon'a tayini 
çıkan hemşerimiz Komiser Ahmet Bekar Beşikdüzü İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde Polis Merkezi Amiri olarak göreve başladı.

T
rabzon İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
Beşikdüzü ilçe Emniyet 

Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri 
olarak görevlendirilen 
hemşerimiz Komiser Ahmet 
Bekar görevine başladı. 
Hakkari İli Yüksekova İlçe 
Emniyet Müdürlüğünde görevli 
iken Beşikdüzü ilçe Emniyet 
Müdürlüğünde göreve başlayan 
Komiser Bekar şunları 
söyledi.”Beşikdüzü sakin ve 
güzel bir ilçemiz. Beşikdüzü 
ilçemizde halkımızın huzur ve 
güvenliğini sağlamak için 
teşkilatımızla birlikte var 
gücümüzle çalışarak görevimizi 
en iyi şekilde yapmaya 
çalışacağız dedi.”
Komiser Ahmet Bekar 
Kimdir?
1969 yılında Trabzon İli Tonya 

ilçesi Karaağaçlı Köyünde 
doğdu. İlk-Orta-Lise eğitimini 
Tonya ilçesinde tamamladı. 
1991 yılında İstanbul Florya 

Polis Eğitim Merkezinde okudu. 
1992 yılında Polis memuru 
olarak Kastamonu'da göreve 
başladı. İlk şark görevini Van 

ilinde tamamladı. Giresun İl 
Emniyet Müdürlüğü ve Tirebolu 
İlçe Emniyet Müdürlüğünde Baş 
Polis olarak görev yaptı. 2. Şar-
ka hizmetini Erzurum İl Emniyet 
Müdürlüğünde tamamladı. 2016 
yılında açılan Komiserlik 
sınavını kazanarak Ankara 
Polis Akademisine kursa gitti. 
Kurs bitimi sonrası 3. şark 
hizmetine Hakkari İli Yüksekova 
ilçe Emniyet müdürlüğünde 1,5 
yıl çalıştıktan sonra Trabzon İl 
Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 
atandı. Trabzon İl Emniyet 
Müdürlüğünden Beşikdüzü İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Polis 
Merkezi Amiri olarak 
görevlendirildi.  Sosyal Bilimler 
Fakültesi ve İşletme Fakültesi 
olmak üzere iki üniversite 
bitiren Komiser Ahmet Bekar 
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

►27 yıldır Vakfıkebir İlçesi 
Tarlacık Mahallesi Aşağı Camii 
İmam Hatip'i olarak görevde 
bulanan Yahya Ocak, 
Çocuklara yönelik yaptığı 
programlar ile bölgede yaşayan 
vatandaşlar tarafından büyük 
taktir topluyor. 
Herkes bu camide çocuk 
olmak istiyor! Neden mi?  
Diyanet işleri Başkanlığı, 
“CAMİDE ÇOCUK SESİ, 

VATANIMIN NEŞESİ” sloganı 
ile bu yılki yaz kurslarına baş-
latmıştı. Bu doğrultuda Tarlacık 
Mahallesi Aşağı Cami imam 
hatip'i olarak görev yapan 
Yahya Ocak, 27 yıldır görev 
yaptığı camide bölge insanı 
tarafından çok seviliyor ve 
yaptığı çalışmalar ile örnek bir 
imam olmaya devam ediyor. 
Toplumdaki uzlaştırıcı kimliğinin 
yanı sıra insanlarla ikili ilişkileri 

üst seviyede olan İmam Ocak, 
cami cemaatinin ve tüm vatan-
daşların taktirini topluyor. Öğ-
rencileri tarafından da çok sevi-
len İmam Yahya Ocak, kursa 
katılım gösteren öğrencileri ile 
ders sonrası yemek yiyerek 
onlarla oyunlar oynayarak 
kursu daha eğlenceli ve keyifli 
hale getiriyor. Bu faaliyetler 
öğrenciler tarafından beğenili-
yor. Hocalarından çok memnun 
olduklarını dile getiren öğrenci-
ler yaz kuran kurslarının hoca-
ları sayesinde çok verimli geçti-
ğini belirttiler. Öğrencilere İk-
ramların sağlanmasında Des-
teğini esirgemeyen, maddi ve 
manevi destek sağlayan cema-
ate teşekkür eden İmam Ocak 
tüm katkı sağlayanların geçmiş-
lerine rahmet diliyorum dedi.

YAHYA HOCA'NIN ÖRNEK DAVRANIŞLARI 
GÖZ DOLDURUYOR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Tarlacık Mahallesi Aşağı Camii'nde düzenlenen 
Yaz Kuran Kursularında, Cami İmam Hatip'i Yahya Ocak tarafından Eğitim Öğretim 
verilmekte. Cami İmam Hatip'i Yahya Ocak'ın girişimleri ile Camide eğitim öğretim 
gören Öğrencilere hayırsever cemaat tarafından yemek ve ayran ikramı veriliyor.
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S E B i L
Ali GÜRSEL

Allah'a yaklaþmak, yakýnlýk saðlamaya vesile 

olan þey; anlamýna gelen kurban, dini bir 

terim olarak ”ibadet maksadýyla belirli bir 

vakitte belirli þartlarý taþýyan hayvaný 

usulünce boðazlamk. Ya da bu þekilde 

boðazlanan hayvan demektir.”

Ýnsanlýk tarihi boyunca bütün dinlerde 

kurban uygulamasý vardýr. Uygulama 

bakýmýndan aralarýnda bazý farklýlýklar 

bulunur.

Gerek fert gerekse toplum açýsýndan çeþitli 

yararlar taþýyan mali bir ibadettir. Kiþi 

kurban kesmekle Allah'ýn emrine boyun 

eðmiþ olur. Hz. Ýbrahim ile oðlu Ýsmail'in  

Canab-ý Hakkýn emrine  mutlak itaat 

konusunda verdikleri baþarýlý sýnavýn 

hatýrasýný tazelemiþ ve kurban kesenlerinde 

ayný itaate boyun eðdiklerini gösterir bir 

davranýþtýr.

Toplumda kardeþlik, yardýmlaþma ve 

dayanýþmayý canlý tutar. Sosyal adaletin bir 

an bile olsa gerçekleþmesini saðlar. Özellikle 

et satýn alamayanlarýn bayram vesilesi ile 

yapýlan ikramlar ile ete kavuþmasý, 

fakirlerinde bu ikramlar sayesinde rablerine 

dua ve niyazda bulunmalarý þükretmeleri 

gerekmektedir.

Kur'anda Hz.Peygamber'e hitaben “Rabbin 

için namaz kýl, Kurban kes”(1) buyrulmasý 

Hz.Peygamberin zatýnda Ümmetine de 

þamildir.

Hz.Peygamber (SAVS) ”Kim imkaný olduðu 

halde kurban kesmezse bizim mescitlerimize 

yaklaþmasýn” (2) buyurarak kurban 

kesmenin gerekliliðine iþaret etmiþler ve 

kurban ibadetini de hiç terk etmemiþlerdir.

Kurban bayramýnda kesilen kurbanlardan 

baþka yine ibadet niyetiyle kesilen kurbanlar 

vardý. Atak kurbaný; akika kurbaný; kýran ve 

temettü haccý yapanlarý kestikleri hedy adý 

verilen kurban, hacda yasaklarýn ihlali 

halinde gereken ceza ve kefaret kurbaný, 

Vasiyetinin veya adaðýnýn bulunmasý halinde 

ölmüþ büyüklerimiz ve akrabalarýmýz içinde 

sevabýný onlara baðýþlamak üzere kesilen 

kurbanlardýr.

Kurban kesmek için

1-Müslüman olmak

2-Akýllý ve buluða ermiþ olmak

3-Mukim olmak, yani yolcu olmamak

4-Belirli bir mali güce sahip olmak

Dinen kurban kesilmesi caiz olan hayvanlar:

Koyun; keçi; sýðýr; manda ve devedir.

Kurbanýn geçerliliði açýsýndan bu 

hayvanlarýn erkek ve diþisi arasýnda fark 

yoktur. Ancak koyunun erkeðinin; 

diðerlerinin diþilerinin kesilmesi daha 

faziletlidir.

Koyun ve keçi sadece bir kiþi için; diðerleri 

ise yedi kiþi ortaklaþa kurban kesilebilir.

 Koyun ve keçi cinsi hayvanlar bir yaþýnda 

olmalý, semiz ve gösteriþli olup; anasýnýn 

yanýnda ayný görünen altý aylýklardan da 

kurban olabilir.

Sýðýr ve manda cinsi hayvanlar iki yaþýný, 

deve ise beþ yaþýný tamamladýktan sonra 

kurban edilirler.

Kurban edilecek hayvanlarda kusur 

bulunmamalý, saðlýklý, düzgün, azalarý tam, 

besili olmasý kurban adabýndandýr.

Kurbanýn sahih olmasý için vakti içerisinde 

kesilmelidir. Kurban bayram namazýndan 

sonra üçüncü günü akþamýna kadar 

kesilebilir. Kurbaný sahibinin kesmesi 

faziletlidir. Deðilse ehli bir kimse keser. 

Hayvan yere yatýrýlýrken “Benim namazým, 

ibadetim (kurbaným),hayatým ve ölümüm hep 

alemlerin rabbý olan Allah içindir” (3) 

Mealindeki ayeti okur. Bismillahi Allahü 

ekber der keskin bir býçakla kurbaný keser. 

Kurbanlarýnýz kabul, amelleriniz makbul, 

bayramýnýz mübarek olsun.

1-Kevser Suresi / 2-Mülteka Kurban Bahs.        

3-Enam S.A.162

KURBAN'A HAZIRLANMAK

►AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 
Vakfıkebir'de çalışmalarını sürdüren  Kırmızı 
Beyazlı Tonya Doğanspor'un antrenmanını 
ziyaret ederek, başarılar diledi. Milletvekili 
Cora'yı Vakfıkebir'e gelişinde Tonya Doğanspor 
Başkanı Zafer Cora, Yönetim kurulu üyeleri 
tarafından karşılandı. Milletvekili Cora 
sporculara karşı hitaben yaptığı konuşmada; 

“Tonya Doğanspor 
olarak güzel bir kadro 
oluşturuldu. Sizlerden 
isteğimiz sonuna 
kadar mücadele 
etmenizdir. Bir Tonyalı 
olarak, bu yörenin bir 
milletvekili olarak her 
zaman yanınızda 
olacağız. Yalnızca 
sizlerden isteğim, çok 
çalışmak, samimi 
olmanızı istiyoruz. 
Tonya bu işi çok iyi 
sahiplendi. Sizlere 
güvenimiz tamdır. 
İnşallah bizleri 
mahcup etmeye-
ceksiniz. Her fırsatta 
sizlerle birlikte olup 
maçlarınızı takip 

etmeye çalışacağım. Tek hedef üçüncü lig, 
inşallah o sene bu sene olacak.  Tonya'ya ve 
Büyükliman yöresine farklı bir heyecan getirecek 
olan ve ağırlıklı olarak bölgenin yetiştirdiği 
sporculardan oluşturulan takım ile sporun 
kardeşlik ruhunun ön planda olacağı başarılı bir 
sezon diliyorum” dedi. 

ŞAMPiYONLUK iÇiN O SENE BU SENE
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Vakfıkebir'de çalışmalarını sürdüren 
Tonya Doğanspor'un antrenmanını ziyaret ederek, başarılar diledi.

TONYA DOĞALGAZ İSTİYOR
Gümüşhane'den Beşikdüzü ilçesine bağlanacak doğalgaz boru hattı 
Tonya'nın Sayraç Mahallesi Şebelek'ten geçecek olması dolayı Tonyalılar, 
döşenecek bir boru hattıyla ilçeye de doğalgaz bağlanması isteniyor.

G
ümüşhane'nin merkeze 
bağlı Dumanlı Köyü-
Sarıtaş yaylasından 

başlatılan boru hattı, Zigana, 
Kadırga Yaylası, Elikbeli, 
Karakısrak ve Kuçismezeresi 
üzerinden Beşikdüzü'ne 
ulaşacak.Doğalgaz boru hat-
tından ayrılacak bir kolun da 
Tonya'ya bağlanması istendi. 
Tonyalı vatandaşlar, “Boru hattı 
Tonya topraklarından geçecek. 
İlçe merkezine en yakın yer 
Sayraç'ınŞebelek mevkii. 
Buradan ayrılacak hattın kısa 
bir mesafe ile Tonya'ya bağlan-
masını istiyoruz.” dediler. 
Gümüşhane'nin merkeze bağlı 
Dumanlı Köyü-Sarıtaş yaylasın-
dan başlatılan boru hattı, Ziga-
na, Kadırga Yaylası, Elikbeli, 
Karakısrak ve Kuçismezeresi 
üzerinden Beşikdüzü'ne 
ulaşacak. Sarıtaş Yaylasından 

döşenmeye başlayan boru 
hattının 108 km uzunluğunda 
olacağı öğrenildi.Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 
tarafından 27 Şubat 2018 
tarihinde “Beşikdüzü OSB 
Doğalgaz Boru Hattı Yapımı” 
ihalesi gerçekleştirilmişti. Ha-
ziran ayı sonunda yapılan yer 
teslimi ile de çalışmalara 
başlanılmıştı. Güzergah, 
Sarıtaş Yaylası, Cami Boğazı, 
Zigana Dağı, Kadırga Yaylası, 
Elikbeli… Trabzon'un Beşik-
düzü ilçesini doğalgaz ile buluş-
turacak olan projenin 120 Mil-
yon liraya mal olması bekleni-
yor. Gümüşhane'nin Sarıtaş 
yaylasından başlayarak Cami 
Boğazı, Zigana Dağı ve 
Kadırga Yaylası, Elikbeli 
üzerinden devam eden yaklaşık 
olarak 108,37 kilometre uzunlu-

ğunda ki hatta 12 inch (30,48 
cm) çapında yüksek basınç 
doğalgaz çelik boru hattı 
sistemi döşeniyor. Doğalgaz 
boru hattının Elikbeli Yayla-
sından geçeceğini ifade eden 
Tonyalıvatandaşlar, “Boru hattı 
Tonya topraklarından geçecek. 
İlçe merkezine en yakın yer 
Sayraç'ınŞebelek mevkii. Bura-
dan ayrılacak hattın kısa bir 
mesafe ile Tonya'ya bağlanma-
sını istiyoruz. İlçe yöneticileri, 
yerel yönetimler, siyaset 
adamlarını ağırlıklarını koysun, 
Tonya'ya da doğalgaz getirilsin. 
Mahalle muhtarları, sivil toplum 
örgütleri ilçenin geleceği için 
önem arz eden doğalgaz için 
gerekli çabayı göstersinler. 
Böyle bir fırsat bir daha ele 
geçmez. Bu konuda herkes 
seferber olmalı.” dediler.

Tonya Doğanspor'un 
futbolcuları, teknik kadrosu ve 
yönetimi sezon açılışını bugün 
Tonya'da Şehir Stadı'nda 
gerçekleştirdi.Tonya 

Doğanspor'un kafilesi Tonya 
şehir merkezine geldiğinde çok 
sayıda taraftar horon 
oynayarak kafileyi karışladı.  
Kemençe ve horon eşliğinde 
Tonya Şehir Stadına geçen 
kafile burada ilk idmanını yaptı. 
Açılışta konuşma yapan Tonya 
Doğanspor'un Kulüp Başkanı 
Zafer Cora şunları söyledi: 
“Bahçecikspor'da yöneticilik 
yaptığımdan dolayı futbolla iç 
içeydim. Burada bir tecrübe 
edindim. Deplasman maçlarını 
gittiğim zaman diyordum ki, 
niye burada Tonya ismi yok. 
Niye Tonya'mızın takımı yok. İki 
yıl Bahçecikspor'da kaldım ama 
hep bunları sorguluyordum. 
Bahçecikspor'da görevimiz 
bittikten sonra bir grup Tonyalı 
arkadaşla bir araya gelerek 
Tonya adına ne yapabiliriz diye 
sohbet ettik. Doğanspor, 
önceden Hekimoğlu 
Doğanspor'du.Doğanspo
r 1938 yılında kurulmuş 
çok önemli futbolcular, 
çok önemli yöneticiler 
yetiştirmiş bir kulüptür. 
Doğanspor'a yıllardır 
emek veren Hekimoğlu, 
futbol kulübü başkanı 
Celil Hekimoğlu'dur. 
Hekimoğlu 
Doğanspor'dan bize bir 
teklif geldi. Biz dediler 
Doğanspor ile 

Tonyaspor'u birleştirip aynı 
yolda yürüyelim. Bizde bu 
kararı aldık. 3. Lige çıkarsak 
tamamen Tonyaspor olarak 
devam edeceğiz. Bize 

Tonyaspor'un alt yapısıda lazım 
orayada önem veriyoruz. Biz 
3. Lige çıktığımızda alt yapı çok 
önemli alt yapı olmadan 
barınmamız çok zordur. Para 
ile birlikte sürekli topçu transfer 
ederek bir yere varamayız. 
O yüzden alt yapıyı da 
geliştirmemiz lazım.”
MAÇLAR NEDEN 
OYNANMIYOR
Cora şöyle devam etti: 
“Tonya'da neden maçlarımızı 
oynayamayacağız? Bal statü-
sünde maçlarımızı oynayabil-
memiz için sahanın belli bir 
ölçüleri var. Bu ölçülere uyul-
ması lazım. Tonya'daki saha-
mız küçük olduğunda maçları-
mızı burada yapamayacağız. 
İlçe stadımız içinde bir planla-
mamız var. Şu an proje çizd-
iriyoruz sahamızın kenarlarında 
genişleyecek bir alan var. Bu 

alanları kamulaştırarak 
Tonya'ya yeni bir tesis kazan-
dıracağız. Bir başkan olarak 
değil bir taraftar olarak aynı 
sofrada yemek yediğimiz arka-
daşlarımızla aynı tribündemaç-
larımızı izlemek isterdim.”
TARAFTARA MESAJ
Tonya'daki insanların bize 
destek çıkmasını istiyoruz 
diyen Cora, “ Maddi ve manevi 
destek bekliyoruz. Özellikle 
manevi destek bekliyoruz. Bir 
kulübün taraftarı olmazsa 
hiçbir şey olmaz. O yüzden 
Tonya Doğanspor'u taraftar-
ların yalnız bırakmamasını 
istiyoruz. Tonya Doğanspor'un 
ürünleri Tonya'da satılıyor. 
Taraftarlarımız ürünlerimizden 
alıp kulübümüze maddi destek 
verebilirler. Maddi desteğin 

yanında o ürünlerimizi 
taraftarlarımızı üzerlerine giyip 
tribündeki yerini alırsa o da bize 
ayrı bir destektir.” dedi. Sezon 
açılışına katılan Trabzon ASKF 
Başkanı Cahit Erdemde “Sezon 
açılışının Tonya Doğanspor'a 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Kulüp Başkanımız çok 
heyecanlı, çok arzulu, hedefleri 
olan bir başkanımızdır. 
İnanıyorum ki bütün yönetici 
arkadaşlarımız ona ayak 
uyduracaktır.  Bal ligi zor bir 
ligdir. İnanıyorum ki Tonya 
Doğanspor Büyükliman ruhunu 
geri getirecektir.” şeklinde 
konuştu. Tonya Belediye 
başkanı Osman Beşel ise, 
“Mustafa Kemal Atatürk'ün 
dediği gibi, ben sporcunun zeki 
çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısın severim. Tonya'yı 
temsil edecek olan sporcuları-

mızın her şeyden önce 
ahlaklı olacaklarına 
inanıyorum. Yeni 
sezonda hepsine 
başarılar diliyorum.” 
dedi.Sezon açılışında 
yapılan konuşmaların 
ardından Tonya 
Doğanspor, hocası 
Gökhan Uzungör ile 
birlikte ilk idmanını 
Tonya Şehir stadında 
gerçekleştirdi.

TARAFTAR HORONLA KARŞILADI, 
BAĞRINA BASTI...
2018-2019 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Tonya Doğanspor, Tonya'da kemençe ve horon ile karşılandı.
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VAKFIKEBiR'DE, 'YAZ KUR'AN KURSLARI ARASI
BİLGİ YARIŞMASI'DÜZENLENDİ
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü tarafından, 'Yaz Kur'an Kursları Arası Bilgi Yarışması' düzenlendi.
►İlçe Müftülüğüne bağlı yaz 
Kur'an kursları arasında 
düzenlenen yarışmanın ilk 
etabında yarışmaya katılan 
kurs öğrencileri yazılı test 
olarak uygulanan yarışma ön 
eleme sorularını cevapladılar. 
Jüri gözetmenliğinde gerçekle-
şen ön eleme sonucunda 6 yaz 
Kur'an kursu öğrencisi, 2'nci 
etapta yarışmaya hak kazandı. 
Yarışmanın 2'nci etabında 
Kirazlık Mahallesi Sahil Camii, 
Ensar Camii, YalıköyMahallesi 
Kur'an Kursu,Büyük Liman 
Mahallesiİmam Hatip Camii, 
İlyaslı MahallesiMerkez Camii 
yaz Kur'an kursu öğrencileri 
yarıştı. Vakfıkebir Gençlik 
Merkezi salonunda düzenlenen 

yarışma saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla 
başladı.Hafız Hasan Kaan 
Kur'an Kursu öğrencisi 
Muhammed Emin Keskin'in 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinin 
ardından İlçe Müftüsü Hüseyin 
Köksal öğrencilere hitaben kısa 
bir konuşma gerçekleştirdi. 
Müftü Köksalkonuşmasın-
da:“Yaz Kur'an kurslarının 
bitimine az bir süre kala, hem 
kurslara olan ilgiyi artırmak 
hem de kurslarda okuyan 
öğrencilerin bilgi seviyelerini 
ölçmek maksadıyla böyle bir 
yarışma düzenledik. Bu 
yarışmada hepinizin birinci 
geleceğine inanıyorum. Buraya 
gelmek bile başarılı olmak 

demektir. Bu sıcak yaz günün-
de tatile gitmeyip camilerde 

hocalarınızdan istifade etmeyi 
tercih ettiğiniz için sizlere ve 

ailelerinize teşekkür ediyor hoş 
geldiniz diyorum” sözlerine yer 
verdi. Daha sonra yarışmaya 
geçildi. Sunuculuğunu İmam 
Hatip Rıdvan Açıkgöz'ün 
yaptığı ve kurslar arasında 
kıyasıya bir çekişmeyle geçen 
yarışma sonucunda en yüksek 
puanı alan İlyaslı Mahallesi 
Merkez Camii ile Büyük Liman 
Mahallesi İmam Hatip Camii 
yaz Kur'an kursu öğrencilerine 
yedek sorular yöneltildi. Yedek 
sorular sonunda İlyaslı 
MahallesiMerkez Camii Yaz 
Kur'an Kursu öğrencileri 1'inci, 
Büyük Liman Mahallesi İmam 
Hatip Camii Yaz Kur'an Kursu 
Öğrencileri 2'nci, Ensar Camii 
Yaz Kur'an Kursu öğrencileri 

ise 3'üncü oldular. Dereceye 
giren öğrencilere hediyelerini 
İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal 
taktim etti. Müftü Köksal'ın, 
diğer katılımcılara da 
yarışmaya katılımlarından 
dolayı farklı hediyeler takdim 
etmesinin ardından toplu 
fotoğraf çekimiyle program 
sona erdi. Yarışmada 1'inci 
olan İlyaslı Mahallesi Merkez 
Camii Yaz Kur'an Kursu 
öğrencilerinden Zührane 
Yağmur Çavdaro, Trabzon'da 
yapılacak olan 'İlçeler Arası 
Yaz Kur'an Kursları Bilgi 
Yarışması'nda ilçemizi temsil 
edecek. Öğrencimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

V
akfıkebir Ekmek Kültür 
ve Sanat Festivalinin 2. 
Günü gerçekleşen final 

müsabakasında finale yükse-
len Trabzon Karadeniz spor ile 
Uzun Ticaret Vestel takımları 
karşı karşıya geldiler. Müsaba-
ka baştan sona kadar çekişme-
li ve heyecanlı geçti. Müsaba-
kayı her iki yarıda bulduğu 
göllerle 2-0 kazanan Trabzon 
Karadenizspor Turnuva'nın da 
şampiyonu oldu.  Şampiyon 
takım Trabzon Karadenizspor'-
un kupasını Vakfıkebir İlçe 

Kaymakamı Mesut Yakuta 
takdim etti. Turnuvanın ikincisi 

olan Uzun Ticaret Vestel'in 
kupasını Vakfıkebir Belediye 

Başkanı Muhammet Balta ver-
di. Turnuvada Fair Play ödü-

lünü Alış Mobilya alırken ödü-
lünü Vakfıkebir Trabzonspor-

lular Derneği Başkanı Hasan 
Bahadır tarafından takdim 
edildi. Turnuvanın Gol Kralı 
Uzun Ticaret Vestel Takımın-
dan Ahmet Bıyıklı oldu. Gol 
Kralının ödülünü Sayıştay 
üyesi İdris Bulut takdim etti. 
Ayrıca Turnuvaya Katkıların-
dan dolayı AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta'-
ya, İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta'ya, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'ya ve Sayış-
tay Üyesi İdris Bulut'a Trab-
zonspor forması hediye edildi. 

VAKFIKEBiR'DE YAZ FUTBOL TURNUVASI SONA ERDi
Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği ve Vakfıkebir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 3. Yaz Futbol Turnuvası, 
Trabzon Karadenizspor ve Uzun Ticaret Vestel takımlarının oynadığı final müsabakası ile sona erdi.

Şampiyon Trabzon Karadenizspor 2. Uzun Ticaret Vestel

B
ölge ve yöre insanı için 
fındığın önemli bir geçim 
kaynağı olduğunu ifade 

eden Vali Yavuz “Burada çok 

başarılı bir projenin neticesini 
görmek üzere toplandık. Bu 
vesileyle fındık sezonumuzun da 
açılışını yapıyoruz. Ticaret 

Borsa'mızın, Tarım İl Müdürlüğü'-
müzün katkılarıyla gerçekleştiri-
len bu proje, fındığa emek 
verilirse gayret gösterilirse hele 

de bilimselliği de içine 
kattığımızda iyi bir netice 
almanın mümkün olduğunu 
gösteriyor.   Fındık bölgemiz 
ve yöremizde önemli bir 
geçim kaynağı. Dünyada en 
çok üretim yapan ülkeyiz.  
Fındıkta kaliteyi ve verimi 
arttırmak, aynı alandan da-
ha çok verim almak için 
kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri ve 
konuya taraf olan herkes iyi 
niyetli bir şekilde projeye 
dahil oldu. Yapılan çalışma-
ların neticesinin iyi olduğunu 

görüyoruz. Projeye katılan bahçe 
sahibimize ve bu konuya emek 
veren fedakarlık yapan çiftçileri-
mize de çok teşekkür ediyorum. 
Şu anda projeye katılan çiftçileri-
miz netice almaya başladılar. İki 
üç sene sonra tam verim alacak-
lar. Fındık üretim sektöründe bu 
projeyi Bakanlığımızın sevk ve 
iradesinde ilgili tüm taraflarla, 
ilimiz ve bölge genelinde 
tamamen yaygınlaştırmak 
gerekiyor. Ülkemizde diğer tüm 
sektörlerde olduğu gibi bu alanda 
da en iyi, en kaliteli ve en güzelini 
yapmanın azim ve kararlılığı 
içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.  
Konuşmaların ardından çiftçilerle 
birlikte fındık toplayan Vali Yavuz, 
onlarla sohbet etti.

VALi YAVUZ FINDIK SEZONUNUN AÇILIŞINI YAPTIVALi YAVUZ FINDIK SEZONUNUN AÇILIŞINI YAPTI
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ticaret Borsası ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen “Fındıkta Verimi ve Kaliteyi Artırma” projesi kapsamında Yomra 
İlçesi İkisu Mahallesinde bulunan örnek bahçede fındık sezonunun açılışını yaptı. 

Fair Play ödülü Alış Mobilya
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Doğayla iç içe bir ortamda

keyifle yemek sizleri bekliyor.

VAKFIKEBiR'iN GURUR GECESi SiViL TOPLUM KURULUŞLARINI 
HiÇE SAYMAK DOĞRU MU?

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...

Vakfıkebir Ekmeği Coğrafi İşaret Belgesi 
Teslim töreni binlerce kişinin katılımı ve 
havai fişek gösterileri ile gerçekleşti.

Türkiye'de oda, sendika, 
vakıf ve dernek adı 
altında birçok sivil 
toplum kuruluşu (STK) 
faaliyet göstermekte ve 
STK'lar, resmi kurumlar 
dışında ve bunlardan 
bağımsız olarak çalışan, 
politik, sosyal, kültürel, 
hukuki ve çevresel 
amaçları doğrultusunda 
toplum düşüncesinin 
özgürleşmesine ve 
siyasi kalitenin 
yükselmesine katkı 
sağlayan kuruluşlardır. > Sadık AYDIN 2'de> Ahmet KAMBUROĞLU  3'de


