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GÜNLÜK 1250 HASTAYA 
HiZMET VERiYORLAR

STK BAŞKANLARI ESNAFLA BAYRAMLAŞTI

Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi Acil 
Polikliniği, yaz 
ayları olması mü-
nasebetiyle bölge-
de artan gurbetçi 
nüfus sayısı dola-
yısı ile yoğun bir 
çalışma kapasi-
tesi ile bölgeye 
hizmet veriyor. 

Kurban Bayramı'nın büyük bir coşkuyla yaşandığı Vakfıkebir'de Sivil 
Toplum Kuruluşu Başkanları Kadem Sağlam, İsmail Hakkı 
Çobanoğlu ve Hasan Topaloğlu; ilçe genelinde bulunan esnafları 
sokak sokak gezerek işyerlerinde ziyaret ederek bayramlaştılar.
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YAZIKLAR OLSUN!
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Vakfıkebir ilçesi 
B ü y ü k l i m a n 
Mahallesi sahilin-
de bulunan çocuk 
parkında vatan-
daşların faydala-
ndığı oturma alanı 
kırılarak kullanıl-
maz hale geldirildi.

BAŞKAN BALTA 

MÜJDEYİ VERDİ

Büyükliman Mahallesi Muhtarı Osman Nuri 

Sevim, aza Sadık Aydın ve mahallede ikamet 

eden bayanlar Vakfıkebir Belediye Başkanı 

Muhammet Balta'yı makamında ziyaret 

ederek mahallede yapılan ve yapılacak olan 

çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar. > Sadık AYDIN 2'de
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BAŞKAN BALTA MÜJDEYİ VERDİ
Başkan Muhammet Balta, ihalesi 

yapılan Ömer Nakkaş ve Hasan 
Cemil Güç Caddelerimizi kapsayan, 
toprak işleri, sanat yapıları, yağmur 
suyu çalışmaları ve çevre 
düzenleme çalışmalarının 15 Eylül 
tarihi itibariyle başlayacağını 
müjdeledi. Ziyaret sırasında konuşan 
Belediye Başkanı Muhammet Balta, 
“Görev süremiz boyunca birikmiş 
olan sorunların çözümü için çok 
yoğun bir gayret gösteriyoruz. Yık 
yap olmasın, kalıcı çözümler, sağlam 
altyapıların üzerine hizmetlilerimizi 
inşa edelim istiyoruz. Bugüne kadar 
halkımıza yapamayacağımız hiçbir 
hizmetin sözünü vermedik. Bugün 
geldiğimiz noktada imkansız artık 
yapılamaz gözü ile bakılan sorunlara 
çözüm bulduk. Hepinizin bildiği gibi 
ilçe tarihinin en büyük yol hamlesini 
gerçekleştirdik. 280 kilometre beton 
ve asfalt yol yaptık, 100 bin 
metreküp sanat yapısı inşa ettik. Bu 
rakamlar gerçekten normal gelire 
sahip ilçe belediyelerinin 
yapabileceği yol ve sanat yapısı 
çalışmalarının 10 katı çıvarındadır.  

Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemize birçok kişi artık faaliyete 
geçemez gözü ile bakıyordu. Göster-
diğimiz yoğun gayretler, çalışmalar 
ve girişimlerle bugün parsel dağıtımı 
noktasına geldik. Vakfıkebir Otelimiz 
yıllardır atıl durumda bırakılarak 
kaderine terk edilmişti. Bugün 15 
trilyonluk dev bir yatırım ve Dünya 
markası ile hizmet vermeye başladı. 

Plaj ve sosyal alan projemizi 
tamamlayarak halkımızın hizmetine 
sunduk. Festivalimiz çeşitli neden-
lerle 11 yıldır yapılamıyordu.  Bu yıl 
yaptığımız festivalimiz rekor bir 
katılımla ve taraflı tarafsız herkesin 
büyük beğenisini kazanan bir orga-
nizasyonla gerçekleşti. Yine uzun 
süredir gündemde olan Vakfıkebir 
Ekmeğimizin coğrafi işaretini alarak, 

Dünya'nın ilk ve tek tescilli ekme-
ği olmasına sağladık. Büyükliman 
Mahallemizin de sorunlarını 
biliyor ve kalıcı çözümler üretmek 
için yoğun bir şekilde çalışıyor-
duk.  Elbette altyapıyı yapmadan 
sadece birileri görsün diye 
mahallemize parke taşı döşer, 
asfalt dökebilirdik. Elektrik 
tellerinin yeraltına alınmasından 
sonra yağmur suyu çalışmalarını 
da tamamlayarak üstyapı 
çalışmalarımıza başlayacağımızı 
ifade ettik. Artık altyapı çalışma-
larımız tamamlanmak üzere. 
Hemen parke taşı döşeme çalış-
malarımıza başlayarak kısa bir 
zaman üst yapıyı tamamlayaca-
ğız. Yine Ömer Nakkaş ve Hasan 

Cemil Güç Caddelerimizi kapsayan, 
toprak işleri, sanat yapıları, yağmur 
suyu çalışmaları ve çevre düzenle-
me çalışmaları için çok önemli bir 
proje hazırlamıştık. Bu proje de 
geçtiğimiz günlerde Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından ihale edil-
mişti 15 Eylül tarihi itibariyle çalış-
malara başlanılacaktır” dedi. 

Bir grup eski öğrenci, emekli 

hocalarını ziyarete gitmiş. İşlerinden 

ve sorunlarından söz etmişler. Hoca, iş 

yaşamında her biri önemli yerlere 

gelmiş eski öğrencilerine kahve ikram 

etmek üzere mutfağa gitmiş. Biraz 

sonra değişik boy, renk ve kalitede 

birçok fincanın bulunduğu bir tepsiyle 

geri dönmüş.Kimi porselen, kimi 

seramik, kimi cam, kimi plastik olan 

fincanları ve kahve termosunu masaya 

koyup kahvelerini almalarını 

söylemiş.Tüm eski öğrenciler, 

kahvelerini alıp koltuklarına 

döndüğünde hocaları onlara: “Farkına 

vardınız mı bilmem. Zarif görünümlü, 

güzel, pahalı fincanların hepsi alındı. 

Masada yalnızca ucuz ve basit 

görünümlü fincanlar kaldı. Elbette ki 

kendiniz için en güzelini istemek ve 

onu almak çok normal ama işte bu 

demin bahsettiğiniz problemlerinizin ve 

stresin nedeni. Hepinizin istediği 

fincan değil kahve iken, bilinçli olarak 

her biriniz birbirinizin aldığı fincanları 

gözleyerek daha iyi olan fincanları 

almaya uğraştınız. Yaşam kahveyse 

iş, para ve mevki fincandır. Bunlar 

yalnızca yaşamı tutmaya yarayan 

araçlardır ama yaşamın kalitesi 

bunlara göre değişmez. Bazen 

yalnızca fincana odaklanarak içindeki 

kahvenin zevkini çıkarmayı 

unutabiliyoruz.

”Virane Köy”

Ülkenin birinde sultanın çalışkan ve bir 

o kadar da tevazu sahibi bir başveziri 

vardı. Sultan bu vezirine büyük hürmet 

gösterirdi. Fakat zamanla diğer 

vezirler bu durumdan rahatsızlık 

duymaya başladılar. Onun hakkında 

asılsız dedikodular çıkartıp sultan ile 

arasını açtılar. Öyle ki sultan gün geldi 

baş vezirini görevinden azletti. Fakat 

devlete büyük hizmetleri olan bu 

vezirinin ahir ömründe rahat etmesini 

de istiyordu. Vezirinden şöyle toprağı 

bereketli dört başı mamur bir belde 

beğenmesini istedi. “Beğendiğin yeri 

sana bağışlayacağım.” dedi. Veziri bu 

teklif karşısında sevindi fakat 

sultandan virane bir köy talebinde 

bulundu. “Orada hem oturayım hem 

de o köy için çalışarak imar edeyim, 

ahir ömrümde köşeye atılmış, iş 

görmez biri olmak istemem.” dedi. 

Vezirinin bu isteğini kabul eden sultan, 

ülkenin dört bir yanını aradı fakat 

vezirin arzu ettiği şekilde virane bir 

köy, bir belde bulamadı. En sonunda 

yaptığı büyük hatayı anladı. Başveziri 

zaten görevini hakkıyla yapmış, 

gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve 

sultanı için çalışmış, ülkeyi abat 

etmişti.

V
akfıkebir, Tonya, Çarşıbaşı, 
Şalpazarı, Beşikdüzü, 
Eynesil, Çavuşlu, Görele ve 

Tirebolu ilçelerine kadar uzanan 
bölgeye hitap eden Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi, bölgenin göz 
bebeği olmaya devam ediyor. Yaz 
aylarında yaşanan gurbetçi akını 
dolayısı ile bu ilçelerdeki nüfus 
sayısının aşırı şekilde artış 
göstermesi sonucu yaşanan hasta 
yoğunluğuna 2 pratisyen ve bir 

uzman nöbetçi doktor ile 
günde 1250 hastaya 
hizmet veren Vakfıkebir 
Devlet Hastanesi Acil 
Polikliniği bölgenin göz 
bebeği durumunda. 
Pazartesi günleri bin 
600 ile bin 700 hasta 
bakılan Hastane 
polikliniklerinde, diğer 
günler ise bu sayı 
600'ün altına düşmüyor. 

Bunun yanı sıra hafta sonu da 
bölgede Vakfıkebir Devlet 
Hastanesine karşı olan teveccühü 
karşılamak üzere ve özellikle de 
acil servisteki aşırı yoğunluğu 
azaltmak ve hafta sonları da bölge 
halkını hekimsiz bırakmamak için 
ana branşlarda; dâhiliye, pediatri, 
genel cerrahi ve ortopedi 
dallarında olmak üzere cumartesi 
günleri poliklinik hizmetleri 

veriliyor. Hafta içi yoğunluktan 
dolayı hastaneye gelemeyen, ya 
da cumartesi günü bir acil vaka 
olduğunda uzman hekim 
bulamayan vatandaşlara hizmet 
sunulmaktadır. Aynı zamanda 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi bir 
devlet hastanesi olmasına rağmen 
özel hastaneleri aratmayacak 
kadar da modern cihazlarla 
donatılmış durumdadır.  

GÜNLÜK 1250 HASTAYA HİZMET VERİYORLAR

YAZIKLAR OLSUN!
V

akfıkebir İlçesinde maalesef sıkça 
karşılaşmaya başladığımız 
manzaralardan birisi haline 

gelmeye başlayan kamu malına saldırılar 
sağduyulu vatandaşları-
mızın büyük tepkisini 
çekiyor. Konu ile ilgili 
olarak gazetemize açık-
lamalar yaparak tepkile-
rini dile getiren vatan-
daşlarımız, “Toplumumu-
zun her kesiminden 
insanlarımızın 
faydalandığı ortak 
kullanım malzemelerimiz 
kendini bilmez kişiler 
tarafından zarar 
verilerek kullanılmaz 
hale getiriliyor. 
Geçtiğimiz günlerde Fol 
deresi kenarındaki oturaklar ve Vakfıkebir 
Plajında da benzer bir olay yaşandı. Bu 
tür saldırıları yapan kişilerin mutlaka 

bulunarak cezalandırılmasını bekliyoruz. 
İlçemizde MOBESE sistemi var. Bu 
sistem araçlığıyla kamu malına zarar 
verenler bulunarak cezalandırılırsa hem 

toplum vicdanı rahat eder hem de bu tür 
saldırıları yapmak isteyenlere mesaj 
verilmiş olunur” dediler. 

Kamu Malına Saldırılar Büyük Tepki Çekiyor...

YAŞAM VE 
KAHVE FİNCANI
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K
urban bayramının büyük 
bir coşkuyla yaşandığı 
Vakfıkebir'de Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadem Sağlam, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Hasan 
Topaloğlu, ilçede ve Yalıköy 
mahallesindeki esnafları sokak 
sokak gezerek hem 
vatandaşlarla hem de esnafla 
bayramlaştılar. STK Başkanları 
Esnaf ziyaretlerini 
gerçekleştirirken yaptıkları 
açıklamada, Ahilik kültürüne 
sahip olan Vakfıkebir Esnafının 
Vatanına, bayrağına, milletine 
sahip çıkma noktasında her 
zaman devletinin yanında yer 

aldığını belirttiler. İlçe Esnafını 
ayağımıza değil bizler onların 
ayağına giderek onlarla 
bayramlaşma ve hasbi hal 
olmak istedik. Ayrıca Tüm 
Müslüman alemine, 
kırgınlıkların unutulacağı, 
sevinç ve dayanışmanın 
doruğa çıkacağı bir bayram 
dileyen Başkanlar, “Bayramlar, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik 
duygularının en yoğun 
yaşandığı müstesna günler. 
Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve 
tüm Müslüman alemi için 
hayırlara vesile olmasını dileriz” 
ifadelerini kullandılar.
“BAYRAMLAR KAYNAĞINI 
TOPLUMUN DİNİ, 
MİLLİ VE KÜLTÜREL 
YAŞANTISINDAN ALIR.”

Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 

şu görüşlere yer verdi: Sağlam; 
"Barışın, kardeşliğin, sevginin 

ve hoşgörünün insanlık ve 
toplum için ne denli önemli 
olduğunu bizlere hatırlatan 

bayramlarımız; umutları 
canlandıran, toplumsal barışı 

güçlendiren, birlik, beraberlik, 
yardımlaşma ve dayanışma 
duygularını pekiştiren özel 
günlerdir. Bayramlar kaynağını 
toplumun dini, milli ve kültürel 
yaşantısından alır. Bu nedenle 
gelenek ve göreneklerimizin 
kuşaktan kuşağa aktarılmasına 
da vesile olan bu özel günlerin 
sevincini, coşkusunu, 
yardımlaşma ve dayanışma 
duygularını, hayatımızın her 
alanına taşımalı, yaşayarak ve 
yaşatarak, daha güçlü hale 
getirmeliyiz. Üzerinde 
yaşadığımız bu topraklar, 
yüzyıllarca bir arada yaşama 
kültürüne ve müşterek insani 
değerlere ev sahipliği yapmıştır. 
Bu mübarek bayram günleri, 
milletimizin bir arada yaşama 

ve aydınlık bir geleceği 
kucaklama arzusunun 
tazelendiği günlerdir. Bu özel 
günlerde ülkemizin dört bir 
yanındaki insanlar birbirini 
sevgiyle ve sevinçle 
kucaklayacaklardır. Birbirimize 
ve ülkemize olan sevgimiz bu 
anlamlı günlerde daha da 
artacaktır. Bu vesile ile İslam 
Aleminin, Esnaf Teşkilatımızın, 
tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 
mübarek Kurban Bayramı'nı 
tebrik ederken, Allah katında 
kurbanlarımızın makbul 
olmasını diler ve bayramın 
getirdiği kardeşlik, dayanışma 
ve kaynaşma ruhu ile tüm 
dünyanın barış, huzur ve 
esenlik içinde yaşamasını 
Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." 

STK BAŞKANLARI ESNAFLA BAYRAMLAŞTI

TONYA COĞRAFİ İŞARETİNE KAVUŞTU
F

estival alanında 
gerçekleştirilen törende 
konuşan Tonya Belediye 

Başkanı Osman Beşel, “Tonya 
ilçemizde üretilen Tonya 
Tereyağının tescilli bir marka 
olması anlamını taşıyan bu 
gelişme Tonya Tereyağımız ve 
Tonya'mız için tarihi bir 
kazanım, tarihi bir olay ve tarihi 
bir andır. Asırlık bir emek, 
bürokratik emekle 
taçlandırılmıştır. Osman 
Salnamelerine konu olan Tonya 
tereyağımız için belediye 
olarak, Türk Patent ve Marka 
Kurumu'na yaptığımız başvuru 
ile Tonya tereyağının coğrafi 
işareti 18 Ağustos 2018 
tarihinde itibariyle tescil 
edilmiştir. İlçemizin markası 
olan Tereyağı artık 
tescillenmiştir. Bu gurur 
hepimizin ve Tonya'mızındır. Bu 
mutluluğu bizlere yaşatan Türk 
Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı değerli hemşerimiz 
Sayın Prof. Dr. Habip Asan 
Bey'e, Milletvekillerimiz Sayın 
Salih Cora'ya Sayın Muhammet 
Balta'ya ilçemiz adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Tonya Kaymakam 
Vekili Mesut Yakuta, bugün 
Tonya'nın en mutlu günü 
olduğunu belirterek, 
“Tereyağına asıl değerini katan 
Tonyalı kadınlarımızın el 
emeğidir. Tonya tereyağının 
bugünlere gelmesinde emeği 
geçen herkese, üreten herkes 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Adnan Günnar; “Tonya 
ilçemizin bu tarihi gününde 
sizlerle bir arada olmanın 
mutluluğu yaşıyoruz. Tonya 
Tereyağına Coğrafi İşaretinin 

alınmasında emeği geçen 
herkesi kutluyor, Tonya'mıza 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.  
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs de törende 
selamlama konuşmasın 
yaparak, Coğrafi işaretin 
Tonya'ya hayır olmasını 
dileğinde bulundu. 
CORA'DAN HABİP ASAN'A 
TEŞEKKÜR
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih Cora, bugün 17. Tonya 
Tereyağı Kültür ve Sanat 
Festivalinin hep birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Bugün 
Tonya ilçemiz için tarihi bir 
günü yaşıyoruz. Bugün 
Osmanlı Salnamelerine konu 
olan Tonya Tereyağının Coğrafi 
İşaretinin alındığı bir töreni icra 
ediyoruz. Coğrafi işaret demek 
Tonya Tereyağının tapusu 
demektir. Coğrafi işaret demek 

Tonya Tereyağına 
dokunulmazlık kazandırmak 
demektir.  Coğrafi işaret demek 
Tonya Tereyağına karşı her 
türlü sahteciliğin önüne 
kanunla, hukukla, nizamla 
beraber karşısına çıkabilmek 
demektir. Bu coğrafi işaret için 
büyük bir mücadele ortaya 
konuldu. Belediye başkamız,  
Milletvekili arkadaşlarım ve 
bunda kuskusu çok büyük bir 
emeği olan değerli hemşerimiz 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan 
Bey'e çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 
TEREYAĞININ PATENTİ 
BUNDAN SONRA 
TONYA'YA AİTTİR
Tonya Tereyağı Coğrafi İşaret 
Belgesi teslim sahneye davet 
edilen Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. 

Habip Asan: “Türkiye'de 
Patentleri, Markaların, 
Tasarımların yapan bu kurumun 
başkanıyım. Bugün burada 
olmaktan son derecem mutlu 
olduğumu belirtmek isterim.  
Şuna Trabzon'umuza ait sekiz 
tane coğrafi işaret tescilimiz 
var. Bundan yaklaşık iki hafta 
önce komşu ilçemiz Vakfıkebir 
Ekmeğini tescilledik. Bugünde 
burada Tonya'mızı coğrafi 
işaretinin belgesini sizlere 
sunacağız. Tereyağının 
Patentini Tonya'ya veriyoruz. 
Tereyağının Patenti bundan 
sonra Tonya'ya aittir. Bu 
coğrafi işaretin bir özelliği var. 
Şunda Türkiye'de 371 tane 
coğrafi işaret var. Ama 
Tereyağının onlardan büyük 
bir farkı var. O da şudur, tere-
yağın hemen hemen bütün 
yemeklerde kullanıyoruz. Bu 

öyle bir coğrafi işaret ki, öyle bir 
patent ki dünyanın her 
tarafında kullanılan bir üründür. 
O anlamda çok ayrı bir önemi 
vardır. İnşallah bu tescil belgesi 
hem Tonya'mıza daha çok 
kazanım sağlar. Bu tescil 
belgesi İnşallah hayvancılığın 
daha da gelişmesine katkı 
sağlar. Bu Coğrafi İşaret 
Belgesi Tonya ilçemize Hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 
Tereyağının Coğrafi İşaret 
Belgesini Milletvekilleriyle 
birlikte, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel'e verdi. 
Törende Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan'a, en iyi tereyağı 
yarışmasında birinci olan Ayşe 
Birinci'nin tereyağı ile plaket 
verildi. Sunuculuğunu Ertuğrul 
Yayla'nın yaptığı festivalin 
konser bölümünde ise, Faik 
Pala, Mustafa Şafak, Aydın 
Güner, Hüseyin Aydın ve 

Zeynep Başkan sahne alarak 
festivale katılan binlerce kişiye 
unutulmaz saatler yaşattılar. 
Festivale ayrı Beşikdüzü 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 
Belediye Başkanı Orhan 
Bıçakçıoğlu, işadamları, siyasi 
ve sivil toplum örgütü 
başkanları katıldı. 
TONYA TEREYAĞINA TESCİL 
TÖRENİ
Tonya Belediyesi'nin Türk 
Patent ve Marka Kurumu'na 
yaptığımız başvuru sonucu 
Tonya tereyağının coğrafi 
işareti 18 Ağustos 2018 
tarihinde itibariyle tescil edildi. 
Coğrafi işaret belge teslim 
töreni ise 25 Ağustos akşam 
Saat 21.00'de festival alanında, 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın 
katılımlıyla gerçekleştirilecektir. 
Törende, Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel, Türk 
Patent ve Marka Kurumu Baş-
kanı Prof. Dr. Habip Asan'ın 
elinde Tonya tereyağının coğra-
fi işaret belgesini teslim alacak.
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

Allah'ý en geniþ manasýyla tanýyýp anlamak 

için, Kur'ân, Hz. Muhammed (asm) ve 

kâinat kitaplarýný birlikte okumak lâzýmdýr. 

Bunlarý da anlayabilmek için Arapça ve 

belâgat gibi pek çok dini ilimlerin yanýnda 

fen bilimlerini de iyice incelemelidir. Çünkü 

her bir fen dalý Allah'ýn bir veya birkaç 

ismine dayanýr nihayet bulur. Bütün bu 

ilimlere bir kiþinin bilmesi mümkün 

olmadýðýndan, bu ilimlere kýsmen vakýf bir 

heyet bu konuyu ele almalýdýr. Her insan, 

kendi ilim ve kapasitesine göre kýsmen 

Kur'ân ve Allah'ý tanýyýp anlamaya 

çalýþabilir. Ebu Cehil bile Allah'ý biliyordu. 

Allah'ý sonsuz isim ve sýfatlarýnýn tecellisi 

ile birlikte tanýyamadýðýndan, Allah'ý 

uzakta maddî bir varlýk tasavvur ettiðinden 

ve putlarý O'na ortak koþtuðundan müþrik 

ismini almýþtýr. Kalem gibi elle tutulan 

nesnelere somut, akýl, rüya, hayal ve 

düþünce gibi maddî olmayan þeylere soyut 

varlýklar denir. Allah maddî olmayan 

sonsuz soyut bir nurdur. Allah sonsuz bir 

nur olduðundan, Allah'ýn eli gibi maddî 

þeylerin çaðrýþýmlarý ile Allah vasýflanýp 

tanýmaya çalýþmak yanlýþtýr. Nasýl ki güneþ 

doðsa, güneþin yüzü veya gözü göründü 

deriz. Güneþ nur olduðundan, güneþin 

gerçek manada ne yüzü veya ne de gözü 

olur, güneþin yüzü veya gözü kendisidir. 

Allah sonsuz nurdur, bu sonsuz nurun 

yarattýðý yani þekil verdiði ve somutlaþtýðý 

sonsuz tecellisine (dünyevî ve uhrevî) ise 

Rahmaniyet deniyor.

Fen ilimleri, maddenin enerjiye dönüþtüðü 

gibi enerjide maddeye dönüþebilir diyor. 

Bugün ilim adamlarý, enerjinin maddeye 

nasýl dönüþeceði üzerinde çalýþýyorlar. Yani 

Allah'ýn maddeyi nasýl yarattýðýný 

inceliyorlar. Maddenin enerjiye dönüþüm 

esnasýnda çok büyük bir enerji açýða 

çýkmaktadýr. Bir kg uranyum nükleer 

enerjiye dönüþtüðünde yaklaþýk bir buçuk 

milyon ton kömürün yanmasý ile oluþan 

enerjiye eþ bir enerji açýða çýkýyor. Bugün 

bilim, enerjiden nasýl ve ne kadar madde 

meydana gelebilir konusunun üzerinde 

çalýþýyor. 

Allah'ýn maddeyi nasýl yarattýðýný din 

âlimleri þu þekilde açýklýyorlar. Allah bir 

þeyi yaratmayý irade ettiði zaman, Allah'ýn 

ilminde olan þeye Allah'ýn Kudreti taalluk 

eder (Allah'ýn Kudretini bir enerji gibi 

düþünebiliriz) ve o þey yaratýlýr. Mutlak 

manada yokluk, yoktur çünkü Allah'ýn 

ilminin dýþý olamaz, hâþâ o zaman baþka 

bir ilahýn varlýðý hatýra gelir. Yoktan 

yaratmak, þekil vermek demektir. Kâinattaki 

bütün atom ve bileþik çeþitlerinin her 

birinin mükemmel birer þekilleri vardýr 

þekilsiz hiçbir varlýk yoktur. Demek ki Allah 

kâinattaki her þeye en güzel ve mükemmel 

þekiller yaratandýr (þekil verendir). Allah'ýn 

iki tane özel ismi vardýr bunlardan birisi 

sonsuz nur dediðimiz ALLAH diðer o 

sonsuz nurun tecellisinin þekil verilmiþ yani 

yaratýlmýþ þeylerin toplamýna Rahmaniyet 

denir.  Allah ve Rahman isimleri insanlara 

verilemez.

Ýmam-ý Rabbani (ra) demiþ ki: “Letâif-i 

Cennet, cilve-i esmanýn temessülâtýdýr.” 

(yani Cennetteki bütün güzellikler, Allah'ýn 

isimlerinin yansýmasýdýr) Bu kâinat, 

Allah'ýn isimlerinin gölgelerinin gölgeleri 

olduðuna göre, bu kâinat ve Cennet ve 

Cehennem Rahimiyet'in tecellisidir. 

Dünyanýn üç yüzü vardýr, bunlardan birisi 

ahretin mezrasý yani Cennet burada 

kazanýlýr. Diðeri Allah'ýn isimlerinin tecelli 

ettiði yerdir, açlýk olmazsa Rezzak ismi, 

hastalýk olmazsa Þafi ismi gibi isimlerinin 

tecellisi bilinemezdi. Diðeri ise gafil 

insanlarýn oyalanma ve eðlence yeridir. 

Ýnsana, ahretin mezrasý ve Allah'ýn 

isimlerinin aynasý olan dünyanýn iki güzel 

yüzüne  karþý sevgi ve muhabbet verilmiþtir 

ve buna karþýlýk dünya kadar, fakat dünya 

gibi fani olmayan baki bir Cennet 

verilecektir. Ýþte insan gafletinden dolayý bu 

kadar büyük mükâfatý bazen kaçýrýyor. 

Ýnsanýn kabiliyetleri o kadar büyüktür ki bu 

koca dünya o kabiliyetlerin geliþmesine 

uygun olmadýðýndan, kabiliyetlerinin 

geliþmesi ve Allah'ýn isimlerinin tam 

anlaþýlabilmesi için Cennet yaratýlmýþtýr. 

Nasýl ki bir küçük saksýda büyük bir çýnar 

aðacýnýn geliþmesini tamamlayamayacaðý 

gibi bu dünyada da insanýn kabiliyetleri 

olgunlaþýp kemale ermesine uygun yer 

deðildir, onun için Cennet yaratýlmýþtýr. Bu 

isimlerin geliþmesinin bir kýsmýný dünyada 

diðer kýsmýný da ahrette tamamlanacaktýr.

ALLAH'IN İSİMLERİ

SÜTPINAR'DAN 5 HAFIZ DAHA

İcazet töreninde hafız 
adayları Kur'an-ı Kerim'den 
Ayetler okuyup manasını 
söylediler. Üsküdar Belediye 
Başkanı Av. Hilmi Türkmen, 
Şalpazarı Belediye Başkanı 
Refik Kurukız ve Sütpınar'-
dan yetişen Samsun eski 
müftüsü Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Hayrettin Öztürk de birer 
konuşma yaptılar.
"Sütpınar Kur'an Kursu 
hafız yetiştirmeye devam 
ediyor"
Törende 5 hafız ile 2 Kur'an 

Kursu görevlisinin umre 
masrafları hayırseverler 
tarafından üstlenildi. Kuran 
Kursu için de yaklaşık 20 bin 
TL maddi yardım toplandı. 
Üsküdar Belediye Başkanı Av. 
Hilmi Türkmen hafızlara birer 
altın hediye ederken, Kebir 
Beton da birer zarf içinde para 
ödülü takdim etti.
Törene; RTEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Karaman ve AK 
Parti Şalpazarı İlçe Başkanı 
Zeki Çabuk'un yanı sıra 
çok sayıda davetli ve 
vatandaş da katıldı.

Sadık AYDIN
Büyükliman Mahallesi Muhtar Adayı

Büyükliman’ı Seviyorum Desteğinizi Bekliyorum...

Vakfıkebir İlçesi Büyükliman 
Mahallesinden ilçenin şoför 

esnaflarından Ali Rıza ve 

Bedriye Kasım'ın özel bir şirket-
te Elektrik Teknisyeni olarak ça-
lışan REGA gençlik gurubundan 

Ömer Kasımay ile Ordu ili 
Akkuş ilçesinden Hamide ve 
Mevlüt Türk'ün ücretli sınıf 
öğretmenliği yapan kızları Nur 
Türk mutlu beraberliklerini 
evlilikle noktaladılar. Vakfıkebir 
Altın Köşk Düğün Salonunda 
yapılan düğün töreni Kur'an-ı 
Kerim Dilaveti ile başladı. İla-
hilerin okunduğu düğün töre-
ninde semazenlerin gösterisi 
davetlileri büyüledi. Büyükli-
man Mahallesi Rega geçlik 
gurubundan olan Ömer Kası-
may evliler kervanına katılarak 
bekar regalılara örnek oldu. 
Nur ile Ömer'in evlilikle nokta-

ladıkları bu mutlu beraberlikle-
rinin kendilerine sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmesini diliyoruz.

NUR İLE ÖMER DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Necati Selvitop'un sunduğu 
törene Sakarya'dan katılan 
İmam Hatipler Kur'an-ı Kerim 
okudular. İmam Hatip Nihat 
Bektaş ve Dernek Başkanı 
Erdal Kumaş tarafından yapılan 
konuşmalarda Camiye bugüne 
kadar yapılan yardımları 
nedeniyle İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu'ya, Üsküdar 
Belediye Başkanı Av. Hilmi 
Türkmen'e, Tuzla Belediye 
Başkan Yrd. Ahmet Çabuk'a, 
Sancaktepe Belediye 
Başkan Yrd. 
Rıfkı Bektaş'a ve tüm 
hayırseverlere 
teşekkür edildi.
“CAMİYE 100 BİN TL 
YARDIM TOPLANDI"
Törene; Şalpazarı 
Belediye Başkanı Refik 
Kurukız, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji 
Hammadde Etüt ve Arama 

Daire Başkanı İsmail Kara, KTÜ  
Genel Sekreteri Mehmet 
Karabayır, AK Parti Şalpazarı 
İlçe eski Başkanı Murat 
Topkara, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclisi Üyesi Fatih 
Yılmaz, Üzümözü Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Mertoğlu, 
ŞALFED Başkanı Semih 
Durmuş, Şalpazarı Eğitim 
Derneği Başkanı Hasan Keskin, 
Trabzon Şalpazarlılar Derneği 
Başkanı Turgut Kahraman, çok 

sayıda din görevlisi ve vatandaş 
katıldı. Karadeniz Türk TV'den 
canlı yayınlanan törende 
Caminin borçları için yardım 
toplandı. Vatandaşlar Camiye 
yardım için sıraya girdi. Daha 
sonra Caminin kurdeleyi 
kesmek üzere düzenlenen açık 
artırma ilginç diyaloglara sahne 
oldu.  En yüksek teklifi veren 
Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 

Bektaş ile Almanya'dan 
gelen gurbetçi Aslan Toplu 
kurdeleyi birlikte kesmek 
üzere anlaştılar. Cami için 
toplanan yardımların yak-
laşık 100 bin TL olduğu 
öğrenildi. Vatandaşlara etli 
pilav, tatlı ve ayran ikramı-
nın ardından Cami açık 
artırmaya girenler tarafın-
dan kurdele kesilerek 
ibadete açıldı.

ÜZÜMÖZÜ MERKEZ CAMİİ YENİLENEREK

DUALARLA iBADETE AÇILDI
Şalpazarı'nda, yaklaşık 4 yıl kadar önce yıkılarak yerine yenisi yapılan 
Üzümözü Merkez Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Trabzon Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden 13.05.1997 Tarih - 506591.59 
nolu Sanayi Sicil Belgemiz Kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KETAŞ GIDA SAN VE TİC. A.Ş.

ZAYİ İLANI
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   Başkan Muhammet 
Balta mesajında şunları 
söyledi;  “Bugün Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
başkomutanlığında, 
Anadolu topraklarının 
yalnız Türk Milleti'ne ait 
olduğunu tüm dünyaya 
yeniden gösterdiğimiz 
Büyük Zafer'in 96. yıl 
dönümünü, büyük bir 
gurur ve heyecanla 
kutluyoruz. 30 Ağustos'ta 
inancını zafere dönüştüren 
Türk Milleti, söz konusu 
vatan toprağı olduğunda, 
şartlar ne olursa olsun, 
karşısında yedi düvelin 
dahi duramayacağını tüm 
dünyaya göstermiştir. Bu büyük 
zafer Türk halkının vatanına 

göz dikenlere vermiş olduğu 
onurlu bir cevaptır.  Türk 
milletinin tarih boyu yazdığı 

şanlı destanlardan ve 
gösterdiği kahraman-
lıklardan ders almayanlar, 
bugün ülkemize karşı 
ekonomik savaş açmıştır. 
İnşallah birlik ve beraberlik 
içerisinde el ele vererek 
tıpkı 15 Temmuz'da 
olduğu gibi ülkemize karşı 
oynanan bu kirli oyunları 
da boşa çıkartacağız. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 
başta Kurtuluş Savaşı-
mızın Başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, vatanımız 
için canlarını feda eden 
kahraman şehitlerimize 
Yüce Allah'tan rahmet 

diliyor, gazilerimizi minnetle 
anıyoruz.” 

S
unuculuğunu Ertuğrul Yayla'nın yaptığı 
festivali ilk günü akşamı Sebahattin 
Yanık, Kurtuluş Eyibil, Neşat Aydın, 

Özkan Pekin, Cengiz Selimoğlu, Onay Şahin, 
Sait Uçar sahne alarak muhteşem 
birer konser verdiler. Tonya kemençe 
horon sesinden inim inim inledi. 
Tonya Belediye Başkanı Osman 
Beşel, 17. Tereyağı festivalimiz büyük 
bir coşkuyla devam ettiğini dile 
getirerek, “ Gıda terörünün ne kadar 
can aldığının ve ne kadar can 
yaktığının, insan sağlığı üzerinde ne 
kadar  olumsuz etkileri olduğunun 
tartışıldığı bir süreçte geçmişi ve 
bugünü itibariyle sicili temiz olan 
Tonya tereyağı coğrafi işaretle tescil 
edilmeyi çoktan hakketmişti.  Osman 

Salnamelerine konu olan Tonya tereyağımız 
belediyemiz tarafından Türk Patent ve Marka 
Kurumu'na yaptığımız başvuru 
ile Tonya tereyağının coğrafi 
işareti 18 Ağustos 2018 
tarihinde itibariyle tescil edildi. 
Bu mutluluğu bizlere yaşatan 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı değerli hemşerimiz 
Sayın Prof. Dr. Habip Asan 
Bey'e, Milletvekillerimiz Sayın 
Salih Cora'ya Sayın Muhammet 
Balta'ya ilçemiz adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. TBMM Bütçe 
Komisyon Başkanı AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta ise, “Ağustos'un ilk 

haftası meşhur Vakfıkebir 
ekmeğimiz coğrafi işaretinin 
alınmasından sonra şimdi 
Tonya ilçemizde Tonya 
tereyağımızın coğrafi işareti-
nin alınmasının mutluluğu 
yaşıyoruz. Bu festivaller 
dostluğumuzun, 
kardeşliğimizin en güzel 
örneklerini sergiliyor.” diye 
konuştu.  Festivalin ikinci 
gününde ise, en iyi tereyağı, 
en iyi inek püskülü, en iyi 
jersey ırkı düve yarışmaları 
yapıldı. En çok süt veren ve 

en kaliteli süt veren üreticiler arasında 
yarışmalar yapıldı.  Tereyağında birinciliği 
Ayşe Karagüzel, ikinciliği, Birnaz Bayrak, 
üçüncülüğü Hatice Kurt, en iyi jersey düve 

yarışmasında; birinciliği Mustafa Başlar, 
ikinciliği Ayşe Başkan, üçüncülüğü Fatma 
Başkan, en iyi inek püskülü 
yarışmasında; birinciliği Gülnur İnce, 
ikinciliği Şengül Karabulut, üçüncülüğü 
Türkan Öztürk, kompozisyon 
yarışmasında ise, birinciliği Ayşe Mine 
Öztürk, ikinciliği Özcan Kalyoncu, 
üçüncülüğü Nurcan Atalar elde etti.   
Dereceye girenlere ödüller coğrafi işaret 
töreninde verileceği öğrenildi.  Festivale 
ayrıca Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Şalpazarı Belediye 
Başkanı Refik Kurukız, Düzköy Belediye 
Başkanı Abidin Çelik, Karayolları Genel 
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, siyasi ve 

sivil toplu örgütü başkanları ile mahşeri bir 
kalabalık katıldı.

TESCİLLİ TONYA TEREYAĞLARI YARIŞTI

Geleneksel hala gelen Osmanlı Salnameleri'yle övülen katkısız 
Tonya Tereyağı adına gerçekleştirilen 17. Tonya Tereyağı Kültür ve
Sanat Festivaline katılan binlerce kişi sabaha kadar uyumadı.

TONYALILAR CORA'YA MiNNETTAR
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, beraberinden AK Parti İlçe 
Başkanı Cafer Köroğolu ile birlikte Tonya-İskenderli Karayolunda 
yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 

T
onya Belediye 
Başkanı 
Osman Beşel, 

beraberinden AK 
Parti İlçe Başkanı 
Cafer Köroğlu ile 
birlikte, büyük bir 
hızla devam eden ve 
Tonya'yı İskenderli 
üzerinden 
Beşikdüzü'ne 
bağlayacak olan 
Tonya-İskenderli 
Karayolu yol yapım 
çalışmasını yerinde 
inceledi. Tonya için 
büyük bir önem arz 
eden yol için ilçe 
sakinleri uzun yıllar 
beklemişti. AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Salih Cora'nın 
girişimleri ile yolun 
ihalesi yapılmış ve 
çalışmalar da 
başlamıştı. 2019 
yılında tamamlanması planlanan Tonya - 
İskenderli yolunda herhangi bir aksama 
olmaması yüzleri güldürüyor. Toplam maliyeti 
84 Milyon TL olacak Tonya-İskenderli 

Karayolu'nun çalışmalarını yerinde inceleyen 
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, 
"Tonya -İskenderli Karayolu'nu yerinde 
inceledim. Gördüklerim beni çok mutlu etti. 
Yolun genişliği ve çalışma hızı oldukça 
memnuniyet vericiydi.  Bu tarihi yolun 
ilçemize kazandırılmasında büyük katkısı 
olan Tonya'nın evladı Milletvekilimiz Sayın 
Salih Cora'ya teşekkür ediyor, şükranlarımızı 

sunuyoruz" dedi. Tonyalılar ise, devam eden 
çalışmalardan son derece memnun 
olduklarını ifade ederek, Milletvekili Salih 
Cora'ya minnettar olduklarını söylediler.

KiRLi OYUNLARI
BOŞA ÇIKARTACAĞIZ   
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 30 Ağustos Zafer 
Bayramının 96. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  

V
akfıkebir İmam-Hatip 
Lisesi´nin mezun ve 
mensupları, 14. pilav 

gününde bir araya gelerek 
hasret giderdiler. Vakfıkebir 
Sabri Bahadır Kültür Merkezi 
Düğün Salonu´nda düzenlenen 
buluşma günü Kuran-ı Kerim 
okunması ile başladı. Açılış 
Konuşmasını İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensupları 
Derneği Başkanı Ali Uçar yaptı.
“OKULUMUZA HİZMET 
ETMEK VE KATKI 
SAĞLAMAK BİZİM İÇİN 
ŞEREFTİR”
İmam Hatip Lisesi Mezunları ve 
Mensupları Derneği Başkanı Ali 
Uçar ise "Allah´a 
şükürler olsun imam 
hatip liseleri önündeki 
engeller ve geleceğe 
dair sıkıntılar 
kaldırılmış durumda. 
Artık şimdi geçmişte 
olduğu gibi kalite 
zamanı. 43. Yılını 
geride bıraktığımız 
okulumuza hizmet 
etmek ve katkı 
sağlamak bizim için 
şereftir. Bu kutlu şerefe 
layık olmak için gayret 
içerisindeyiz. İnsanlığın 
medeniyet krizi 
yaşadığı bir dönemdeyiz. Başta 
ülkemiz olmak üzere İslam 
dünyasında önemli dönüm 
noktaları yaşamaktayız. Batı 
medeniyeti insanlığımıza dair 
önemli kayıplara sebebiyet 
vermiştir. Bu bağlamda İmam 
Hatiplerimiz ülkemizin değişim 
ve dönüşümünde çok önemli rol 
oynamıştır. İnşallah devam 
edecektir" dedi.
"BU PROJE SAYESİNDE 
BEYİN GÖÇÜNÜ 
ÖNLEYECEĞİZ."
Törende konuşan Okul Müdürü 
Sezgin Özdin, "Biz 
öğretmenlerimizden aldığımız 
eğitim, büyüklerimizden 
aldığımız dua ile bu güne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da hizmet aşkıyla 
çalışmaya devam edeceğiz ki 
Vakfıkebir İmam Hatip Anadolu 
Lisesi 1975 den günümüze 

kurum kültürü gelişmiş, ilçede 
lider, ulusalda model olmayı 
tarihinde başarmış bir okuldur. 
2018- 2019 Eğitim- Öğretim 
Yılı'nda Fen Lisesi ve Sosyal 
Bilimler Lisesi Programı 
uygulayacak olan okulumuz bir 
sonraki yıldan itibaren de proje 
okulu olacak. 2018- 2019 
Eğitim- Öğretim Yılı için 
Bakanlık tarafından verilen 76 
kontenjan içinden eğer öğrenci 
Fen Lisesi Programını talep 
ederse Fen Lisesi, Sosyal 
Bilimler Lisesi Programını talep 
ederse Sosyal Bilimler Lisesi 
programı olmak üzere aynı 
anda iki program da 

uygulanacak. Uygulanan 
program içinde meslek dersleri 
de yer alacak. Kısaca, fen ve 
sosyal bilimler programı 
uygulayacak olan Vakfıkebir 
Anadolu İmam- Hatip Lisesi'nin 
şu anda öğrencisi durumunda 
bulunan öğrenciler ise eğitim- 
öğretim faaliyetlerine aynı 
binada Anadolu İmam- Hatip 
Lisesi öğrencisi olarak devam 
edecekler. İmam Hatip Lisesinin 

öğrenci pansiyonuna sahip 
olduğunu belirten Müdür Özdin, 
Büyükliman havzasındaki 
başarılı öğrencilerin artık 
dışarıya gitmeyeceğini ve 
öğrenci pansiyonuna sahip 
okulumuzu tercih edeceklerini 
söyledi. Bu proje sayesinde 
Beyin göçünü önleyeceğiz. Fen 
ve sosyal bilimler alanında ders 
seçen öğrenciler, bu dersleri 
üniversitelerle iş birliği ile daha 
etkin bir şekilde alma imkanı 
bulacaklar." Dedi.
İlim Yayma Cemiyeti Şube 
Başkanı Emekli Öğretmen 
Mehmet Alp'de yapılan 
faaliyetlerle ilgili olarak pilav 

gününe katılanlara bilgi verdi. 
Bu yılki pilav gününün sponsoru 
KEBİR-SÜT olurken gelecek 
yılın sponsoru da Antalya 
Bölgesi İller Bankası Genel 
Müdürü Fuat Koçal oldu.
Törende okuldan mezun olan 
ve çeşitli kademelerde görev 
yapanların dilek ve 
temennilerinin ardından 
katılımcılara etli pilav, ayran ve 
tatlı ikram edildi.

14. GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ YAPILDI
Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi´nin mezun ve mensupları, 13. pilav gününde bir 
araya gelerek hasret giderdiler. Vakfıkebir Sabri Bahadır Kültür Merkezi Düğün 
Salonu´nda düzenlenen buluşma günü Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.
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İSKEFİYESPOR SAHAYA İNDİ 

T
eknik Direktör Mustafa 
Yılmaz yönetiminde 
Çarşıbaşı İlçe Stadyu-

munda yeni sezon hazırlıklarını 

sürdüren İskesfiyespor'da; 
Emre Özivgen, Oğuzhan 
Ölmez ve Ogün Şahin'in trans-
ferleri tamamlanarak kadroya 

katıldı. İskefiyespor Kulüp 
Başkanı Emrah Yılmaz, 
transfer çalışmalarının 
devam ettiğini ifade ederek, 
“Sezon başlamadan birkaç 
oyuncu daha transfer ede-
rek kadromuzu güçlendire-
ceğiz. Yeni sezonla ilgili şu-
nun sözü verebiliriz; sahada 
centilmence mücadele 
eden, iyi futbol oynayarak 
son düdüğe kadar maçı 
bırakmayacak bir takımımız 
olacak. Teknik heyetimize ve 
oyuncu kadromuza güveni-

yoruz. İskefiyespor Trabzon 
Amatör Küme'de ses getirecek 
ve konuşulacaktır” dedi. 

Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden 
Avcı ailesinin 9 yaşındaki evlatları, kas 

erimesi hastalığıyla mücadele ettiği için sık 
sık hastaneye ve yüzme terapilerine gitmeye 
ihtiyaç duyuyor. Özellikle yağışlı havalarda 
araçlar eve yanaşamayınca aile bireylerinin 
sırtında araca gitmek durumunda olan 
Gamze, ayrıca engelli arabasıyla evin 
dışında gezinemediği için Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu'na konu iletildi. Başkan 
Gümrükçüoğlu, olaydan haber alır Avcı 
ailesinin evine ulaşan yolun ve evin 
çevresinin asfaltlanması için talimat verdi. 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesince 
yapılan çalışma ile sorun ortadan kaldırıldı. 

Ayrıca mahallede Avcı ailesinin evine 
ulaşan yolun dışında da asfaltlama 
çalışması icra edildi. Gündoğdu Mahallesi 
Muhtarı Zeynep Ayar, duyarlığından ötürü 
Başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. 9 
yaşındaki Gamze'nin artık rahatlıkla 
hastane ve yüzme terapilerine 
gidebildiğini, evinin dışında gezinebildiğini 
ifade eden Muhtar Ayar, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza hassasiyetlerinden 
ötürü teşekkür ediyoruz. Talebimize 
anında yanıt verdiler. Mahallemizde 
ayrıca asfaltlama ve betonlama çalışma-
ları da gerçekleştirdiler. Büyükşehir 
Belediyemizin çalışmalarından çok 
memnunuz” diye konuştu.

Giresun'da Duroğlu Belde 
Belediyesi tarafından bu yıl 

ikincisi düzenlenen Fındık festivali 
renkli görüntülere sahne oldu. İlkel 
fındık tarım aletlerinin sergilendiği 
festivalde TBMM İdare Amiri AK parti 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve 
Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat 
Kılıçaslan gaz lambası ışığında 
yöresel kıyafetli kadınlarla fındık 
soydu. Yöresel sanatçıların sahne 

aldığı festivalde rock sanatçısı Koray Avcı'da 
konser verdi. Üreticiye 15 TL'nin altında acil 
olmadıkça fındık satmayın uyarısında bulunan 
AK Parti İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi 
Nurettin Canikli burada yaptığı konuşmada; 
“Önceden fındık fiyatını başka ülkeler, büyük 
firmalar belirliyordu. 2002 yılından beri fındıkta 
söz sahibi olan biziz ve fındık fiyatını biz 
belirliyoruz. Fındığın kontrolü 2002 yılından 
beri tamamen bizim elimizdedir. Her sene 
birileri çıkıp fındık fiyatını aşağı çekmek için bir 
takım oyunlar yapıyorlardı. Ancak 15 yıldır biz 
buna müsaade etmiyoruz. Yine birileri çıkmış 
fındığın fiyatının 11,5 TL olması gerektiğini 
söylüyor. Siz kimsiniz ki fındığın fiyatını siz 
belirliyorsunuz? Fındığın fiyatını üretici 
belirleyecek. Sözün özü fındığın fiyatı 15 TL'nin 
üzerinde olacak. Bu fiyatın altına acil 
olmadıkça fındık satmayın” dedi.

GÜMRÜKÇÜOĞLU, ENGELLİ ÇOCUĞUN 
ÇAĞRISINA ANINDA YANIT VERDİ 
Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki 9 yaşındaki engelli 
çocuğun çağrısına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu anında yanıt verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Avcı 
ailesinin evine ulaşan yol asfaltlanırken minik Gamze'nin rahatlıkla hastaneye 
gidebilmesi ve engelli aracıyla sokağa çıkması sağlanmış oldu.

Muhtar; Zeynep Ayar

Avci Ailesi

"CANİKLİ " ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ!
Giresun Duroğlu Beldesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Fındık Festivali'nde 
renkli görüntüler oluşurken AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'den 
fındık üreticisine uyarı geldi. Canikli, "Fındığın fiyatı 15 liranın üzerinde 
olacak. Bu fiyatın altına acil olmadıkça fındık satmayın" dedi.

Geçtiğimiz sezon Trabzon 2. Amatör Küme'de şampiyon olarak 1. Amatör 
Kümeye yükselen İskefiyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı. 

Ş
enlikte Hoşarlı Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Ahmet Karagüzel 
yaptığı açılış 

konuşmasında; “2006 yılında 
itibaren geleneksel olarak 
düzenlemekte olduğumuz ve 
bu yıl Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın maddi 
katkıları, Tonya 
Belediyemizin 
destekleriyle 13. 
Gerçekleştirmekte 
olduğumuz Tonya Zere 
Yaylası Karabdal Şenliği, 
birlik beraberlik 
günümüze hoş geldiniz.  
Yaylamızın çevresini 
kaplayan ormanıyla, 
içinde akan deresiyle ve 
binlerce kişiye sunduğu 
doğal piknik alanıyla 
misafirlere kendisini hayran 
bırakmaktadır.  Bu doğa 
harikası Yaylamızı koruyalım” 
dedi. Karagüzel, “Dernek 
faaliyetlerimiz kapsamında 4 
yıllık üniversitede okuyan 
öğrencilerimize imkanlarımız 
ölçüsünde burs vermeye 
başladık. Şenliğimizde ağalık 
seçimi yapacağız ve ağalık 
seçiminde elde edeceğimiz 
geliri öğrencilerimize burs 
olarak vereceğiz.  Derneğimize 
ve şenliğimize destek veren 
Tonya Belediye Başkanımız 
Sayın Osman Beşel, 
hayırseverlere, sponsorlarımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
TONYA İLÇEMİZİN 
KURTULUŞU TURİZMDİR

Şenlikte yaylacılara hitaben bir 
konuşma yapan Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel:  “Bugün 
13. gerçekleştirilen Zere Yayla 
Şenliği'nin daim olmasını, birlik 
beraberliğimiz için, kardeşliği-
miz için dayanışmamız için 
hayırla vesile olmasını 

diliyorum. Ülkemizin dört bir 
tarafındaki tüm vatandaşları-
mızı böylesine güzel, tam bir 
doğa cenneti olan yaylalarımızı 
görmeye davet ediyorum.  
Karadeniz Bölgesi'nin her tarafı 
güzeldir. Ancak Tonya'mız bir 
başka güzeldir, Tonya ilçemizin 
kurtuluşu turizmdir” dedi. 

Başkan Beşel konuşmasına 
şöyle devam etti: “17. Tonya 
Tereyağı Kültür ve Sanat 
Festivalini gerçekleştirdik. 
Festivalimizde meşhur Tonya 
Tereyağımızın Coğrafi İşaret 
belgesini aldık. Tereyağımız 
Tonya'mız için tarihi bir 
kazanım, tarihi bir olay ve tarihi 
bir andır. Bu gurur hepimizin ve 
Tonya'mızındır. Bu mutluluğu 
bizlere yaşatan Türk Patent ve 
Marka Kurumu Başkanı değerli 
hemşerimiz Sayın Prof. Dr. 
Habip Asan Bey'e, 
Milletvekillerimiz Sayın Salih 
Cora'ya Sayın Muhammet 
Balta'ya ilçemiz adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Bu 
güzel şenliğimize katılan tüm 

yaylacılarımıza iyi 
eğlenceler diliyorum.”  
Zere Yayla şenliğinde 
ağalık yarışması yapıldı 
ve Tonya Belediye 
Başkanı Osman Beşel 
yayla ağası seçildi. Gün 
boyu devam eden şen-
likte Karadeniz Bölge-
si'nin sevilen sanatçıları 
Emine Çilingir, Hayri 
Yaşar Karagülle, İsmail 
Cumhur ve Özkan Pekin 
sahne olarak yaylacılara 

eğlenceli saatler yaşattılar. 
Şenliğe ayrıca Jandarma 
Komutanı Semih Gümüşbaş, 
AK Parti Tonya İlçe Başkanı 
Mehmet Yakupoğlu, 
Büyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Aydın 
Gelleci, muhtarlar, iş adamları 
ile yaylacılar katıldı.

BEŞEL “ZERE YAYLA AĞASI” SEÇİLDİ
Hoşarlı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 13. 
düzenlenen “Zere Yayla Şenliği'nde”  yaylacılar buluştu.  Şenlikte 
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel yayla ağası seçildi. 
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TEREYAĞI MEMLEKETİNDE BÜYÜK COŞKU 

A
K Parti Trabzon 
Milletvekili Salih Cora: 
“Tonya tereyağının 

coğrafi işaretini Tonya'mıza ve 
Türkiye'ye kazandırmış olduk. 
Tereyağının tapusu alınmıştır. 
Tonya'mıza hayırlı uğurlu olsun” 
şeklinde konuştu. Festival 
Hükümet Konağının önünde 
Atatürk Anıtına festivalin 
çelengini konuldu. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı.
TEREYAĞINA ASIL DEĞERİNİ 
KATAN TONYALI 
KADINLARIMIZIN EL 
EMEĞİDİR
Kaymakam Vekili Mesut Yakuta 
burada yaptığı açış konuş-
masında: "17. Tonya Tereyağı 
Kültür ve Sanat Festivaline hoş 
geldiniz. Öyle güzel bir ülkede 
yaşıyoruz ki bir sürü zenginlik-
lerimiz var. Nerdeyse her ilçe-
nin kendine has bir ürünü var. 
Bunun için Allah'a ne kadar 

şükretsek azdır. Tonya 
denilince akla ilk tereyağı gelir, 
yaylaları gelir, doğa güzellikleri 
gelir. Tonya tereyağı markalaş-
mış bir üründür. Tonya tereyağı-
nın özelliği güzel yaylalarında 
yayılan ineklerin bin bir çeşit 
bitkileri otlamasıyla elde edilen 
süt ve tereyağlarıdır. Tereyağı-
na asıl değerini katan da 
Tonyalı kadınlarımızın el 
emeğidir. Tonya tereyağının 
bugünlere gelmesinde emeği 
geçen herkese, üreten herkes 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Yakuta konuşmasına şöyle 
devam etti: “Sahip olduğumuz 
değerleri, güzellikleri koruyup 
gelecek nesillere aktarmamız 
gerekiyor. Tonya tereyağının 
coğrafi işareti alındı. Coğrafi 
işaret demek Tonya 
tereyağının artık Tonya'nın 
dışında hiçbir şekilde 
üretilmemesi demektir. Bu 
festivalin hazırlanmasında 

emeği geçen herkese tekrar 
teşekkür ediyorum.” 
TEREYAĞI TONYA'YA TESCİL 
EDİLMİŞTİR
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Salih Cora ise, “Tonya 
ilçemizde festivalimiz büyük bir 
coşkuyla başladı. Hemşerileri-
miz her yıl olduğu gibi bu 
aylarda memleketlerine gelerek 
festivalin coşkusunu yaşamak-
tadır. Tonya tereyağının özelliği, 
Tonya'nın doğal ortamında, 
doğal coğrafyasında, meralarda 
otlayan, oralardaki bin bir çeşit 
bitkilerden edindiği besinlerle 
kaliteli bir sütün ortaya 
çıkmasıdır. Kaliteli sütle 
beraber farklı bir florada kendi 
özgür renginde bir tereyağını ve 
tadını ortaya çıkması Tonya 
tereyağını özellikli kılmaktadır. 
Osmanlı Salnamelerine konu 

olmuş bir ünü söz konusudur” 
dedi. Cora, biz milletvekili 
olduktan sonra bu konuyu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
taşıdıklarını dile getirerek; “O 
zamandan bu zaman kadar 
çalışmalar neticesinde Tonya 
tereyağının önündeki 
sahteciliği ortadan kaldırmak 
ve Tonya tereyağının kalitesini 
muhafaza edebilmek amacıyla 
coğrafi işaret için başvuruda 
bulunduk. Tonya Belediyesi 
üzerinden müracaat edildi. 
Ankara'da Türkiye Patent ve 
Marka Kurumu tarafından 
süreci bizzat takip ederek 
Tonya tereyağının coğrafi 
işaretini Tonya'mıza ve 
Türkiye'ye kazandırmış olduk. 
Tonya tereyağı artık coğrafi 
işaretiyle beraber daha çok 
tanınan, daha çok bilinen ve 

sahteliğinin önüne kolaylıkla 
geçilebilecek bir marka 
değerine kavuşmuştur. 
Tereyağının tapusu alınmıştır. 
Tereyağı Tonya'ya tescil 
edilmiştir. Tonya'mıza hayırlı 
uğurlu olsun” şeklinde konuştu.  
Ardından festival yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Kürtün 
caddesinde devam eden 
yürüyüş Cumhuriyet Meydanı 
süt çeşmesi etrafında kurulan 
horon halkasıyla saatlerce 
horon oynandı. Oluşturulan 
horon halkasına eşlik eden atlı 
grup festivale ayrı bir renk kattı. 
Akşam ise, Şehit Ayhan Güner 
ilkokulu bahçesinde devam 
eden festivalde bir konuşma 
yapan Belediye Başkanı 

Osman Beşel: "Bugün birlik ve 
beraberliğimizin en güzel 
örneklerinden birinin hayat 
bulduğu bir gün yaşıyoruz. 
Tonya Tereyağı'nın varlığının ve 
öneminin bütün dünyaya bir 
daha hatırlatılması bu vesile ile 
ortak paydamız olan kültür 
değerlerimizin, kardeşlik, 
komşuluk arkadaşlık 
duygularıyla aynı ortam da bir 
daha paylaşılması amacıyla 
düzenlediğimiz festivalimize 
katılan herkese teşekkür 
ediyorum" diye konuştu. 
Festivalin ilk günü akşamı 
Sebahattin Yanık, Kurtuluş 
Eyibil, Özkan Pekin, Neşat 
Aydın, Cengiz Selimoğlu,  Onay 
Şahin, Sait Uçar sahne aldılar. 

Geleneksel hale gelen Osmanlı Salnameleri'yle övülen katkısız Tonya Tereyağı adına gerçekleştirilen 
17. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali muhteşem görüntülerle başladı ve sona erdi. 

T
ürklere Anadolu'nun 
kapılarının açıldığı 1071 
Malazgirt Zaferi'nin 

947'nci yıl dönümünde, tarih 
sayfalarında önemli bir yeri olan 
büyük zaferin ruhu yeniden 
yaşatıldı. Horasan Meliki Çağrı 
Bey'in son eşinden dünyaya 
gelen ve amcası Tuğrul Bey'in 
yerine 27 Nisan 1064'te Büyük 
Selçuklu Devleti'nin ikinci 
hükümdarı olan Sultan 
Muhammed Alparslan, 42 
yaşında elde ettiği büyük 
başarıyla dünya tarihinin 

geleceğine yön verdi. Sultan 
Alparslan'ın, Malazgirt'te 26 
Ağustos 1071'de Bizans 
İmparatoru Romen Diyojen'in 
ordusuna karşı sayı olarak az 
ancak yürekli askerleriyle 
asırlarca konuşulacak taktiksel 
bir savaşla elde ettiği büyük 
başarı, 947'nci yıl dönümü 
kutlamalarıyla yeniden 

hafızalarda yerini alacak. 
Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın himayesinde ve 
katılımıyla Muş'un Malazgirt 
ilçesindeki "Malazgirt Meydan 
Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ile 
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 
gerçekleştirilecek etkinliklerde 
Malazgirt Zaferi'nin önemi 
anlatıldı.
DİN ALİMLERİNİN DE 
TAVSİYESİYLE MUHAREBE 
CUMA GÜNÜ BAŞLADI
Türklere Anadolu'nun kapılarını 
açan büyük zaferin komutanı 

Sultan Muhammed Alparslan, 
Selçuklu hükümdarı Çağrı 
Bey'in ikinci oğlu olarak 20 
Ocak 1029'da dünyaya geldi. 
Babası ile amcası Tuğrul Bey'in 
vefatının ardından ortaya çıkan 
saltanat mücadelesinden gelip 
gelerek 27 Nisan 1064'te 
Selçuk Devleti'nin tahtına çıktı.
Esir aldığı Diyojen'e gösterdiği 

hoşgörüyle de nam salan 
Alparslan, Barzam Kalesi 
kumandanı Yusuf Harizmi'nin 
bıçaklı saldırısına uğramasının 
ardından 24 Kasım 1072'de 
hayatını kaybetti. Sultan 
Alparslan, Türkmenistan'daki 
Merv şehrine defnedildi. 
Vasiyeti üzerine yerine oğlu 
Melikşah tahta geçti.Tarihe 
"Anadolu'nun kapılarını 
Türklere açan sultan" olarak 
geçen Alparslan, tahtta kaldığı 
yıllar boyunca önemli seferlere 
imza attı. Büyük bir devlet 
adamı ve komutan olan Sultan 
Muhammed Alparslan, 
Abbasilerin de yardımına 
koşarak İslam dünyasının 
hamiliğini üstlendi.
"YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLAR 
O SÜREÇTE TÜRKİYE'YE 
DÖNÜŞTÜ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
(YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Abdurrahim Tufantoz, 947 yıl 
önceki muharebenin Bizans 
ordusu için büyük hezimet, 
Türkler için ise büyük zafer 
olduğunu söyledi. Bizans ve 
Türklerin daha önce de 1048'de 
Hasankalı (Pasinler) 
Savaşı'nda karşı karşıya 
geldiğini dile getiren Tufantoz, 
"Ancak Malazgirt'i önemli 
yapan, 1071'de bizzat kağanlar 
yani Alparslan ve karşı tarafta 
da Romen Diyojen tarafından 
yapılan bir harp oluşudur. 
Diyojen'in amacı, Anadolu'yu 
Türklere kapatmaktı. Alpars-
lan'ın amacı da orduları-na ve 
insanlarına yer bulmaktı. Bunun 
mücadelesiydi. Kazanan Alp-
arslan oldu. Şimdi bizim yaşa-
dığımız topraklar bu süreçte 
Türkiye'ye dönüştü." dedi.
"TURAN TAKTİĞİNİN EN İYİ 
UYLANDIĞI SAVAŞTIR"
Tufantoz, Alparslan'ın Bizans 
ordusuyla Malazgirt Ovası'nda 
karşılaştığını aktararak şöyle 
devam etti: "Alparslan'ın 25 bin, 
Bizans'ın da 50 bin civarında 
bir ordusu olduğunu tahmin 

ediyoruz. Çünkü Alparslan'ın 
yanında 4 bin muhafız birliği 
kalmıştı. Afşin Bey 
Anadolu'daydı, 10 bin kişiyle 
geldi.10 bin kişi de gönüllüler 
vardı. 26 Ağustos günü cuma 
namazına müteakip Alparslan, 
beyaz bir elbise giyip ordusuna 
'Bu benim kefenim olsun' dedi. 
Malazgirt Savaşı hilal taktiği 
dediğimiz Türklerdeki meşhur 
'Turan' taktiğinin en iyi 
uygulandığı bir savaştır. 
Dünyada çok kısa süren 
savaşlardan biridir. Savaş 
yaklaşık 2 saat sürüyor. O 
sırada Romen Diyojen'in de 
savaş alanında olduğunu 
görüyoruz ve yakalanıyor."
"BİZANS 105 YIL BOYUNCA 
KARŞI ÇIKACAK GÜCÜ 
BULAMADI"
Savaşta yakalanan Romen 
Diyojen'in bir krala yakışır 
şekilde muamele gördüğünü 
anlatan Tufantoz, şunları 
söyledi: "Malazgirt Savaşı 
Türklerin Anadolu'yu yurt 
edinme zaferidir. Savaşta kaç 
kayıp verildiğine yönelik bir fikir 
yok. Çünkü kayıtlı asker 
sayısıyla ilgili kesin bir bilgi yok. 
Bu zaferle Bizans 1176 yılına 
kadar yani Malazgirt Savaşı'n-
dan 105 yıl sonrasına kadar 
Selçuklulara karşı çıkacak gücü 
kendinde bulamadı. Ardından 
Alparslan'ın emriyle Anadolu'da 
ertesi yıl 5 devlet kuruluyor. 
Danişmentliler, Saltuklular, 
Mengücekler, Artuklular ve 

Sökmenliler bu zaferden 
hemen sonra kuruldu. İleri 
uçta da Selçuklu 
Hanedanı'ndan Süleyman 
Şah'ın kurduğu Türkiye 
Selçuklular Devleti var. 
Bizans'ın artık direnecek 
gücü kalmadığı için o kadar 
hızlı bir yerleşim yaşanıyor 
ki Anadolu tamamen 
Türk yurdu haline geliyor.”
"ZAFERDEN SONRA 
AVRUPALILAR 
ANADOLUNUN TÜRK YURDU 
OLDUĞUNU KABUL ETTİ"
Malazgirt Savaşı'ndan sonra 
Avrupalı seyyahların Anadolu 
için "Türkmenia" diyerek Türk 
bölgesi olduğunu kabul ettiğini 
vurgulayan Tufantoz, zaferin 
elde edildiği bölgede yürütülen 
çalışmalara ilişkin şunları 
kaydetti: "Bu sene ikincisi 

tertipleniyor. Malazgirt 
Savaşı'nın yapıldığı yerde 
tadilat tamirat yapılıyor. Yeni 
eserler oluşturuluyor. Otağlar 
kuruldu. Ortasında 
Cumhurbaşkanlığı forsunda 
bulunan 16 yıldızı betimleyen 
tarihler yazılacak. Osmanlı'dan 
önce de bu toprakların bize ait 
olduğunu gösteren vesikalar 
hayata geçiriliyor. Türklerin 
Anadolu'ya yerleşmesi ve kök 
salmasının temelinde Malazgirt 
Zaferi yer almaktadır. Çünkü 
artık Malazgirt'te Türklere karşı 
çıkacak bir güç kalmıyor. 
Bizans kabuğuna çekiliyor. Bu 
savaşla Türkler büyük bir öz 
güven kazandı." 

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 947. YIL DÖNÜMÜ
Türk tarihinde "zaferle özdeşleşen ay" olarak gösterilen Ağustos ayında kazanılan ilk galibiyet, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi oldu.
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TONYA COĞRAFİ İŞARETİNE KAVUŞTU

> Abdulkadir AYNACİ 4'de

Sütpınar Kur'an Kursu'nda 5 hafız için icazet töreni 
yapıldı. Törene Sütpınar Kur'an Kursu'nun yeniden 
faaliyete geçmesini sağlayan Üsküdar Belediye 
Başkanı Şalpazarlı Avukat Hilmi Türkmen de katıldı. > Vedat FURUNCU 3'de

17. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali renkli 
görüntülerle sona erdi. Festivalin son gününde Tonya 
Tereyağının  Coğrafi İşaret Belgesi Teslim töreni 
binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.


