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23 NÝSAN KUTLU OLSUN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu
gibi Vakfıkebir ilçemizde de düzenlenen programlarla kutlandı.

YIL : 19
Kentimizin sakini
değil, sahibi
olalım.
Bu gazete Basın
Ahlak İlkeleri'ne
uymayı taahhüt
eder.
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ADLiYE SARAYI'NIN YERi TAMAM, SIRA iHALEDE!
Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olan ve yatırım programına alınan Vakfıkebir Adliye Sarayı için son kamulaştırma tamamlandı.
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> Ahmet KAMBUROĞLU 18'de

403 TON ÞEKER DAÐITILDI

JANDARMA

Trabzon'da daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek
için 2 bin 108 arı yetiştiricisine toplam 403 ton şeker dağıtıldı.

> Sadık AYDIN 2'de

VAKFIKEBÝR'DE TURÝZM ÞENLÝÐÝ

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Turizm Haftası'
dolayısıyla düzenlenen 'Turizm Şenliği' kortej yürüyüşü ile başladı.

> Sadık AYDIN 3'de

“İLÇEMİZE VE BÖLGEYE HİZMET EDECEK”
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> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

VAKFIKEBiR
UYGULAMA OTELi

ü Tur Organizasyonları ü Lüx Odalar
ü Toplantı Salonu
ü Süit Odalar
Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar
Rezervasyon
0462 841 44 05 OKUL : 0462 841 44 00

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A Vakfıkebir / TRABZON
vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

Vakfıkebir Uygulama Oteli
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403
TON
ŞEKER
DAĞITILDI
Trabzon'da daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 2 bin 108 arı yetiştiricisine toplam 403 ton şeker dağıtıldı.
Ahmet KAMBUROĞLU

“1 KALA”
Şampiyonluğa “1” kala…
Ne kadar yaklaştığımızın farkındasınız
değil mi?
Bu özlemin bitmesi çok yakın…
Ben hatırlamıyorum şampiyonluğu, nasıl
bir duygu olduğunu da bilmem…
Mesela bizim çocuklarımız çok şanslı,
onlar Trabzonspor'umuzun şampiyon
olduğunu görecekler, hissedecekler ve
tadacaklar…
Ne güzel bir duygu değil mi?
Çocuklarımızın bu yaşta, bu zevki
tatmaları, büyük mutluluk…
Cumartesi gecesi oynanacak olan
Antalyaspor mücadelesini kazanıp,
şampiyonluğumuzu 4 hafta önceden ilan
etme hakkımız olacak…
Sokaklar süslendi…
Her sokağa, her köşe başı, her dükkan
bordo-mavi bayraklar asıldı.
Trabzonspor'umuzun şampiyon oluşu tüm
dünya'da kutlanacak. Tüm dünya böyle bir
şampiyonluk kutlaması görememiş olacak
ve görecekler…
Diğer takımların taraftarı bizlere
imrenecek.
Dünyanın her yerinden Trabzon'a akın akın
geliyorlar. Uçaklar sürekli dolu gösteriyor.
Ne güzel bir mutluluktur bu.
Vatandaşlarımız son haftalara girildiği
günlerde, maç izlemek için şehrimizi
geliyorlar…
Hadi bu hafta son olsun,
şampiyonluğumuzu yazdıralım…
Önemli uyarı…
Şampiyonluk kutlamalarına sıra gelince,
kimse ağlamasın, kimse üzülmesin...
Mutluluğa gölge düşmesin…
Mutluluğumuz hüzünle dolmasın…
Anneler, babalar, kardeşler ve çocuklar
ağlamasın…
Silaha “HAYIR”
Bir dakikalık zevk uğruna, lütfen dikkatli
olalım…
Her havaya atılan merminin yere ineceğini,
yorgun merminin can alacağını ve
çevremizde birçok kişinin örnek teşkil
ettiğini unutmayalım…
Mutluluğa kurşun sıkma, sıkanları uyar,
şikayet et…
Gerisini kolluk kuvvetlerine bırak...
*******************
Kara borsacılar arttı…
Şampiyonluğu kullananlar, kara borsadan
bilet satışına başladı. Çok farklı fahiş
yatlar var…
Bu kurnaz satıcılara bir şekilde müdahil
olup, gölge düşürmeye çalışanların önüne
geçmemiz gerekir…
Bilet alacak vatandaşlarımızın dikkatli olup,
fahiş yat isteyen satıcıları şikayet etmeleri
gerekmektedir…
*******************
Vakfıkebir'de park eden araçlardan
geçilmiyor…
Esnaf bu tür araçlar yüzünden iş bile
yapamıyor…
Sabah vatandaş aracı ile geliyor, o araç
park edilen yerde akşama kadar duruyor…
Bu esnafa/insanlara yazık değil mi?
Esnaf iş yapamamaktan şikayetçi iken bu
davranışlar çok yanlış…
Trakçiler nerde?
Ramazan/oruç onları da vurdu herhalde,
kimseden ses çıkmıyor?
Bize dokunmayan yaşasın…
*******************
Pazar günü Ramazan Ayının son günü…
Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 1.
Günü…
Ne zaman geçtiğini anlayamadığımız bir
ramazan ayını geride bırakmış olacağız…
Büyüklerimin ellerinden öperken,
küçüklerimin ise gözlerinden öpüyorum,
bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı
kutluyorum…

Kuruluşu : 5 Mart 2004
Sayı
: 944
Tarih : 29.04.2022
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rabzon Arı Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Yusuf
Aksoy; 2021 yılı Ekim
ve Kasım aylarında 100 ton,
2022 yılı Şubat ayında 27 ton
ve Nisan ayında 200 ton
olmak üzere 2 bin 108
üyemizin destekleme aldığı
116 bin kovana Tarım ve
Orman İl Müdürlüğü
koordinesi ile Trabzon ili arı
yetiştiricileri birliği olarak
ucuz şeker dağıtımı
gerçekleştirdik. Nisan sonuna
kadar 75 ton daha şeker
dağıtımı gerçekleştireceğiz.
Dolayısı ile toplamda 403 ton
şeker dağıtımı yapmış
olacağız. Olumsuz geçen
sonbahar ve kış şartlarının
tahribatlarını ortadan

Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Turizm Haftası' dolayısıyla düzenlenen 'Turizm Şenliği' kortej yürüyüşü ile başladı.

V

akfıkebir Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
tarafından
“Vakfıkebir'de Turizm”
sloganı ile 15-22 Nisan
tarihleri arasında 4.
Geleneksel Turizm Şenliği
gerçekleştirildi. Turizm
sektörüne hizmet edecek
kaliye personel yetiştiren ve
bulunduğu bölgeye değer
katan “Vakfıkebir'in Yıldızı”
olan Uygulama Otelindeki
Turizm etkinliği programı
saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasının
ardından günün anlam ve
önemini belirten konuşmayı
Okul Müdürü Mehmet
Kahveci yaptı. İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Altın,
Belediye Başkanı
Muhammet Balta ve İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan'da birer selamlama
konuşması yaptılar.

Ahmet KAMBUROĞLU
Cep: 0533 495 07 20

“YILLIK 10 BİN KİŞİYE EV
SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”
Birçok medeniyete beşiklik
etmiş, bu medeniyetlerden
kalma çok zengin bir tarihi
mirasa sahip, doğal
güzellikleriyle bir cenneti
andıran, kıtalar arasında bir
köprü konumunda olan
ülkemiz, turizm zenginlikleri
bakımından dünyanın sayılı
ülkelerinden biridir. Bu
konuya toplumumuzun
ilgisini çekmek, yapılan
çalışmaları ulusal ve ulusları
alanlarda duyurmak
amacıyla her yıl 15-22 Nisan
tarihleri arasında “Turizm
Haftası” kutlamaları
yapılmaktadır. Bu yıl bizlerde
burada bu programın
dördüncüsünü icra
etmekteyiz. Amacımız
öğrencilerimizin sosyal ve
mesleki yönden çağın
ihtiyaçlarına cevap

verebilecek tarzda,
toplumsal değerlere saygılı,
araştırmacı üretken,
katılımcı, paylaşımcı bireyler
olarak yetiştirmek; çağı
yakalamış örnek bir eğitim
kurumu olmaktır. Önceliğimiz
kişilikli, kariyer hedeeri olan
sektöre kaliye elaman
yetiştirmektir. Turizm
sektöründe kaliye elamana
çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Belki afaki bir veri olacak
ama 1000 öğrencimiz dahi
olsa bunların hepsini
yerleştirebiliriz. Çünkü ihtiyaç
var. Bu ihtiyacı karşılamak

için okulumuz da Yiyecek
içecek, konaklama ve
seyahat hizmetleri alanları
bulunmaktadır. Okulumuz
bünyesinde 45 oda 120
yatak kapasiteli uygulama
oteli bulunmaktadır. Otelimiz
öğrencilere uygulama imkanı
sunduğu gibi 2021 yılı
içerisinde pandemi şartları
olmasına rağmen otelimiz
9250 kişiye ev sahipliği
yapmıştır. Öğrencilerimiz 10.
sınıftan itibaren mayıs
ayından ekim ayına kadar
ilimizdeki turizmle ilgili
işletmelere staja gitmektedir
ve bu öğrenciler okul
bitmeden hayata atılmakta
ayda 3 ila 5 bin arasında
maaş almaktadır. Hatta bazı
öğrencilerimiz 10 ve 11.
sınıfta kazandıkları staj
ücretleriyle araba aldığına
şahit oluyoruz. Maddi ve
manevi anlamda avantajlı
olan okulumuzun öğrenciler
tarafından tercih edilmesinde
siz değerli misarlerin
manevi katkılarını bekliyoruz.

Okulumuzun Vakfıkebir'e
kazandırılmasında başta
TBMM Çevre ve Şehircilik
Komisyon Başkanı ve AK
Parti Trabzon milletvekilimiz
Sayın Muhammet Balta'ya,
Belediye Başkanımız Sayın
Muhammet Balta'ya,
ilçemizin siyasi
yöneticilerine, sivil toplum
örgütlerimize, ilçemiz
esnaarına ve geldiği
günden beri desteklerini
bizden esirgemeyen Sayın
Kaymakamımız Dr. Hacı
Arslan Uzan'a teşekkür
ediyorum. Turizm Haftası
Vakfıkebir için, Büyükliman
için, Trabzon için, Türkiye
için, dünyamız için, barışa,
huzura ve yeniliklere vesile
olmasını diler, hepinizi
saygıyla selamlarım dedi.
Program kapsamında
konuşmaların ardından slayt
gösterisi sunuldu, mesleki
yarışmalar yapıldı, şiirler
okundu ve çeşitli
yarışmalarda dereceye
girenlere ödülleri verildi.

MECLİS DEMEK MİLLET İRADESİ DEMEKTİR
23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısı ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Altın görevini Vakfıkebir Çavuşlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Arda Bilgin'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenli ve
Çocuk Bayramı dolayısı ile
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Ahmet Altın görevini
Vakfıkebir Çavuşlu Ortaokulu
7.sınıf öğrencisi Arda Bilgin'e
devretti. Çocuklara geleceğin
yüksek mevki sahipleri gibi
davranılması gerektiğini
söyleyen İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın, "Bugün
23 Nisan 1920 yılında
kurulan meclisimizin 102.

Vakfıkebir'de Çıkar, Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

üretimiyle alakalı yani bu
şeker doğrudan bal olmuyor.
Bu verdiğimiz şekerlerle
arıcılarımız kovanlardaki arı
sayılarını arttırıyor. Bu
dönemde bu mutlak suretle
gerekli olan bir durumdur.
Şeker dağıtımı ile
arıcılarımıza büyük bir destek
sağlamış olduk. Arıcılarımız
bu bal üretim sezonuna hem
daha güçlü, hem kovanları
hem de kendileri daha iyi
gelir elde edebilecek duruma
giriyorlar. Bu dönemde de
inşallah iyi olmasını ümit
ediyoruz. Şu ana kadar
yağışların ve kış aylarının
ağır geçmesi arıcıları
zorlamaktadır. İnşallah sezon
başlarken çiçek

olduğu 108 ton şekeri kent
gelinde arıcılara dağıtıyoruz.
Bu bizim için önemli bir
destek. Neden önemli? Arı
gelişmediği zaman bal
yapmıyor. Şekeri sadece
arının gelişmesi için
kullanacağız. Şekerden bal
yapıyorlar gibi farklı
anlaşılmalar var. Kışların
uzun gitmesi sebebiyle arılar
şuan açlık tehlikesindedir.
Yani arımızı geliştirmek için
kullanacağımız bir şeker
desteğidir.”

VAKFIKEBİR'DE TURİZM ŞENLİĞİ
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İMTİYAZ SAHİBİ
Melahat KAMBUROĞLU

kaldırmak ve kış şartlarında
beslenemeyen arılarımızın
bahara güçlü olarak girmesi
için şeker arıcılarımızın
olmazsa olmazıdır. Tüm
arıcılarıma bol ve bereketli
bir sezon dileyerek,
“Desteğin hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum. Tonlarca
bal olarak dönsün inşallah”
dedi.
“KOVANLARDAKİ ARI
SAYISI ARTACAK”
Şekerin, arı sağlığı ve kovan
güçlenmesi için gerekli olan
bir durum olduğunu belirten
Trabzon Arı Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Yusuf Aksoy,
“Şeker dağıtımı kesinlikle bal
üretimi ile ilgili bir durum
değildir. Dolaylı olarak bal

popülasyonunun yüksek
olmasını ve ilimizdeki
arıcılarında yüzlerinin
gülmesini umut ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde
sezonda arıcılarımıza
bereketli bol kazançlı günler
diliyoruz” dedi.
“ARILARI BESLEME
AMAÇLI KULLANILIYOR”
Şekerin arıları sadece
besleme amaçlı
kullanılacağını belirten
Başkan Aksoy,
“Bakanlığımızın sunmuş

HABER MÜDÜRÜ/MUHABİR
Sadık AYDIN - Abdulkadir AYNACİ
e-mail: sadikmuhtar71@gmail.com

SAYFA EDİTÖRÜ
Alper Özkan KARAGÖL

yıldönümünü kutluyoruz.
Meclis demek millet iradesi
demektir. Bu da milletin kendi
kendini yönetmesi demektir.
Mustafa Kemal Atatürk,
Kurtuluş Savaşı döneminde
en sıkıntılı günlerinde
meclisimizi kurarak, milletin
tam bağımsızlığının
tescilleneceğini görmüştür.
Bu günü de başta kendi
milletimiz olmak üzere tüm
dünya çocuklarına armağan

HUKUK MÜŞAVİRİ
Avukat Gürbüz Kamburoğlu
0 533 768 88 42

İSTANBUL TEMSİLCİSİ
Mehmet KAMBUROĞLU
Tel :0 212 544 93 00

ÇARŞIBAŞI TEMSİLCİSİ
Gökhan ŞAHİN
0 532 521 39 95

SORU VE ÖNERiLERiNiZ iÇiN
buyuklimanpostasi@gmail.com
0533 495 07 20

etmiştir. Burada çocuklara
armağan etme amacımız ve
Atatürk'ün bizlere verdiği
mesaj da, geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımızın
bir cevher olduğunu ve bu
cevherin iyi işlendiği zaman
bu memleketin asıl teminatı
olduklarını görmemizi
istemiştir. Ben de anne
babalarımıza ve
öğretmenlerimize şu
tavsiyede bulunmak

istiyorum, öğrencilerimizi ve
çocuklarımızı geleceğin
büyükleri olarak, ülkenin
yöneticileri, en yüksek
idarecileri olarak görmeleri
ve ona göre davranmalarını
istiyorum. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramımız tekrar kutlu
olsun" dedi. Ziyarete gelen
çocuklarla bir süre sohbet
eden Altın, çocuklara çeşitli
hediyeler verdi.

YAYIN TÜRÜ : YEREL SÜRELİ

YÖNETİM VE BASIM YERİ
BÜYÜKLİMAN POSTASI GAZETESİ VE MATBAASI
Kemaliye Mahallesi Deniz Sokak No:11A Zemin Kat
Tel : 0462 841 56 00 Fax : 0462 841 43 23
Vakfıkebir / TRABZON
Bu gazete ''Basın Ahlak İlkeleri''ne
uymayı taahhüt eder.

İ L A N
T A R İ F E S İ
Tam Sayfa Reklam..................3.000 TL
Yarım Sayfa Reklam...............1.500 TL
1/4 Reklam................................750 TL
Tüzük(1 Tam Sayfa)..............3.500 TL
Kongre.......................................500 TL
Zayi...........................................150 TL
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ADLİYE SARAYI'NIN YERİ TAMAM, SIRA İHALEDE!

Vakfıkebir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olan ve yatırım programına alınan Vakfıkebir Adliye Sarayı için son kamulaştırma tamamlandı.

V

akfıkebir İlçesi Cumhuriyet
Mahallesinde 3.942 metrekarelik
bir alanda inşa edilecek olan
Vakfıkebir Adliye Sarayı arazisinin
2.470 metrekaresi Vakfıkebir
Belediyesi
tarafından vatandaşlarla
anlaşarak satın
alınmıştı. Geriye
kalan 1.470
metrekarelik
kısmının
kamulaştırması
tamamlandı.
Vakfıkebir
Belediyesi

tarafından ilçeye kazandırılmak istenen
adliye sarayı için belediye kasasından
2 bucuk milyon lira 2.470 metrekare
alan için para ödendi. Fiyatta
anlaşılamayan 1.470 metrekarelik
kısmında satın alınabilmesi için
çalışma başlatılmıştı. 01.09.2020
tarihinde geriye kalan arazinin
kamulaştırılması ile alakalı Adalet
Bakanlığı Cumhurbaşkanlığına izin
yazısı yazmış ve iznin ardından
kamulaştırma süreci başlatmıştı. Bu
süreç tamamlanarak kamulaştırma
sona erdi ve arazi Adalet Bakanlığı
emrine geçti. Vakfıkebir Adliye Sarayı
3.942 metrekare alan üzerine 15 bin
metrekare kapalı alandan oluşacak.
Trabzon İlinde 4 adet adliye sarayı
yapılacak. Bunlar Of, Araklı, Akçaabat
ve Vakfıkebir de yapılacak. Yapılacak
olan 4 adet adliye saraylarının
arasında en büyüğü Vakfıkebir
ilçemizde olacak. Yatırım
programında olan ve İhale aşaması
sürecine gelen Vakfıkebir Adliye
Sarayı tüm bölgeye adliye sarayı
olarak hizmet edecek.
“İLÇEMİZE VE BÖLGEYE
HİZMET EDECEK”
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta, Vakfıkebir
Belediyesi olarak ilçemize
kazandırılmak istediğimiz

adliye sarayı için belediyemizin
kasasından 2 bucuk milyon lira 2.470
metrekare alan için para ödeyerek
satın almıştık. Fiyatta anlaşma
sağlayamadığımız 1.470 metrekarelik
kısmında satın alınabilmesi için Adalet
Bakanlığımız tarafından çalışma
başlatılmıştı. 01.09.2020 tarihinde
geriye kalan arazinin kamulaştırılması

ile alakalı Adalet Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığına izin yazısı yazmış
ve iznin ardından kamulaştırma süreci
başlatmıştı. Bu süreç tamamlanarak
kamulaştırma sona erdi. Önümüzdeki
süreçte yatırım programına alınan
Vakfıkebir adliye sarayı için ihale
yapılıp tamamlanmasının da
mutluluğunu ilçe olarak hep birlikte

yaşayacağız. Bu süreçte bizlere destek
olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan Bey başta olmak üzere
değerli bakanlarımıza,
Milletvekillerimize ve özellikle her
konuda bizlere yardımcı olan TBMM
Çevre Komisyon Başkanı Muhammet
Balta'ya ve emek harcayanlara
teşekkür ediyorum.

HASTANE
JANDARMA

İYİ
PARTİ
İLÇE
TEŞKİLATI
İFTARDA
BULUŞTU
İYİ Parti Vakfıkebir Belediye Meclis üyeleri Selim Alp ve Okan Bilgin'in düzenlediği iftar programında Parti teşkilatı bir araya geldi.
D

üzenlenen iftar
Programına İl Başkan
Yardımcımız Ahmet
Bilgin, İlçe Başkanı Alpaslan
Beşli, İl Yönetim Kurulu Üyesi
Hacer Sayal, İYİ Parti Vakfıkebir
Belediye Meclis üyeleri Selim Alp
ve Okan Bilgin'in yanı sıra ilçe
teşkilatı olarak katılım sağlandı.
Programda konuşan İYİ Parti
Vakfıkebir İlçe Başkanı Alpaslan
Beşli şunları söyledi: “İYİ Parti
ailesi 4 yıl önce kurulmuş ve
giderek güçlenerek büyüyen bir

parti. Vakfıkebir'de birkaç kişiyle
kurduğumuz partimiz her geçen
gün bir ivme kazanıyor. İyi
Parti'nin hem Vakfıkebir'e hem
de ülkemize ne kadar iyi
geldiğini herkes gördü. Taraı
tarafsız herkesten büyük bir
övgü alıyoruz. Böylesine bir
topluluğu ancak sizler bir arada
toplayabilirdiniz. Genelde
iktidara yerelde belediyelere talip
olduğumuzun altını çizerek ifade
etmek istiyorum. Hem size
teşekkür etmek hem de

Ramazan vesilesiyle tüm
teşkilatımızla bir araya gelmek
istedik. Ramazanın başı rahmet,
ortası mağret, sonu ise
cehennemden kurtuluştur. Bizi
böyle bir aya tekrar kavuşturan,
böyle bir bereketli sofrada
buluşturan Rabbimize sonsuz
şükürler olsun. İnşallah Bayrama
da Tüm Millet olarak sağlıklı ve
huzurlu bir şekilde ulaşırız” diyen
Başkan Beşli, partililere
katılımlarından dolayı teşekkür
etti.”

ERBAKAN VAKFI İFTARDA BULUŞTU EMEKLİ BANKACI HAYATINI KAYBETTİ
Erbakan Vakfı Vakfıkebir ilçe temsilciliği tarafından iftar programı düzenlendi. İftar Programında
konuşan İlçe Başkanı Çiçek, milli görüş sancağını kalenin burçlarına dikeceğiz dedi.

G

eleneksel olarak her yıl
düzenlenen programa
Yeniden Refah Partisi
Vakfıkebir ilçe Başkanı
Sadettin Çiçek, Genel Merkez
Teşkilat Başkan Yardımcısı
Süleyman Polat, İl Başkan
Yardımcısı Kamil Çolakoğlu,
teşkilat mensupları, KEBİR
SÜT Yönetim Kurulu üyesi
Yılmaz Karadeniz ve
Vakfıkebir'li iş adamlarından
katılım sağlandı.
“MİLLİ GÖRÜŞ SANCAĞINI
KALENİN BURÇLARINA
DİKECEĞİZ”
Erbakan Vakfı üyeleri iftar
yemeğinde bir araya geldi.
Açılış konuşmasını yapan
Sadettin Çiçek milli görüş
siyasetinin hayatın tüm
alanlarında uygulamamız
gerekliliğini ahlaki ve manevi
yozlaşma'nın ekonomik
sıkıntılar ile çoğaldığı bu
zamanda daha çok çalışmak
gerekliliği üzerinde durdu.
Bütün zorluklara rağmen Milli
Görüş´ü yeniden ayağa
kaldıracağız, yeniden
dirilteceğiz ve yeniden milli
görüş sancağını kalenin
burçlarına dikeceğiz? İfadesini
kullandı? Özel bir restoranda

gerçekleştirilen iftar yemeğinde
konuşan Başkan Saadettin
Çiçek, vakıf üyeleriyle birlikte
olmanın mutluluğunu
yaşadığını vurgulayıp, vakfın
kuruluşu ve amacı hakkında
bilgiler verdi. Sözlerinin
devamında Genel Başkanımız
ve Başbakan merhum
Necmettin Erbakan´ın bazı
nasihatlerini davetlilerle
paylaşan İlçe Başkanı
Saadettin Çiçek, Erbakan
Hocanın 1969 seçimlerinde ilk
kez siyasete girdiğinde tam üç
milletvekili çıkarmaya yetecek
oyu tek başına aldığını
hatırlatarak? Necmettin
Erbakan milli görüş zihniyetini
parlamentoya taşımıştır? dedi
ve ekledi? Sadece buda değil
Erbakan hocamızın son
derece mütevazi imkanlarla
15-20 arkadaşıyla başlattığı bu
hareket üç senenin içerisinde
iktidar ortağı olacak bir
noktaya gelebildi ve Milli
Selamet Partisi olarak
koalisyon ortağı oldu. Bunlar
maddi gücünün fazla olmasıyla
elde edilmiş başarılar değil, o
dönemde de 69 da ve 1973´de
milli görüş hareketine cenabı
Allah yardım etti ve Erbakan

hocamızın her fırsatta tekrar
ettiği o sözde olduğu gibi milli
görüş hareketinin
başlangıcında da bu zaferler
imanla kazanıldı dedi. Çiçek,
milli görüşün ikinci 40 yılında
dört tane partimiz kapatılmış
olsa da, hareketimiz defalarca
kendi içinden bölünüp
parçalanmaya çalışılmış olsa
da, bütün bunlar yetmezmiş
gibi hareketimizin başlatıcısı
olan liderimizi kaybetmiş olsak
da şuanda zahiri şartların
hepsi aleyhimize gözükse de
bütün zorluklara rağmen milli
görüşürü yeniden ayağa
kaldıracağız yeniden
dirilteceğiz ve yeniden milli
görüş sancağını kalenin
burçlarına dikeceğiz? dedi.”
Genel merkez teşkilat başkan
yardımcısı Süleyman Polat
yaptığı konuşmada, ülkemizin
kalkınmasına katkı sağlayacak
maddi ve manevi çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Kebir Süt
yönetim kurulu üyesi Yılmaz
Karadeniz, böyle bir programın
düzenlenmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Program yemek duası ve
konuşmalarsın ardından sona
erdi.

Vakfıkebir İlçesi Körez Mahallesi sakinlerinden emekli bankacı Selçuk Alp (56) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

V

akfıkebir İlçesine bağlı
Körez Mahallesi
sakinlerinden Büyükliman
Medya imtiyaz sahibi Mehmet

Bülent Alp'in kayın biraderi
emekli bankacı Selçuk Alp
yakalanmış olduğu amansız
hastalığa yenik düştü.

Trabzonspor sevdalısı emekli
bankacı Selçuk Alp 3 yıldır ev ile
hastane harasında tedavisi
devam ediyordu. 56 yaşında evli
1 erkek çocuk babası olan
Selçuk Alp'in cenaze merasimi
Vakfıkebir Merkez eski camide
öğlen namazına müteakip
kılınan cenaze namazın
ardından ikamet ettiği Körez
mahallesindeki aile
kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan, Belediye
Başkanı Muhammet Balta ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Merhum Selçuk Alp'e Allah'tan
rahmet, kederli ailesine ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

TURAN VE BALTÜRK'Ü EBEDİYETE UĞURLANDI
Vakfıkebir İlçemizin iki değerli esnafı İhsan Turan (92) ve İdris Baltürk (46), geçirdikleri rahatsızlık sonucu vefat ettiler.

V

akfıkebir İlçesi Tarlacık
Mahallesinden ilçede 70
yıla yakındır ayakkabı
tamirciliği mesleği yapan ve
herkes tarafından sevilen,
sayılan İhsan Turan 92 yaşında
geçirdiği rahatsızlık sonucu

vefat etti. Ayrıca Vakfıkebir
İlçesi Deregözü Mahallesinde
İlçede Lokantacı esnaflığı
yapan beyefendi kişiliği ile
herkesin sevdiği İdris Baltürk 46
yaşında geçirdiği ani rahatsızlık
sonucu hayatını kaybetti. Turan

ve Baltürk'ün cenazeleri 28
Nisan 2022 Perşembe günü
Vakfıkebir Merkez Eski
Camiinde öğlen namazına
müteakiben kılınan cenaze
namazlarının ardından merhum
İhsan Turan Tarlacık
Mahallesinde, merhum İdris
Baltürk Deregözü
mahallesindeki aile
kabristanlıklarında toprağa
verildiler. Cenazelere İlçe
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan
Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Müftüsü
Şükür Küçük ve çok sayıda
vatandaş katıldı. İhsan Turan ve
İdris Baltürk'e Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.

Büyükliman
Postası

4

HABER

29.04.2022

VAKFIKEBİR ADNAN DEMİRTÜRK YURDU
DIŞ CEPHE ONARIM YAPIM İŞİ
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE
SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Osman KOYUNCU
MEDENİYET ÜZERİNE BİR YORUM

M

edeniyet, medine kökünden gelir,
şehir manasındadır deniyorsa da
asıl manası hukuk ve adaletin
hüküm sürdüğü yer demektir. Hz.
Muhammed Mekke'den Yesrib'e(Medine)
hicret ettiğinde bu beldenin ismini Medine
olarak değiştirdi. Bir yerde mal ve can
güvenliği yoksa orada hukuk adalet ve
medeniyet yok demektir. Kuran, Hz.
Muhammed'in hicretinden sonra Yesrib'e
Medine derken, çok eski ticaret ve yerleşim
yeri olan Mekke'ye üç yerde köy diyor.
Çünkü Mekke'de mal ve can güvenliği
yoktu.
Avrupa ve ABD gibi devletlerde çok güzel
şehirler ve imkânlar vardır fakat bazı
yerlerinde de can ve mal güvenliği yoktur.
Avrupa'da bulunduğum yerlerde, sakın işsiz
gençlere yaklaşmayın, geceleri ıssız
sokaklarda yalnız dolaşmayın şeklinde
öğütler alıyorduk. Çok medeni kabul
ettiğimiz o yerlerin bazı kesimlerinde
maalesef mal ve can güvenliği yoktu,
şimdide o şekildedir. Şehirler kamaralarla
donatıldığı için hırsızlık ve cinsiyetlerin önü
bir nebze alınmıştır. Batı bu şekilde de İslam
ülkeleri daha mı iyidir, hayır oralarda güvenli
değildir. Mekke'ye, hacca eşinle birlikte
gideceksen, taksiye binerken önce sen
bineceksin, sonra eşin binecek. İneceğin
zaman ise, önce eşini indireceksin sonra
sen ineceksin. Önce eşin binerse ve eşinde
çok güzelse, eşini kaçırabilirler, bir daha
bulamazsın. Önce sen inersen, eşin
arabada kalır adamın hoşuna gider, eşini
kaçırabilir. Bu durum Avrupa ülkelerinde
olmaz. İşte güvenli ve emin belde bu hale
geldi.
İlimle din, dinle medeniyet kardeştir,

bunların arasında zıtlık olmamalı. Bütün
medeniyetlerin az çok dinler ile bağlantısı
vardır. Avrupa medeniyeti iki yönüyle
incelenir. Biri dini yönü, diğeri dinle
barışık olmayan felsefi yönüdür. Hz. İsa
ve havarilerinin telkin ettiği dine İsevilik,
kilise ve papazların anlattığına
Hıristiyanlık denir. İlahi dinlerin
kaynaklarının bir olmasına rağmen
İsevilik, İslamiyet'e çok daha yakındır.
Avrupa'da Hıristiyanlık çok fazla, buna
mukabil İsevilik çok azdır fakat ilim ve
hukukta öncülük edenler genelde
İsevilerdir. Bütün Avrupa'yı homojen
kabul etmek hatadır.
Alman sosyolog Max Vab er'e göre
medeniyet denince akla onun manevi,
ruhu ve ahlakı yönü gelir, hayata,
maddeye, olaylara bakış açısıdır der.
Medeniyet, müşterek bir düşünce ve
hayat oluşturmaktır. İnsan aklı olan
bilimler ile ilahı akıl olan vahyiler iyi
yorumlanırsa hiçbir zaman çelişmezler.
Bu düşünceyi dışladığında, kaos
meydana geliyor. İlahı yönden arınmış
medeniyette dayanak noktası kuvvet,
hedef menfaat, hayat kuralı mücadele,
toplumu bağlayan bağlar ırkçılıktır.
Bunun meyvesi ise hevesleri tatmindir.
İlahi kurallara dayanan medeniyette ise
kuvvete bedel hakkı kabul eder, gayesi
menfaate bedel fazilet, çarpışmak yerine
yardımlaşmayı, toplumu bağlayan
bağları ise ırkçılık yerine ilahı kurallar ve
vatanı kabul eder. Gayesi hevesleri
tatmin yerine insanları olgunlaştırmaktır.
Kısaca, ittifak, dayanışma, yardımlaşma,
kardeşlik ve iki dünya saadetini
kazanmanın yollarını aramak,
medeniyetlerde ortak nokta olmalıdır.

BEŞİKDÜZÜ
OSB'DEN
İFTAR
YEMEĞİ
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
tarafından düzenlenen iftar programına katılarak sanayiciler ile bir araya geldi.

B

eşikdüzü Livio Otel'de
düzenlenen yemeğe, Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu,
Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar,
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis
Uzun, TTSO Başkanı M. Suat
Hacısalihoğlu, Beşikdüzü OSB Müdürü
Zekeriya Kalyoncu, Arsin OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve
sanayiciler katıldılar. Yemeğin ardından
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu
sanayicilerle birlikte sohbet etti.

Vakfıkebir Adnan Demirtürk Yurdu Dış Cephe Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN:2022/426058
1-İdarenin
a) Adı:TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol Güneş Kompleksi No:6 61040
ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4622302256 - 4622302266
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Vakfıkebir Adnan Demirtürk Yurdu Dış Cephe Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Öğrenci Yurdu Dış Cephe Onarım Yapım İşi 17 Kalem İnşaat
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Vakfıkebir / TRABZON
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BII ve BIII Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın ILN 1611598

Birol YAVUZ
SAADET PARTİSİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

ELEMAN İLANI
Hukuk Bürosunda çalıştırılmak üzere
bayan eleman alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
İletişim: 0533 768 88 42
Çarşı Mah. Ay Sok. No:1 Kat:1
VAKFIKEBİR

Ramazan Bayramının Tüm İslam Alemi için
Hayırlara vesile olması Dileğiyle,
Bu Bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun.
Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu
bayramlar geçirmek ümidiyle,
Bu bayramın tüm insanlığın kurtuluşuna
vesile olmasını cenab-i Allah c.c’dan diler, bayramınız kutlu olsun.

Büyükliman
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Tüm Hemşehrilerimin
Ramazan Bayramını kutlar, sağlık,
mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.

Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Trabzon Milletvekili
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KUTLAMA
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Ramazan Bayramı İlçemizin birliğine,
bütünlüğüne ve huzuruna vesile olmasını
Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANI
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Ramazan Bayramı Ülkemize ve
tüm halkımıza
hayırlar getirmesini dilerim.

Ahmet UZUN
AK PARTİ Vakfıkebir İlçe Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramı
tüm insanlığa huzurlu,
bereketli günler nasip etsin.
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ENGİN PETROL
VAKFIKEBİR

TÜRKİYE PETROLLERİ

Mübarek Ramazan Bayramı
tüm ulusumuza kutlu olsun.
Cenab-ı hak tüm inananlara
huzurlu, bereketli bayramlar
nasip etsin.

enginpetrol@enginpetrolurunleri.com
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AR-HA

AR-HA MÜHENDİSLİK
İnş. Taah. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.

Hakan KOCAMAN

Mehmet KESKİN

AK PARTİ
ÇARŞIBAŞI İLÇE BAŞKANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Kadem SAĞLAM

Ramazan Bayramı tüm insanlığa,
ülkemize, barış ve mutluluk getirmesi
dileklerimizle bayramınız kutlu olsun.

Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ

VAKFIKEBİR ESNAF VE SANATKARLAR
ODASI BAŞKANI

BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

AVUKAT
VAKFIKEBİR ESNAF SANATKÂRLAR
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

Bayramınızı en içten dileklerimizle
tebrik eder, size, ailenize ve milletimize
sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.

Gürbüz KAMBUROĞLU

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Büyükliman
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BAYILSA
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

Zeki YAVUZYILMAZ
T.C. AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ
DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRİ

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.
Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No:7/C Vakfıkebir / TRABZON
0 46284128 01
0 54277361 61
bayilsainsaat@hotmail.com www.bayilsainsaat.com

Oðuzhan HALÝLOÐLU

Muhammet KILIÇ

DEVA PARTÝSÝ
VAKFIKEBÝR ÝLÇE BAÞKANI

VAKFIKEBÝR
ZÝRAAT ODASI BAÞKANI

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ramazan bayramını ailenizle,
akrabalarınızla, komşularınızla huzur
içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

BAYRAKTAR TiCARET
Recep - Mehmet BAYRAKTAR

Ramazan bayramınız
kutlu olsun...

Gökmen Asaf SARAL
İŞ ADAMI

Ramazan bayramını ailenizle,
akrabalarınızla, komşularınızla huzur
içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

TOFAŞ

Yedek Parçaları

Bayii

Tofaş - Ford - Renault
Kaporta Aksamı

Madeni Yağları & Değişimi

Kemaliye Mahallesi Trabzon Sahil Yolu Vakfıkebir / TRABZON
0 462 841 57 51 - 0 462 841 80 82 0 542 436 97 64 - 0 542 645 17 95

Mutlu Akü
Bayii

Büyükliman
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Mübarek Ramazan Bayramınızı sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diler,
Bayramın ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

İSKENDEROĞLU KOLL. ŞTİ.
Hüseyin İSKENDEROĞLU

TRABZON VAKFIKEBİR İŞ ADAMLARI TOPLULUĞU

Mübarek Ramazan Bayramı
ulusumuzun diriliğine, mazlumların
kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve
hidayetine vesile olmasını dileriz.
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Mübarek Ramazan Bayramı
tüm insanlığa huzurlu,
bereketli günler nasip etsin.
Telefon Sipariş Hattı
0 462 841 34 83 - 851 61 61

İnternet Sipariş Adresi
www.islamogluvakfikebir.com

Ramazan Bayramınız kutlu olsun!
Allah tüm insanlığa huzurlu,
bereketli bayramlar nasip etsin.
Hayrullah GARİP

Büyükliman
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VAKFIKEBİR

Orhan Burhan BALTÜRK

İsmail Hakkı ÇOBANOĞLU

VAKFIKEBİR
MHP İLÇE BAŞKANI

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

VAKFIKEBİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER
ODASI BAŞKANI

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

G

CAR TURiZM SEYAHAT ACENTASI

Bayramınızı en iyi dileklerimizle
kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzurlu bir yaşam dileriz.
Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A
Vakfıkebir / TRABZON

Tel: 0 462 841 57 24 Gsm : 0 544 724 5 724

goldcarturizm@outlook.com

Hasan BAHADIR
VAKFIKEBİR
TRABZONSPORLULAR
DERNEĞİ BAŞKANI

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

CEMİL HAFIZ’IN YERİ
Mustafa GÜNAYDIN ve Oğulları

Mübarek Ramazan Bayramınızı en iyi
dileklerimizle kutlar, sağlık ve
mutluluklar dileriz.
Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad. Vakfıkebir / TRABZON
Tel : (0462) 841 53 71
Cep : 0542 528 53 71

Büyükliman
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ALIŞ MOBiLYA
Yaşar ALIŞ
Mutfak Dolabı - Granit - Mermer
Ara Seramik - Mobilya
Kapı - Laminant

Ramazan Bayramı tüm insanlığa, ülkemize,
barış ve mutluluk getirmesi dileklerimizle
bayramınız kutlu olsun.
Merkez: Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. (MNG KargoYanı)
Telefax : 0 462 841 69 61 Cep: 0542 257 47 35 VAKFIKEBİR
İmalat: Kirazlık Sanayi Sitesi B-Blok No:8 Vakfıkebir / TRABZON

SK

SAĞLAMLAR KUYUMCU
Mehmet SAĞLAM

“Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.”
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0462 841 57 27
0462 841 27 38
14 Şubat Kurtuluş Caddesi No: 80/A
Vakfıkebir / TRABZON
saglamlar kuyumcu
0 535 336 11 77 Ömer

Büyükliman
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23 NiSAN KUTLU OLSUN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Vakfıkebir ilçemizde de düzenlenen programlarla kutlandı.

Ahmet ALTIN
İlçe Milli Eğitim Müdürü

H

ükümet binası önündeki Atatürk
Anıtına çelenk sunma töreni ile
başlayan kutlama programı
Büyükliman İlkokulunda devam etti.
Programda günün anlam ve önemini
belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Altın yaptı. Daha sonra
öğrenciler gösterilerini sundular, şiirler
okundu, yarışmalar yapıldı, halk
oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca

resim, kompozisyon ve şiir dalında
düzenlenen yarışmalarda dereceye
giren öğrencilerin ödülleri verildi.
Programa, Vakfıkebir Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan
Vekilimiz Ali Bayram Tanrıverdi, daire
amirleri, siyasi parti ilçe başkanları,
okul müdürleri ve vatandaşlar katıldılar.
“BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİNDE BİR
DÜNYANIN KURULMASI, SİZ
ÇOCUKLARIN SAYESİNDE
OLACAKTIR”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın
Yaptığı konuşmasında; “23 Nisan ölüm
kalım savaşının vatan sevgisi ile zafere
ulaştığı ve bir milletin sarsılmaz
inancının meyvelerini topladığı
tarihimizdeki en güzel gündür. Bugün
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarının , “Milletin bağımsızlığını
yine milletin azim ve kararlılığı
kurtaracaktır” öngörüsüyle yaktıkları
bağımsızlık ateşinin 102. Yılını
kutlamanın onur ve gururunu
yaşamaktayız. Sevgili çocuklar, bugün,
bu güzel günde sizlerle beraber aslında
iki bayramı kutluyoruz. Biri millet
idaresinin, demokrasinin bayramı,
diğeri de milletimizi ve tüm dünyayı
daha yaşanır kılacak siz çocukların
bayramı. Daha önce yaptığınız gibi bu
güzel bayramı sizlerin cıvıltısı, neşesi
ile okul bahçelerinde ve tüm yurtta hep

beraber kutlayalım. Öğretmenlerinizle,
arkadaşlarınızla sınıarınızı, okul
bahçelerinizi yine rengarenk süsleyin,
bizlerde sizin neşenizle daha da mutlu
olalım. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki
çocuğun olduğu her yerde umut vardır,
mutluluk vardır. Biz büyüklerinizin
sizlerden isteği, şu günlerde dünyanın
en çok ihtiyaç duyduğu sevgiyi,
merhamet ve kardeşlik duygusunu
içinizde her zaman yaşatmanızdır. Tüm
insanlığın ortak umudu olan, barış be
kardeşlik içinde bir dünyanın
kurulması, siz çocuklarımızın
sayesinde olacaktır. Şunu hiç
unutmayınız ki sevgi dolu yüreğiniz,
hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın ve
özgürlüğün temelini oluşturacaktır.
Sizler, milletimizin umut çiçekleri,
aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü
kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin
sağlığı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak
hayata devam etmesi en büyük
arzumuzdur. Bunu başarabildiğimiz
takdirde bugünün çocukları, yarının
gençleri olarak sizler ülkemizin sadece
zenginliği değil, dinamizminin ve
değişim potansiyelinin kaynağı
olacaksınız. Türkiye'miz, gelecekteki
güçlü, zengin ve lider ülke konumuna
sizlerin omuzlarında yükselerek
ulaşacaktır. Bu hedefe ulaşmanız için
bizler üzerimize düşen görevleri

Yusuf AKSOY
TRABZON İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

bugüne kadar büyük bir istek ve
heyecanla yerine getirmeye çalıştık,
bundan sonrada yapmaya tüm güç ve
imkanlarımızla devam edeceğiz. Bu
Vatanın Çok Kıymetli Yavruları, Bu
güzel bayram sizlere vatan ve bayrak
sevgisini, çalışkan olmayı, barışı,
kardeşliği hep hatırlatsın. Atanıza ve
büyüklerinize sevgi ve saygıyı arttırsın.
Bu ülkenin aydınlık yarınları için
hepinize güveniyor, hepinizi umutla
bakan gözlerinizden, sıcacık sevgi dolu
yüreklerinizden öpüyorum. Bu

duygularla siz çocuklarımıza armağan
edilen ve milli iradenin her şeyin
önünde olduğunun ifade edildiği bu
anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin
ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü,
silah arkadaşlarını, aziz şehit ve
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor,
bu anlamlı günün dünyanın bütün
çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi
temennisiyle hepinizi sevgiyle
kucaklıyor, saygıyla selamlıyorum
dedi.”
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CAM BALKON

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dileriz.
www.feyzoglu.com
feyzogluinsaat@hotmail.com

Showroom: Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. (Hastane Yanı) No: 140 Şube 2 : 100.Yıl İlköğretim Okulu Karşısı Yeni Mahalle / TRABZON
Fax: 0 462 841 80 84 Gsm: 0532 326 10 78 Vakfıkebir / TRABZON Şube 3 : Karşıyaka Mahallesi Tanjant Yolu Üzeri No:493 TRABZON

444 7 264

SEVİNÇ İLETİŞİM

TURKCELL iLETiŞiM MERKEZi
Bedrettin SEVİNÇ

Ramazan Bayramı tüm insanlığa, ülkemize,
barış ve mutluluk getirmesi dileklerimizle
bayramınız kutlu olsun.
TURKCELLE İLGİLİ TÜM SORUNLARINIZ İÇİN >SEVİNÇ İLETİŞİM<
Merkez: Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 22/D Tel: 0 462 841 35 33 VAKFIKEBİR
Şube : Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi No: 5/B Tel: 0462 881 11 12 TONYA
e-mail : bsevinc_61@hotmail.com
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Sadettin ÇİÇEK
YENİDEN REFAH PARTİSİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

En sevinçli günlerimizden bir tanesi olan

Ramazan Bayramınızı
tebrik ediyor,
ailenizle ve tüm sevdiklerinizle birlikte
sağlık, huzur ve aﬁyet içerisinde
nice bayramlar yaşamanızı
temenni ediyorum.

Gökhan ŞAHİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇARŞIBAŞI İLÇE BAŞKANI
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Bayramınızı ailenizle, akrabalarınızla, komşularınızla
huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.
En sevinçli günlerimizden olan
Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

29.04.2022

İLAN

Davut KUTOĞLU

Mehmet KAHVECİ

VAKFIKEBİR EKMEĞİ
FIRINCILAR DERNEĞİ BAŞKANI

MTAL UYGULAMA OTELİ
OKUL MÜDÜRÜ

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve
huzur içinde geçirmenizi diler,
Bayramın ülkemize ve
tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

Mübarek Ramazan Bayramınızı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur
içinde geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar
getirmesini dilerim.

Pasta
Dünyasý
Alpaslan BEŞLİ
İYİ PARTİ
VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

Bayramınızı
en iyi dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ramazan Bayramınızı en iyi
dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzurlu bir yaşam dileriz.
Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 17/B
Tel : 0 462 851 6 666 VAKFIKEBİR

modapastadünyası
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AKÇAABAT'TAN IĞDIR'A BİZ TÜRK ÇOCUKLARI ÇOK ŞANSLIYIZ

UZANAN 23 NİSAN HEDİYESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'ın koltuğuna oturan küçük Kaymakam Birinci, “Dünyada
çocuklara hediye edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramına sahip olduğumuz için biz Türk çocukları çok şanslıyız.” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Iğdır Bayraktutan Hacı Hanım Taşdemir
İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan Gülşen öğretmenin ve öğrencilerin bayram sevincine ortak oldu.

B

elediye Başkanı Osman
Nuri Ekim'e sosyal
medya aracılığıyla
ulaşan ve 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nda görev yaptığı
okuldaki öğrencileri mutlu etme
gayreti içinde olan Gülşen
Koçak Özbey, Başkan
Ekim'den bayram gösterileri için
öğrenciler adına kostüm
talebinde bulundu. Gülşen
Öğretmenin bu talebine kayıtsız
kalmayan Akçaabat Belediye
Başkanı Osman Nuri Ekim,
hemen okulla irtibata geçerek
gerekli bilgileri aldı. Belediye
Başkanı Osman Nuri Ekim'in
talimatları doğrultusunda
birbirinden kıymetli çocukların
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı'nda
sergileyecekleri oyunlara uygun
kostümler gönderildi.
Iğdır'dan Gelen Mesaj
'Çocukların Gözleri Işıl Işıldı,
Teşekkürler Akçaabat
Belediyesi'
Koca yürekli Gülşen
Öğretmenin Akçaabat Belediye
Başkanı Osman Nuri Ekim'e
gönderdiği mesaj ise şöyle; “
Sayın Başkanım; Ben Iğdır

Bayraktutan Hacı Hanım
Taşdemir İlkokulu-Ortaokulu
öğretmenlerinden Gülşen
Koçak Özbey. Üniversitede
Karadeniz Yöresi 'ne ait
halkoyunlarını öğrendim ve çok
sevdim. Öğretmenlik mesleğine
başlayınca da kendi
memleketimdeki öğrencilere
Karadeniz Yöresi
halkoyunlarını öğrettim ve
onlara bir söz verdim, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'ndasizlerle bir gösteri
yapacağız diye…Kostüm
eksikliği konusunda birçok yere
başvurarak, mail gönderdim.
Tarafıma bu konuda tek dönüş
ise Akçaabat Belediyesi'nden
geldi. Aradılar, meselenin aslını
öğrendiler ve bizleri o kadar
çok mutlu ettiler ki…
Elbiselerimiz geldi, bayramda
çocuklarımız halkoyunları
kıyafetleri ile gösterilerini sundu
ve her bir çocuğumuzun
mutluluğu gözlerinden
okunuyordu. Bu vesileyle
bizlere bu mutluluğu yaşatan
başta siz değerli Akçaabat
Belediye Başkanımıza, bize
yardımcı olan Kültür
Müdürünüze,kostümlerin

tedariki konusunda
İstanbul'dan Tahir
BakalHocamıza katkılarından
ve bize ayırdıkları zamandan
ötürü çok teşekkür ederiz.
Iğdır'dan kocaman yürekli
Karadeniz insanına selam ve
saygılar...”
76 (Iğdır) ve 61 (Trabzon)
ELELE
'Çocukların gözlerindeki ışık ve
mutluluk bizi ziyadesiyle
bahtiyar ediyor.' Diyen
Akçaabat Belediye Başkanı
Osman Nuri Ekim, “Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, tüm
dünya çocuklarına çok büyük
ve anlamlı bir bayram hediye
etti. Bizler de bu bayramda
memleketimizin her
köşesindeki çocukların mutlu
olması için üzerimize düşeni
yapmalıyız. Dün, biz çocuktuk;
bugünün gençleri olduk. Bugün
ise onlar çocuk; yarının ve
geleceğimizin gençleri
olacaklar. Gelecek, gözleri ışıl
ışıl parlayan çocuklarımızın
eseri olacak. Iğdır Bayraktutan
Hacı Hanım Taşdemir İlkokuluOrtaokulu'ndaki öğrencilerin
mutluluğuna bir nebze de olsa
katkım olabildiyse ne mutlu
bana. Çocuklarımız için her
zaman her şeyin en iyisini
yapmaya çalışıyorum. Sadece
Akçaabat'taki çocuklar için
değil; dokunabildiğim,
ulaşabildiğim ya da bana
ulaşabilen tüm çocuklar için her
şeyin en iyisini yapma
gayretindeyim. Başta
Akçaabat'taki çocuklar olmak
üzere, tüm yurdumuzdaki ve
tüm dünyadaki çocukların 23
Nisan Ulusal egemenlik çocuk
Bayramını yürekten
kutluyorum.” İfadelerini
kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla
koltuğunu kendisini ziyaret
eden Vakfıkebir Fevziye
İlkokulu öğrencilerinden 4. Sınıf
öğrencisi Zehra Zümra Birinci'
ye bıraktı. Okul Müdürü
Murteza Kıran ile birlikte
ziyarete gelen Emir Talha
Şaffak ve Serhat Kandemir 'in
heyecanı gözlerinden okundu.
Kaymakamlık koltuğuna oturan
Zehra Zümra Birinci, kısa
sürede olsa Kaymakam
olmanın heyecanı yaşadı.
“BİZ TÜRK ÇOCUKLARI ÇOK
ŞANSLIYIZ”
Kaymakamlık Koltuğuna oturan
Zehra Zümra Birinci, ilk basın
açıklamasını yaptı. “Dünyada
çocuklara hediye edilen tek
bayram 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk bayramına
sahip olduğumuz için biz Türk
çocukları çok şanslıyız.” diyen
Küçük Kaymakam Birinci
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Cumhuriyetimizin kurucusu
büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk, millet egemenliğini
hakim kılmak için 23 Nisan
1920 'de T.B.M.Meclisini açmış

BU MAKAMLAR MİLLETİMİZİN EMANETİDİR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Vakfıkebir Deregözü Ortaokulu Öğrencileri Yaren Aygün, Eymen Demir
ve Rabia Gümüş, Okul Müdürü İshak Karagüzel ile birlikte Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

V
ÖZEL BİREYLER İÇİN ÖZEL PROGRAM
Vakfıkebir İlçe Müftülüğünce, özel bireylere/engelli vatandaşlara yönelik "Cami-Engelli Buluşması" etkinliği düzenlendi.

V

akfıkebir İlçe Müftülüğü,
toplumun önemli bir
kesimini oluşturan
engelli bireylerin de, cami
hizmetlerinden daha fazla
istifade etmesini sağlamak ve
caminin manevi ikliminde
buluşmalarını temin amacıyla
"Engelsiz Cami Engelsiz
İbadet" projesi kapsamında
engelli vatandaşlara yönelik
"Cami-Engelli Buluşması"
etkinliği gerçekleştirildi.
Merkez yeni camide
düzenlenen programa, Gençlik
Merkezinde görevli Özel Eğitim
Öğretmeni Zehra Sağlam ve
Duygu Uzun refakatinde bir
grup özel bireyler ve ailelerinin
yanı sıra, İlçe Müftüsü Şükür
Küçük, Engelli Koordinatörü
İmam Hatip Davut Bayraktar,
bazı din görevlileri ve
vatandaşlar katıldı.
Programda, din görevlileri
tarafından Kur'an-ı Kerim
tilâvetinde bulunuldu, koro ve

solo ilâhiler söylendi.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük,
içerisinde bulunduğumuz
Ramazan ayında yaptığımız
bütün iyi ve hayırlı işlerin,
sevap olarak karşılığının
ahirette kat kat verileceğini
belirttiği konuşmasında; "Özel
bireyler olarak nitelendirdiğimiz
kardeşlerimiz, bizlere
emanettir; onlar bizim ve
toplumum imtihanıdır. Bu
durumdaki kardeşlerimiz için
daha duyarlı ve hassas olmak
durumundayız. Toplumun

farklı kesimlerinde bulunan bu
kardeşlerimizin ihtiyaçlarını
karşılama, onları sevindirme ve
onlarla hemhal olma gibi bir
sorumluluğumuz var. Bu
fedakarlıklarımız, ileride
mükafaat olarak bize
dönecektir." sözlerine yer
verdi.
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün
yaptığı dua ile sona eren
“Cami-Engelli Buluşması”
etkinliğinin sonunda engelli
bireylere meyve suyu ve kek
ikram edildi.

ve yarınların güvencesi olan biz
çocuklara bu günü armağan
etmiştir. Dünyada çocuklara
hediye edilen tek bayram 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk bayramına sahip
olduğumuz için biz Türk
çocukları çok şanslıyız. Bu
şerefli ve güzel günü bize
armağan eden atamıza ve silah
arkadaşlarına minnet ve saygı
sunarım. Ayrıca Vatanımız için
canını seve seve veren Aziz
şehitlerimize Allahtan rahmet
dilerim. Kahraman gazilerimize
şükranlarımı sunarım. Bu
koltuğun asil sahibi Sayın
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan
Uzan Beyfendiye bana bu şansı
verdiği için çok teşekkür
ederim. Ayrıca sayın Okul
Müdürüm ve Öğretmenime
teşekkürü bir borç bilirim.
Konuşmamı Cumhuriyetimizin
kurucusu ve bizlere bu bayramı
hediye eden Mustafa Kemal
Aatatürk'ün sözleriyle
tamamlamak istiyorum.
“Çocukları sağlıklı ve bilgili
yetiştirilemeyen Uluslar temeli
çürük binalar gibi çabuk
yıkılırlar.” dedi. Koltuğu

Kaymakam Uzan'dan devralan
4. Sınıf örencisi Zehra Zümra
Birinci; “Öğrenci arkadaşlarım
ve tüm çocukları temsilen
bulunduğum bu makamdan
geçekten gurur duyuyorum.
Güzel ülkemdeki tüm çocukların
bayramını kutluyor, herkese
sevgilerimi sunuyorum" diye
konuştu.
“ÇOCUKLAR BİZLERİN
GELECEĞİ”
Öğrencilerle sohbet eden
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan, dünya tarihine
bakıldığında böylesine
çocuklarını düşünen bir başka
ülke bulunmadığını belirterek,
"Çocuklarımızın geleceğimiz
olduğundan hareketle, bu
bilinçle 23 Nisan Ulusal,
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ilan edildi. Sizler gelecekte bu
ülkeyi daha müreffeh, daha ileri,
daha çağdaş bir dünyaya
taşıyacaksınız. Bu şerefli ve
güzel günü tüm dünya
çocuklarına armağan eden Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'e ve silah arkadaşlarına
minnet ve saygılarımı
sunuyorum. Vatanımız için
canını seve seve veren Aziz
şehitlerimize Allahtan rahmet,
Kahraman gazilerimize
şükranlarımı sunuyorum "
şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından
Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan
UZAN, tüm çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nı kutlayarak,
öğrencilere çeşitli hediyeler
vererek teşekkür etti.

akfıkebir Belediye
Başkanı Muhammet
Balta öğrencilerden
Yaren Aygün'e başkanlık
koltuğunu devretti. Başkan
Yaren Aygün öncelikle
okullarına yaptığı katkılardan
dolayı Başkanımıza teşekkür
etti. Ardından da okul
bahçelerindeki asfaltın
yenilenmesi ile ilgili talimat
verdi.
“BU MAKAMLAR
MİLLETİMİZİN EMANETİDİR”
Devir teslim töreninde konuşan
Vakfıkebir Belediye Başkanımız
Muhammet Balta, “Bir işi
yapabilmek için her şeyden
önce o işi çok sevmeli, heyecan
duymalıyız. Bizler severek ve
büyük bir heyecanla doğup
büyüdüğümüz bu topraklara
hizmet için bu onurlu göreve
talip olduk. Yüce Allah'ın nasibi
milletimizin teveccühü ile iki
dönemde de Belediye Başkanı
seçildik. İlk günkü heyecanla
yolumuza devam ediyoruz.
Bizlere bu görevleri layık
görenlere teşekkür ediyoruz. Bu
makamlar milletimizin
emanetidir. Onların adına bu
makamlardayız. İleride bu
görevlerde sizler olacaksınız.
Çok çalışın ve ailelilerinizin,
öğretmenlerinizin tavsiye ve
nasihatlerine mutlaka uyun.
Bizler de sizlerin en iyi
koşullarda eğitimlerinizi
alabilmeniz, vatanımız ve
milletimiz için hayırlı birer birey
olarak yetişebilmeniz için
üzerimize düşün görevleri
yapmaya devam edeceğiz.

Sevgili öğrenciler çok çalışıp
başarılı birer bireyler olmanız
için, bol bol kitap okuyarak
gelişen teknolojiden
faydalanmalısınız dedi.
“BİZİM SİZLERE GÜVENİMİZ
TAM”
Başkan Balta sözlerine şöyle
devam etti; “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
ilk parlamenter sistemin
kurulduğu ve Ulusal Kurtuluş
Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı
çok önemli bir gün. Ulu
Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk bu çok özel, çok anlamlı
günü bütün dünya çocuklarına
armağan etti. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı
canı gönülden kutluyorum.
Bugün bizim olduğumuz bu
makamlarda ileride sizler
olacaksınız. Mustafa Kemal
Atatürk'ün ışığında, Türkiye
Cumhuriyeti'ni daha ileri
taşıyacak bayrağı
devralacaksınız. Bizim sizlere
güvenimiz tam” dedi. Balta,
“Bundan tam 102 yıl önce,
Ata'mızın önderliğinde
meclisimizi açarak
egemenliğimizi tüm dünyaya

haykırdık. Bağımsızlığımızın en
güzel ifadesi olarak saydığımız
23 Nisan, bize özgürlüğümüzün,
demokrasimizin kıymetini ve
elbette cumhuriyetin
vazgeçilmezliğini hatırlatıyor. 23
Nisan'ı, Ata'mızın armağan ettiği
bir bayram olarak kutlayan
çocuklarımızın da tüm bu
değerlerimizin güvencesi
olduğunu biliyoruz. Biz işte bu
inançla çocuklarımız için daha
güzel, daha yaşanılır, dostluk,
umut ve barış dolu bir yarın
kurmaya çalışıyoruz. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'mız dünyanın ilk ve tek
çocuk bayramıdır ve tüm dünya
çocuklarınındır. Dünyanın
neresinde olursa olsun tüm
çocukların yüzü gülsün
istiyoruz; çünkü bir çocuk
gülerse, dünya güler. Bir çocuk
gülerse, dünya kurtulur. 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun
dedi.” Öğrenciler ile bir süre
sohbet eden Başkan Balta,
belediye çalışmaları ve belediye
görevleri hakkında bilgiler
verdikten sonra öğrencilere
çeşitli hediyeler takdim etti.

Büyükliman
Postası

22

29.04.2022

HABER

CADDE MOBİLE HİZMETE AÇILDI DİNİ BİLGİLER VE SİYER-İ NEBÎ
YARIŞMASI'NIN YARI FİNALİ YAPILDI
Vakfıkebir İlçesi Çarşı Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesi üzerinde Anıl Güngör tarafından
Cadde Mobile ve Teknik Servis adı adlında yeni bir işyeri dualarla birlikte hizmete açıldı.

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün, Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencilerine
yönelik düzenlediği 'Dini Bilgiler ve Siyer-i Nebî Yarışması'nın yarı ﬁnali gerçekleştirildi.

V

akfıkebir İlçesi Çarşı
Mahallesi 14 Şubat
Kurtuluş Caddesi
üzerinde Anıl Güngör
tarafından Cadde Mobile ve
Teknik Servis adı adlında cep
telefonu ve aksesuarlarının
satıldığı yeni bir işyeri dualarla
birlikte hizmete açıldı. Açılış
törenine İlçe Kaymakamı D.
Hacı Arslan Uzan, Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
Belediye Başkan Vekili Ali
Bayram Tanrıverdi, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam, İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, Siyasi Partilerin
İlçe Başkanları ve esnaflar
katıldı.
“TARİHİ BİR MEKANDA
GÜZEL BİR İŞYERİ OLDU”
Vakfıkebir Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Kadem Sağlam yaptığı açılış
konuşmasında; “ Tarihi bir
mekânda güzel bir işyeri
açılışı. Bu mekanı açarken
öncelikle buranın sahibi yakın
tarihte ahrete intikal eden
Cemal amcayı da rahmetle,
minnetle ve şükranla
anıyorum. Çünkü bu şehre çok
ciddi hizmetleri olmuş bir aile.
Kira noktasında kiracıların
sıkıntı çekmediği değerli bir
aile. Güzel bir işyeri olmuş.
Ben bu işyerini hazırlayanlara
da teşekkür ediyorum. Üstelik
bir cazibe merkezi de oldu.
Çünkü karşılıklı telefoncuların
da olduğu bir yer. Bizim
tarihimizde eskiye doğru
baktığımız zaman aynı
sektördeki iş yerleri ayrı yerde
olurdu. Bundan kaçıyoruz.
Kaçma sebebimiz de bu ticari
ahlakımızdan başka bir yere
savrulma nedenimiz bizim
kurtuluşumuzun tek reçetesi
de aslında ticari olarak ahlaki
değerlerimize yeniden geri
dönmek. Çünkü yiğit düştüğü
yerden kalkar diyorlar. Bizde
ticari olarak global sermayeler
karşısında mücadele
edeceksek eğer, ayakta
kalacaksak yiğit düştüğü
yerden kalkar misali birbirine
sahip çıkacağız. Yerel noktada

büyük esnaflarımıza biz, büyük
esnaflarımız bize bütün
komşularımız birbirine
satarken alıcıyı gözeten,
alırken satıcıyı gözeten bir
ticari anlayış siftah yapmamış
komşumuza yönlendiren,
komşumuzun hakkını gasp
eden bir anlayıştan çıkıp
birbirine sahip ettiğimiz zaman
inşallah yiğit düştüğü yerden
kalkacak diyorum. Ben bu
mekânı açan bu genç
kardeşlerimize keselerinin
bereketli, bedenlerinin sıhhatli,
işlerinin hayırlı huzurlu
olmasını temenni ediyor
saygılarımı sunuyorum.”
“BU TARİHİ BİNALARIMIZI
YAŞATMAK İSTİYORUZ”
Vakfıkebir Belediye Başkanı
Muhammet Balta ise yaptığı
konuşmasında; “Bugün
Vakfıkebir de yeni bir iş yerinin
açılışını yapmanın heyecanını
yaşıyoruz. Vakfıkebir de eski
binalardan elimizde çok fazla
bir yapı kalmadı maalesef. Bir
eski camiimiz var, vergi
dairemiz, kaymakamlık
binamız ve bir de elimizde bu
bina var. Bunu da yaşatmak
istiyoruz. Burada kiracı olan
arkadaşlarımızdan da ricamız
buranın dokusunu korumak.
Bu binaların anıları var. Bu
tarihi binanın sahibi olan
rahmetli Cemal amcayı ben
yakinen tanırdım. Onunla
oturur sohbet ederdik. Allah
gani gani rahmet eylesin.
Bugün kardeşlerimiz
teknolojinin geldiği nokta
itibariyle telefon, aksesuar vs
ilçemizde de oldukça artmaya
başladı. Modern çağa hizmet
eden ama klasik ruhunu
koruyan dükkan oldu.
Kepenklerini kaldırmamalarını
rica ettik. Taşları
kapatmamalarını rica ettik. Bu
tavsiyelere de uydukları için
kendilerine de ayrıca teşekkür
ediyorum. Çünkü bu mekanları
yaşatmamız lazım. Eğer 144
yıllık tarihi ilçeysek ve bununla
övünüyorsak o zaman eskiye
dair bir şeyleri yaşatmamız
gerekiyor. Bu mekanlar

yaşamalı ki tarih hatırlansın.
Bu mekanlar yaşamalı ki
burada ikamet eden, zanaat
yapan insanlar hatırlansın. Biz
onların hepsini rahmetle
anıyoruz. Yaşayanları da
minnetle anıyoruz. İşyerini
açan Kardeşlerimize başarılar
diliyorum. Bol kazançlar
diliyorum. Bu cadde bizim en
eski 14 Şubat dediğimiz aynı
zamanda da kurtuluş Caddesi
dediğimiz gelişmeyle tarihi
dokusuyla yaşayan bir cadde
dedi.”
“TARİHİ DOKUNUN DA
YAŞATILIYOR OLMASI ÇOK
ÖNEMLİ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr.
Hacı Arslan Uzan ise yaptığı
konuşmasında; “Bugün bir
iletişim sektöründe
kardeşimizin işletmesinin
açılmasında hepimiz bir
aradayız. Rabbim hayırlı bol
kazançlar vermeyi nasip etsin.
Vakfıkebir ilçemizin gelişimi
için güzelleşmesi için bu tarz
işletmelerin açılması çok
önemlidir. Tarihi dokunun da
yaşatılıyor olması çok önemli.
Kıymetli arkadaşlar biz şuna
inanıyoruz; bir şehrin mimarisi
dokusu o şehirde yaşayan
insanların ahleti ruhiyetisini de
yansıtır. Tarihi yapılar yok
edilmesi gereken ortadan
kaldırılması gereken yapılar
değildir. Onlar korunması ve
gelecek nesillere miras olarak
bırakılması gereken yapılardır.
Dolayısıyla sokak
sağlıklaştırılması çalışmalarıyla
bu caddenin daha da
korunması ve böyle güzide
mekanlarında ihya edilmesi
çok önemli. Ben tekrar emeği
geçen ve bu güzel işyerini
açan yatırımcılarımızı
kutluyorum. İnşallah
Vakfıkebircimiz için hayırlara
vesile olur. Rabbim hayırlı bol
kazanç versin dedi.”
Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür
Küçük'ün açılış duasının
ardından protokolün işyeri
açılış kartelasını kesiminin
ardından yeni işyeri hizmete
açıldı.

VAKFIKEBİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE İFTAR

Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde; daire amirleri, okul müdürleri,
öğretmen ve öğrencilerle, okulun mezun ve mensuplarına iftar yemeği verildi.

ftar yemeğine Kaymakam Dr.
Hacı Arslan Uzan, Belediye
Başkanı Muhammet Balta,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Altın, İlçe Jandarma Komutanı
J.Ütğm. Mert Oğuztarhan, İlçe
Müftüsü Şükür Küçük, İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürleri Şeref
İçoğlu ve Ahmet Birinci, okul
müdürleri, öğretmenler,
Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi

İ

mezun ve mensupları ile bazı
din görevlileri ve bir grup
öğrenci katıldı. İftardan önce
Vakfıkebir Merkez Yeni Camii
Müezzin Kayyımı Muhammet
Saka Kur'an-ı Kerim tilâvetinde
bulundu. Ardından kısa bir
konuşma gerçekleştiren Okul
Müdürü Hayrettin Deniz,
okuldaki eğitim öğretim durumu
ile ilgili bilgiler paylaştı ve

davete iştirak eden herkese
teşekkür etti. Daha sonra İlçe
Müftüsü Şükür Küçük'ün yaptığı
duâyı müteakip hep birlikte iftar
açıldı. Yemekten sonra ise
Belediye Başkanı Muhammet
Balta ve Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan birer konuşma
yaparak organizasyonda emeği
geçen herkese ve katılanlara
teşekkür ettiler.

İşleri Başkanlığı ve
müftülüklerin gençlere yönelik
çalışmaları ile gençleri
tanıştırmanın hedeflendiğini
belirtti. Müftü Küçük, yarışmaya
katılan tüm öğrencilere teşekkür
etti ve finalde yarışacak olan
öğrencilere de ayrıca başarılar
diledi.
niversite öğrencilerin dini bilgiler alanından toplam 20
soru soruldu. Yarışma sonunda YARI FİNALDE BAŞARILI
ve siyer bilgilerini
OLUP FİNALDE YARIŞACAK
başarılı olan 10 öğrenci, 26
artırmayı amaçlayan
ÖĞRENCİLER ŞUNLAR:
Mayıs 2022 Perşembe günü,
yarışmaya, daha önce çeyrek
1- Lütfiye Kaya
Vakfıkebir halkının da izleyici
finali yapılan yarışma sonunda
başarılı olan 20 öğrenci katıldı. olarak katılım sağlayabileceği 2- Esmanur Özdemir
3- Cemile Kaya
finalde yarışacaklar. Final
Üç aşamada tamamlanacak
4- Burak Saban
yarışmasında öğrencilere 20
olan yarışmanın yarı finali, İlçe
5- Nisa Gündüz
Müftüsü Şükür Küçük ve manevi soru sorulacak. Eşitliğin
danışmanlar İmam Hatip Rıdvan bozulmaması durumunda yedek 6- Abdullah Yaramış
7- Medine Sert
sorulara geçilerek, 1., 2., 3.,4.
Açıkgöz ile Kur'an Kursu
8- Beytullah Erbaş
ve 5. olan öğrenciler tespit
Öğreticisi Meryem Nasırcı
9- Bedriye Bayrakçı
edilecek ve ödülleri verilecek.
riyasetinde, 21 Nisan 2022
10- Gamze Abra
İlçe Müftüsü Şükür Küçük,
Perşembe günü Vakfıkebir
FİNALDE İLK 5 ÖĞRENCİYE
yarışma ile; gençlerin bilgi
Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar
VERİLECEK ÖDÜLLER İSE;
seviyelerini ölçmekten ziyade;
Kurumu'nda yazılı olarak
1. Olan Öğrenciye 700 TL.
yarışma vesilesi ile Hz.
yapıldı.Yarışmada öğrencilere;
2. Olan Öğrenciye 600 TL.
Peygamber (s.a.s.)'i daha iyi
Diyanet İşleri Başkanlığı
tanıma, O'nun mesajını anlama, 3. Olan Öğrenciye 500 TL.
Yayınlarından İrfan Yücel'in
4. Olan Öğrenciye 400 TL.
kaleme aldığı "Peygamberimizin milli ve manevi duyguları
5. Olan Öğrenciye 300 TL.
Hayatı" isimli kitabından ve dini geliştirmenin yanında, Diyanet
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE İFTAR
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nce, Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

lçe Müftülüğünün
organizasyonu ile Vakfıkebir
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Uygulama Otelinde,
hayırsever bir vatandaş
tarafından verilen iftar
yemeğine; Kaymakam Dr. Hacı
Arslan Uzan, Belediye Başkanı
Muhammet Balta, İlçe Müftüsü
Şükür Küçük, Yurt Yönetim
Memuru Mustafa Öztürk,
Manevi Danışmanlar Kur'an
Kursu Öğreticisi Meryem
Nasırcı ve İmam Hatip Rıdvan
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Açıkgöz ile birlikte Adnan
Demirtürk Kredi Yurtlar
Kurumunda kalan ve ağırlıklı
olarak İlçe Müftülüğü'nün yurtta
kalan öğrencilere yönelik
düzenlediği ödüllü 'Dini Bilgiler
ve Siyer-i Nebî Yarışması'na
katılan üniversite öğrencileri
katıldı. İftar öncesi öğrencilerle
sohbet eden Kaymakam Uzan
ve beraberindekiler daha sonra
birlikte iftar açtılar. İlçe Müftüsü
Küçük, yemek sonrası yaptığı
duanın ardından; Kaymakam

Dr. Hacı Arslan Uzan ve
Belediye Başkanı Muhammet
Balta ile organizasyonda emeği
olan diğer katılımcılara,
öğrencilere ve yemeği
karşılayan hayır sahibi
vatandaşa teşekkür etti.
Kaymakam Uzan da yemekten
sonra yaptığı konuşmasında,
Ramazan ayının ve iftar
programlarının birlik beraberlik
ve dayanışma ruhu açısından
önemli bir manevi iklim
oluşturduğunu belirtti. Son
günlerine yaklaştığımız bu ayı
uğurlarken, kıymetinin çok iyi
bilinip iyi değerlendirilmesi
gerektiğini ifade eden
Kaymakam Dr. Hacı Arslan
Uzan, öğrencilerin ve herkesin
Ramazan ayının hayırlara
vesile olması dileğinde
bulundu. Uzan ayrıca
organizasyonu gerçekleştiren
İlçe Müftülüğüne, katılanlara,
iftar ikramında bulunan hayır
sahibine teşekkür etti ve tüm
öğrencilere de derslerinde
başarılar diledi.

VAKFIKEBİR FEN PROJELERİN
OKULU OLMAYA DEVAM EDİYOR
Vakfıkebir Fen Lisesi bu yıl da yapmış oldukları projeler ile başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

erek akademik gerekse
sosyal gelişimleri için
öğrencilerini sanattan
spora, akademik eğitimden
sosyal ve bilimsel projelere
kadar birçok alanda
destekleyen Vakfıkebir Fen
Lisesi, bu yıl da yapmış
oldukları projeler ile başarılı
çalışmalara imza atıyorlar.
Vakfıkebir Fen Lisesi Okul
İdaresinden aldığımız bilgilere
göre Ulusal ve uluslararası pek
çok projede yer alan okulda
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı
içerisinde yapılan proje
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çalışmalarında
başarılı
sonuçlara
imza atıldı.
Yapılan
çalışmalar 1
Erasmus+ yurt
dışı öğrenci
hareketliliği, 5
Tübitak Projesi
( Biyoloji
öğretmeni Elif
Güven'in
rehberlik ettiği
“Maske
Kullanımının
Lise
Öğrencilerinin
Yüz algıları Üzerine Etkisi”,
“Atık Sulardan İzole Edilen
Bakteriyofajların
GalleriaMelloneella
Larvalarında Klebsiella
Pneumoniae Enfeksiyonuna
Karşı Faj Terapisi”;İngilizce
Öğretmeni Arzu Taşocak'ın
rehberlik ettiği “Spread Words”;
Coğrafya Öğretmeni Nagehan
Nalbant'ın yürütttüğü
SteviaRebaudiana İle Çam
Sakızı”), 4 e-Twinning projesi
(Matematik öğretmeni Fatma
Demirtaş'ın kurucusu olduğu

“The Fellowship of Maths”,
Kimya Öğretmeni Emine
Yıldız'ın yürüttüğü ”My name is
Woman”, İngilizce öğretmeni
Melahat Karagüzel'in yürüttüğü
”My School My Life”, Türk Dili
ve Edebiyat öğretmenin Duygu
Terzi'nin kuruculuğunu yaptığı
“Dizelerin Ruhu”), 3 HOPO
projesi ( Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni Tuğba Balçık'ın
yürüttüğü “Hiç Yabana Atma
Yurda Sakla”, Müzik öğretmeni
Handan İslam'ın yürüttüğü
“Anadolu Potporisi”, Resim
öğretmeni Ülkü Kalaycı'nın
yürüttüğü “Kaybolan Fırça
İzleri” ), 1 Teknofest projesi
(İngilizce Öğretmeni Arzu
Taşocak'ın yönettiği“Ağlıyorum
Anlatıyorum”), 1 Genç Bizz
Girişimcilik Projesi (İngilizce
Öğretmeni Arzu Taşocak'ın
yönettiği “Enboan” ) yer
almaktadır. Farklı alanlarda
yapılan tüm bu projeler
sayesinde proje tabanlı
öğrenme modeli çerçevesinde
bilgi ve becerilerini geliştirme
imkânı bulan öğrencilerimizi ve
onları geleceğe hazırlayan tüm
öğretmenlerimizi tebrik
ediyoruz.
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FIRTINA'DA
ÞAMPÝYONLUÐA
SON 1!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında
Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı
karşıya geldi. Ligde son haftalarda
galibiyet hasreti çeken bordo-mavili
ekip rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk
yarışında ﬁnale geldi.
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SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU

L

ider Trabzonspor,
Spor Toto Süper
Lig'in 34. haftasında
deplasmanda Adana
Demirspor ile karşı
karşıya geldi. Yeni
Adana
Stadyumu'nda
oynanan maçta
rakibini 3-1 yenen
bordo mavililer,
şampiyonluğa bir
adım daha yaklaştı.
Trabzonspor'a zorlu
deplasmanda galibiyeti

getiren golleri (P) Bruno
Peres, Andreas Cornelius
ve Djaniny kaydetti. Adana
Demirspor'un 75. dakikada
Matias Vargas ile frikikten
bulduğu gol, müsabakadan
puan almak için yeterli
olmadı. Ev sahibi ekip
müsabakanın 90+3'üncü
dakikasında oyuna
sonradan giren Remy ile bir
de penaltı vuruşundan
yararlanamadı. Bu sonucun
ardından puanını 76'ya
çıkaran Fırtına, en yakın

takipçisi Fenerbahçe'nin 11
puan önünde liderliğini
sürdürdü.
ŞAMPİYONLUK İÇİN SON
1 PUAN
Cumartesi Akşamı
sahasında Antalyaspor'u
konuk edecek Abdullah
Avcı'nın öğrencileri,
müsabakadan 1 puanla
ayrılması durumunda diğer
karşılaşmaların sonucuna
bakmaksızın, bitime 3 hafta
kala şampiyonluğunu ilan
edecek.

ERH Turizm İnşaat
Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı Karşısı
Adacık - Beşikdüzü / TRABZON
Erhan Kekeç
0533 714 11 30

erhinsaat@gmail.com
www.erhinsaat.com

BEÞÝKDÜZÜ OSB'DEN ÝFTAR YEMEÐÝ
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
tarafından düzenlenen iftar programına katılarak sanayiciler ile bir araya geldi.

BAYILSA
İNŞAAT

Anahtar Tesl m nşaat,
Yapım - Onarım ve Tad lat İşler
Ahşap ve Taş Ev Yapımı
İnşaat ve Taahhüt İşler
Proje İşler
Her Türlü Bağ, Bahçe, Yol
ve Çevre Düzenleme İşler
Taş Duvar Yapımı
Arsa Yer Açma
Nakl ye İşler İle H zmet n zdey z

BAYILSA

BAYILSA

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad.

0 542 773 61 61

www.bayilsainsaat.com

No:7/C Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com
> Abdul Kadir AYNACI 4'de

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SATILIK LÜX DAİRELER

ADADÜZÜ EVLERİ
Adadüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
emin@uluduz.com.tr

0462 841 2442

DİLEKDÜZÜ EVLERİ
Dilekdüzü Evleri Adacık Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
0542 263 2688

www.uluduz.com.tr

