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GENÇLÝK MERKEZÝ’NDEN OTÝZM ETKÝNLÝÐÝ

> Alper Özkan KARAGÖL 2'de

> Abdulkadir AYNACI 2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de

15 TEMMUZ HATIRA ORMANINI
BURADA YAPACAÐIZ

Antalya Atatürk Finike İlkokulu 'undan Vakfıkebir Fevziye İlkokulu'na gönül köprüsü oluşturuldu. 
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FÝNÝKE'DEN VAKFIKEBÝR'E GÖNÜL KÖPRÜSÜ OLUÞTURDULAR ATATÜRK ORTAOKULU
BÖLGE BÝRÝNCÝSÝ OLDU
TUBİTAK 2204 B ortaokullar arasında düzenlenen proje yarışmasında Trabzon İlini
4. kez üst üste temsil eden Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu bu yıl bölge birincisi oldu. 

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık
günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenledi.

Orman Haftası dolayısıyla Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği tarafından
Yalıköy Mahallemizin sahilinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“NE YAPILABÝLÝR”
Esnaf, esnaf, esnaf diyoruz…
Ne olacak bu esnaf?
Esnaf'ın durumu ne?
Esnaf'ta iş var mı?
Esnaf'ta kan kaldı mı?
Hep üç hari marketleri eleştiriyoruz…
Acaba küçük esnaf için bir şeyler yapılıyor 
mu?
Esnaf odası, esnafı için bir önlem alabilir 
mi?
Esnaf odası, esnaf için bir öneri sunabilir 
mi?
Esnaf odasının yanı sıra, Kaymakamlık 
veya Belediye'nin bu zor günlerde esnafa 
yönelik bir planlaması var mı?
************************
Yerel marketler bir nebze nefes aldılar…
Ramazan ayı gelmesi ile beraber gıda 
kolileri gündeme geldi…
Durumu müsait olan işadamlarımız, 
vatandaşlarımız, belediyeler ve siyasiler 
gıda kolileri yaptırarak hem vatandaşımızın 
derdine derman oldular, hemde küçük 
esnafımıza destek oldular…
Ramazan ayında destek olunmalı, 
yetebildiğince kişiye ulaşılmalı…
Esnaf, esnaf olduğunu alışverişte anlar…
Esnafta iş olmadığında, esnaf olduğunu 
hatırlayabilir mi?
Esnaf gün boyu oturmasa da, yorulduğunu 
anlamaz çünkü iş yapmıyordur…
Şimdi esnaf gün boyu oturuyor, canı 
sıkılıyor, yoruluyor ve batıyor…
Helal olsun esnafımıza, dik durmasını 
biliyor…
Ama nereye kadar…
************************
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencilerimizi 
kutluyorum…
TUBİTAK 2004 B ortaokullar arası 
düzenlenen proje yarışmasında Trabzon 
ilini temsil eden Vakfıkebir Atatürk 
Ortaokulu, bu yılda 4. kez bölge birincisi 
oldu… 
Bir Vakfıkebir'li olarak gururluyum, 
mutluyum…
Bölge birincisi olarak, nal yarışmasında 
bizleri temsil edecek olan Öğretmenimiz 
Adem Albayrak, öğrencilerimiz Sena 
Semin Yıldız ve Alara Şafak'a şimdiden 
başarılar diliyorum…
Benimde okuduğum okuldur, Temel Eğitim 
şimdi ki ismi Atatürk Ortaokulu…
Ne olursa olsun bizden olsun…
************************
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, sokak hayvanlarını yalnız 
bırakmadı…
“Biz onlarında belediyesiyiz” diyor…
Bu cümlenin altında neler neler gizli…
Onlar yalnız değildir.
Onlar aç kalamaz.
Biz onları her koşulda destekleriz diyor 
kısaca…
Ne güzel ve özel bir davranış…
Bu davranışından dolayı kendilerini tebrik 
ediyorum…
Örnek alınacak davranışlar sergiliyor.
Bu tarz davranışların ilçelere de yansıması 
gerektiğini düşünüyorum.
İlçelerde sokak hayvanları bakım alanları 
yok.
Barınak yok.
Bunu gerçekleşmesi için kendisinden 
destek bekliyoruz.
İlçelerde de onların rahat etme hakları 
var…
Sokakta kadınlarımız, çocuklarımız 
yürüyemez hale geliyorlar. Köpekler artık 
yolda giden araçlara da saldırıyor.
Yarın ne yapacakları belli değil.
Bunun için önlem alınması şart oldu…

V
akfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik 
Merkezi 2 Nisan Dünya 

Otizm Farkındalık günü 
dolayısıyla özel eğitim 
öğrencilerinin katılımı ile 
Gençlik Merkezinin 
bahçesinde Gençlik Merkezi 
Müdürü Yunus Ali Civil ve 
gençlik liderleri ile birlikte 
etkinlik düzenledi.
“ÖZEL BİREYLERİNİZE NE 
KADAR SABIR, İHTİMAM 
VE İLGİ GÖSTERİRSENİZ, O 
KADAR MEDENİ BİR 
TOPLUM OLURSUNUZ”
Etkinlik dolayısı ile bir 
açıklama yapan Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali 
Civil, Bir toplumun medeniyet 
seviyesi özel bireylerine 
gösterdiği ihtimam ile 
ölçüldüğünü belirterek, “Özel 
bireylerinize ne kadar sabır, 
ihtimam ve ilgi gösterirseniz, 
o kadar medeni bir toplum 
olursunuz. Sanmayın ki, onlar 
topluma yük olurlar. Onlara 

yeterli ilgiyi gösterirseniz, 
toplumdan aldıklarını, 
topluma fazlasıyla verirler. 
Yeter ki, onların öğretmeni, 
yol arkadaşı ve destekçisi 
olalım. Bu ekinlik ile bu 
anlayışı bir kez daha 
toplumun gündemine getirmiş 
oluyoruz dedi.”
“OTİZMİN EN ETKİLİ 
TEDAVİSİ ÖZEL 
EĞİTİMDİR”
Müdür Civil, Her 
çocuğumuzun, en iyi eğitimi 
alması öncelikli hedemizdir. 
Otizmin en etkili tedavisi özel 
eğitimdir.  Yapılan yasal 
düzenlemelerle engellilerin 
sosyal, ekonomik, kültürel 
hayata katılmasına ilişkin 
yapılan çalışmalar her geçen 
gün daha iyiye gidiyor.  Nisan 
ayı boyunca tüm dünyada 
otizmle ilgili etkinlikler yoluyla, 
otistik bireylerin toplumla 
bütünleşmelerini sağlamaya 
yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.  Otizmli 
çocuklar duygu ve 

düşüncelerini ifade 
edemezler. Genellikle 
mimiklerle duygu ve 
düşüncelerini ifade edebilirler. 
Otizmli çocuklarımızın 
hayatını kolaylaştırmak için 
eşyaların yerini 
değiştirmemeye, yer 
değişikliği yapmamaya özen 
göstermeliyiz. Otizmli 
çocuklar birbirlerine 
benzemezler. Konuşmakta da 
sıkıntı çeken otizmli 
çocukların kullandığı kelime 
sayısı 10'u geçmez. Ancak 
erken teşhis ve eğitimle 

otizmli çocuklar belli bir 
seviyeye gelir.  Uzun bir 
eğitim süreciyle engelli 
çocuklarımız da toplumla 
iletişim kurabilir. Bu yüzden 
engelli çocuğu olan aileler 
mümkün olduğu kadar 
çocuklarının eğitimine erken 
başlamalı ve çocuklarının 
sosyal ve sportif aktivitelerle 
topluma alışmalarını 
sağlamalıdır.  Biz ilçe gençlik 
merkezi olarak bu konuda 
engelli çocuklarımıza ve 
ailelerine faydalı olmak için 
elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz ve daha fazla 
gayret göstermeye de devam 
edeceğiz. Otistik 
çocuklarımızın sosyal hayatta 
yer alabilmeleri ve kendi 
ihtiyaçlarını mümkün 
olduğunca bağımsız 
karşılayabilmeleri başlıca 
hedemizdir. Bu duygularla, 2 
Nisan Dünya Otizm 
Farkındalık Günü vesilesiyle, 
geleceğimizin en önemli 

parçası olan çocuklarımızın 
temel ihtiyaçları olan eğitim, 
sağlık ve spor hizmetlerinden 
en uygun şekilde 
faydalanmasını dilerim. 
Devletimiz, engelli 
vatandaşlarımızın topluma 
entegre olması ve sosyal 
hayatta yer almasını 
sağlamak için büyük atılımlar 
ve çalışmalar ortaya 
koymaktadır. Özellikle engelli 
vatandaşlarımızın eğitimi, 
bakımı ve sosyal hayata 
kazandırılması için çalışmalar, 
vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırıyor. 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık Gününde 
tüm otizmli vatandaşlarımızı 
unutmadığımızı ve onlarla 
birlikte bu hayatta var 
olduğumuzu belirterek, 
önlerindeki süreçte başarılar 
temenni ediyor, bütün engelli 
çocuklarımıza, ailelerine ve 
milletimize sağlıklı, hayırlı ve 
mutlu bir gelecek diliyorum 
dedi.  

Alper Özkan KARAGÖL

Vakfıkebir Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenledi.

15 TEMMUZ HATIRA ORMANINI BURADA YAPACAĞIZ
Orman Haftası dolayısıyla Vakfıkebir Orman İşletme Şefliği tarafından Yalıköy Mahallemizin sahilinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

V
akfıkebir ilçesinde "21 
Mart Dünya 
Ormancılık Günü ve 

Orman Haftası" kapsamında 
etkinlik düzenlendi. 
Havaların yağışlı olması 
sebebiyle ertelenen etkinlik 
Yalıköy Mahallesi sahilinde 
gerçekleştirildi. Orman 
Haftası etkiliğine Yalıköy 
İlkokulu öğrencileri de 
katılarak ağaç dikimi 
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili 
Merthan Çelikdağ, İlçe 
Orman İşletme Şe İlhan 
Kutanis, daire amirleri ve 
öğrenciler katıldı. Vakfıkebir 
Orman İşletme Şe İlhan 
Kutanis yaptığı açılış 
konuşmasında, hava 
muhalefeti dolayısı ile 
ertelenen orman haftası 
etkinliğine hoş geldiniz 
diyerek sözlerine başladı. 

Kutanis, Bugün bu alana 70 
adet sahil çamı danını 
dikeceğiz. Ormanların 
ülkelerin doğal güzellikleri ve 
ekonomik kalkınmanın temel 
değerlerinden olduğunu 
söyledi. Doğal zenginliğin 
korunması, geliştirilmesi ve 
ülke kalkınmasındaki 
öneminin artırılması için 
herkese önemli görevler 
düştüğünü belirten Kutanis, 
"Ağaç dikme çalışmalarına 
katılmak, çevrenin 
korunması konusunda 
sorumluluk üstlenmek her 
şeyden önce bir vatandaşlık 
görevidir. Bu bilinci 
çocuklarımıza da 
aşılamalıyız. Gelecek 
nesillere sağlıklı ve temiz bir 
çevre, yeşil bir Türkiye 
bırakmak temel 
sorumluluğumuzdur." diye 
konuştu.
“İNSANOĞLU HER ZAMAN 
HER FIRSATTA MUTLAKA 
BİR YERE BİR BİTKİ 
DİKMELİ”

Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta; “Güzel bir 
etkinlikle beraberiz. 
Gerçekten çevreye duyarlı 
olmak, çevremizi korumak, 
yeşillenmesine katkıda 
bulunmak günümüz için çok 
önemli bu bölgede millet 
bahçesi var. Hemen yan 
tarafınızda güzel bir alan. 
İlerleyen süreç de inşallah 
bu bölgedeki projelerimiz 
tamamlandığı zaman bu 
bölgede yürüyüş ve piknik 
alanı olacak. Şu an dikilen 
ağaçlar sayesinde Temelini 
de sizler atmış oluyorsunuz. 
Bugün birlikte bunu 
gerçekleştireceğiz. İlerde 
inşallah diktiğiniz ağaçların 
gölgesinde gelip 
serinleyeceksiniz. Bizlerde 
ömrümüz olursa sizlerle 
birlikte olacağız. Ama 
insanoğlu her zaman her 
fırsatta mutlaka bir yere bir 
bitki dikmeli. Çevreye bu 
anlamda katkı da 
bulunmalıdır. Etkinlikten 

dolayı Orman İşletme 
Şemize ve yetkilere çok 
teşekkür ediyoruz. Sizlerinde 
burada olmayan diğer 
arkadaşlarınıza anlatıp 
çevreci olmasına katkı 
sağlayacağınızı umuyorum. 
Tekrar hayırlı olsun diyorum 
dedi.” 
“İLÇEMİZİN 15 TEMMUZ 
HATIRA ORMANINI 
BURADA YAPACAĞIZ”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
“Bugün burada orman 
haftası münasebetiyle 
inşallah ağaç dikim icraati 
gerçekleştireceğiz. Sağ 
olsun programımızı orman 
işletme şemiz organize 
ettiler. Geçen hafta yağmur 
dolayısıyla yapamadığımız 
programı bu hafta icra 
ediyoruz. Kıymetli gençler 
ağaç sevgisi hepimizin 
içerisinde bulunması 
gereken çevreyi korumamız, 
güzelleştirmemiz ve gelecek 
kuşaklara bırakmamız 
gereken bir olgu olduğunun, 
bunun farkında ve bilincinde 
olduğumuzu göstermemiz 

gerekiyor. Burada inşallah 
diktiğiniz danları sizlerde 
yaşça büyüdüğünüzde 
göreceksiniz nasıl ağaca 
dönüştüğünü ve çevremizin 
oksijen depomuzun nasıl 
temizlendiğini göreceğiz. Bu 
arada bu programın 
oluşumunda emeği geçen 
orman muhafaza 
memurlarımıza ve tüm 
yetkililere teşekkür ediyorum. 
Orman haftamızı kutluyorum. 
Nice orman haftası kutlamak 
amacıyla hep beraber birlik 
olacağız ve sizlerden 
isteğimiz mutlaka ama 
mutlaka bir dikili ağacınız 
olsun. Gittiğimiz her ilçede 
bunu yapmaya çalışıyoruz. 
Burada da orman işletme 
şemiz çalışıyor burada da 
hatıra ormanı yapacağız. 
İlçemizin 15 Temmuz hatıra 
ormanını burada yapacağız 
inşallah dedi.
Etkinlik, protokol üyeleri ve 
öğrenciler tarafından dikim 
alanına danlarının dikilmesi 
ve öğrencilere çeşitli 
hediyelerin verilmesinin 
ardından sona erdi.
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UBİTAK 2204 B 

Tortaokullar arasında 
düzenlenen proje 

yarışmasında Trabzon İlini 4 
.kez üst üste temsil eden 
Vakfıkebir Atatürk ortaokulu bu 
yıl Erzurum ilinde yapılan bölge 
yarışmalarında birincilik ipini 
göğüsledi. 
“BU GURUR HEPİMİZİN”
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 
Okul Müdürü Çetin Zaimoğlu 
yaptığı değerlendirmede; Bu 
gurur hepimizin, bu gurur 
Vakfıkebir ilçemizin, bu guru 
Trabzon'umuzundur. Üst üste 
4. Kez Trabzon ilini Erzurum'da 
bölge yarışmalarında temsil 
etmenin haklı gururunu 
Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu 

olarak yaşıyoruz. 4. Kez 
katılma gururunu yaşarken 
bölge birinciliğini 
kazanmamızda bizleri son 
derece mutlu ederek 
gururlandırmıştır. Aslıda bu 
gurur hepimizin gururudur dedi. 
Müdür Zaimoğlu, "Bu sürece 
emek veren öğretmenlerimize, 
okul yöneticilerimize, ilçe 
yöneticilerimize ve en önemlisi 
sevgili öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum. Gönülden tebrik 
ediyorum. Hedemiz eğitimde 
her alanda ilk sıralarda 
olabilmek. Bu yarışmaların 
temel amacı, gençlerimizi 
düşünmeye, gözlem yapmaya, 
merak etmeye, merak ettiklerini 
araştırmaya teşvik ederek 

gelecekte karşılaşacakları 
problemlere çözümler 
üretebilen, 21. yüzyıl 
becerilerine sahip bireylerin 
yetişmesini sağlamaktır. 
Öğrencilerimiz Sena Semin 
Yıldız ve Alara Şafak 
öğretmenleri Adem Albayrak 
danışmanlığında bölge birincisi 
olarak, bölgemizi haziran 
ayında yapılacak nal 
yarışmalarında temsil 
edecekler. Final Yarışmalarında 
bölge birincisi olarak ilimizi ve 
diğer başlı olan illeri temsil 
edecek olan öğrencilerimize ve 
öğretmenimize başarılar 
diliyorum. Bizlere destek olan 
herkese şükranlarımı 
sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükliman
Postası 4 HABER

Osman KOYUNCU

ALLAH'I SEVMEK VE O'NA YAKLAŞMAK 
nkara'da yaşamak, herkes için 

Ahükümete yakın olmak manasında 
gelmez. Allah'a yakın olmakta, 

sadece Kâbe'de veya mescitlerde yaşamak, 
namaz kılmak vs manasında değildir. 
Einstein'e, Allah'a inanıp inanmadığını 
sorulduğunda, ben Spinoza'nın tanrısına 
inanıyorum demişti. (Spinoza, 16. ve 17. 
Y.Y. arası Hollanda'da yaşamış İbni 
Arabî'den etkilenmiş, Yahudi asıllı bir 
düşünürdür.)Her insanın Allah algısı 
farklıdır, Allah'a yakınlık uzaklık kavramı 
mekânsal bir mesafe değildir. Güneşten çok 
uzaktayız fakat güneş ısı, ışık ve renkleri ile 
elimizde, aynada, cam parçalarında ve su 
damlalarında bize görünür, bize çok 
yakındır. Yakınlık güneşin, uzaklık ise 
bizimdir. Güneşin görüntüsünün büyüklüğü, 
onu yansıtan ayna veya parlak cisimlerin 
büyüklüğü ile orantılıdır. Güneşe bir su 
damlası da ayna olabilir, Büyük Okyanus'ta. 
İnsanın büyüklüğü, kalp aynasında Allah'ın 
tecellilerinin yansımasının büyüklüğü ile 
orantılıdır. Allah bize çok yakındır, İsim, 
sıfatları ve her şeyi ile bizimle beraberdir, 
Allah'ın yaratması (ilim, irade ve 
kudret(enerji gibi))ile isimlerinde kendini 
yaşamasıdır. Allah maddi bir varlık olmadığı, 
zaman ve mekânı kendi yarattığı için, 
zaman ve mekâna bağımlı olmaz. Allah 
sonsuz ve soyuttur(kâinatın ilmi, ruhu ve 
şuuru gibidir) O, somut(maddi) olarak 
gözlere görünür. Allah ve Rahmanın sonsuz 
büyüklüğüne Vahdaniyet, bu Vahdaniyetin 
bütün özellikleri ile en küçük görüntüsüne 
Ehadiyet denir (ilim buna Monad diyor). 
O'nun iki ismi var, Allah ve Rahman,  bu iki 
isim insanlara verilmez, bu isimleri hakkıyla 

bilen Allah'ı ve sonsuzluğu kavrar.
    
    Allah'a yakın olmak demek, bütün 
mahlûkatla barışık ve ahlaklı olmak 
demektir. “Ben güzel ahlakı tamamlamak 
için geldim diyor.” Yaratılanı hoş görmeli 
yaratandan ötürü. Çevresini, bitki ve 
hayvanları sevmeyen mahlûkatın en 
şereflisi olan insanı sevebilir mi? İnsanları, 
düşünce, ırk ve renk gibi özelliklerinden 
dolayı ayıran, başkalaştıran, hor görende 
Allah sevgisi olmaz. Pek çok insan vardır ki 
aynı safta namaz kılarlar fakat kendi 
partisini, tarikatını veya düşüncelerini 
benimsemeyen kardeşini sevemez. 
Peygamberimize, İslam nedir diye soran 
birini, Allah için sevmek, Allah için 
küsmektir der. Demek ki başka birisi için 
seven veya nefret eden gerçek İslam 
dininden değildir.  Ben cumhurbaşkanıyım 
demekle cumhurbaşkanı olmadığım gibi, 
biri ben Müslüman'ım demekle Müslüman 
olmaz. Ebu cehil, Allah'ı biliyordu ve onu 
seviyordu. Fakat Allah'ı uzaklarda ve 
somut(maddi) olarak düşünüp bildiği, 
bazılarını hor görüp ve putları Allah'a 
ulaşmak vesilesi yaptığı için imanı kabul 
olmadı. İbadetler asıl nedeni emredildiği 
için yapılmasıdır, maddi ve manevi makam 
elde etmek için değildir. Allah'ı, maddi ve 
uzaklarda hayal eden birisi gerçek Allah'ı 
bulamaz, bulduğu şeye TEO denir, Allah 
denmez. Allah, kendini tanıtmak için 
insana akıl ve nefis vererek onu diğer 
mahlûkattan ayırdı. Mukayese yaparak 
Allah'ı bulan gerçek insandır. Akıl, bir hafin 
kâtipsiz, bir binanın ustasız olamayacağını 
gösterir. 

ATATÜRK ORTAOKULU
BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU
TUBİTAK 2204 B ortaokullar arasında düzenlenen proje yarışmasında Trabzon İlini
4. kez üst üste temsil eden Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu bu yıl bölge birincisi oldu. 

08.04.2022

FİNİKE'DEN VAKFIKEBİR'E GÖNÜL KÖPRÜSÜ OLUŞTURDULAR 
Antalya Atatürk Finike İlkokulu 'undan Vakfıkebir Fevziye İlkokulu'na gönül köprüsü oluşturuldu. 

A
ntalya'nın Finike İlçesi 
Atatürk İlkokulu'nda 
öğretmen olarak görev 

yapan Vakfıkebirli Hemşehrimiz 
Emine Karataş ve yine aynı 
okulda görev yapan öğretmen 
Meryem Güleç'in 
koordinatörlüğünde Finike 
Kaymakamı Zafer Sağ, Finike 
Belediye Başkanı Mustafa 
Geyikçi, Finike İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cengiz Coşkunve 
Finike Atatürk İlkokulu Müdürü 
Fahrettin Demirdal'ın 
destekleriyle Vakfıkebir Fevziye 
İlkokulu'nda öğrenim gören 
çocuklara kırtasiye, giyim ve 
yiyeceklerden oluşan kolilerle 
gönderilen hediyeler Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta ve Vakfıkebir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın'ın 
katılımıyla çocuklara dağıtıldı. 
“GEL BİRLİKTE EL ELE, 
HEDİYELEŞELİM SENİNLE”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı öncesinde 
çocukların yüzünü güldürmek 
isteyen Finike İlkokulu Anasınıfı 
C şubesi ve 3-B sınıfı öğretmen 
ve öğrencilerinin2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılı Ahenk 
Projesi kapsamında gönderdiği 
hediyeler ve mektuplar 
VakfıkebirFevziye İlkokulu'nda 
öğrenim gören çocuklar 
tarafından büyük bir heyecanla 
ve mutlulukla açıldı. 
Finike Belediye Başkanı 

Mustafa Geyikçi hediyelerin 
gönderimi sırasında yaptığı 
konuşmada “Gel Birlikte El Ele, 
Hediyeleşelim Seninle” fikrinden 
yola çıkarak Finike 
Belediyesi'nin katkılarıyla, 
Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi 
Fevziye İlkokulu'nda bulunan 
arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
öncesinde yüzünü güldürmek 
isteyen öğrencilerimiz, kırtasiye, 
giyim ve yiyeceklerden oluşan 
hediyeler gönderdik. Güzel 
kalpli öğrencilerimizi, idareci ve 
öğretmenlerimizi kutluyorum ” 
dedi. 
“HEDİYELEŞMEK 
SÜNNETTİR”
Hediyelerin dağıtımı sırasında 
konuşan Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta ise, 
“Fevziye İlkokulu'na hediyeler 
gönderen Finike Atatürk 
İlkokulu'nda öğrenim gören 
çocuklarımıza, aynı okulda 

görev yapan Hemşehrimiz 
Emine Karataş'a, Meryem 
Güleç'e destek veren Finike 
Kaymakamı Zafer Sağ'a, Finike 
Belediye Başkanı Mustafa 
Geyikçi 'ye, Finike İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun'a 
ve Finike Atatürk İlkokulu 
Müdürü Fahrettin Demirdal'a 
çok teşekkür ediyor, 
selamlarımızı gönderiyoruz. 
Mübarek Ramazan ayının 
içerisindeyiz. Hediyeleşmek 
sünnettir. Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammet, “Hediyeleşin, 
Çünkü hediye sevgiyi artırır. 
Kalpteki kötü hisleri giderir” 
buyurmuştur. Bugün benimde 
öğrenim gördüğüm Fevziye 
İlkokulu'ndaki çocuklarımıza 
gelen hediyelerini dağıtıyoruz. 
İçerisinden çıkan mektuplar çok 
değerli. Okuyarak cevap 
yazacaklardır. İnternet 
aracılığıyla Finike'deki 
kardeşleri ile birbirilerini 
gördüler. Onlar için unutulmaz 
bir anı oldu. Bu bir gönül 
köprüsü kurmaktır. Finike ile 
Vakfıkebir arasında bu köprüyü 
kurduk. İnşallah bundan 
sonrada bu kardeşlik ve gönül 
bağı devam edecektir” dedi. 
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın ise, 
hediyeler dolayısıyla emeği 
gecen herkese teşekkür ederek, 
karşılıklı gönül birlikteliğinin 
bundan sonrada süreceğini 
ifade etti. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÖLÜM
YILDÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI

4 Nisan 1997'de ebediyete uğurladığımız Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı
merhum Alparslan Türkeş'in ölümünün 25. yıl dönümünde tüm Türkiye'de ve Türk
Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, Vakfıkebir Merkez Eski Camii'nde de Dualarla anıldı.

4 Nisan 1997'de ebediyete 
uğurladığımız Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel Başkanı 
merhum Alparslan Türkeş'in 
ölümünün 25. yıl dönümünde 
tüm Türkiye'de ve Türk 
Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, 
Vakfıkebir Merkez Eski 
Camii'nde de Kur'an Tilaveti ve 
Dualarla anıldı. Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, merhum 
Alparslan Türkeş'in vefatının 
25. yıl dönümü münasebetiyle 4 
Nisan Pazartesi günü Öğlen 
namazına müteakip Vakfıkebir 
Merkez Eski Camii'nde Kuran'ı 
Kerim okutularak dualar 
edildiğini kaydetti. Türkeş'in 
ölümünün üzerinden 25 yıl 
geçmesine rağmen, 
teşkilatlarının halen onun ülkü 
ve ideallerine sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu dile getiren Baltürk, 
"Yüreği millet sevgisi ile çarpan 
cesur aydınlardan oluşan bir 
avuç mücadele adamının O'nun 
öncülüğünde başlattığı bu uzun 
yolculuk aşama aşama 
köklenerek bugün vazgeçilmez 
bir siyasal hareket haline 
gelmiştir. Bugün, karşımızdaki 

ağır ve tahrik edici, tahammülü 
çok zor olan milli sorunlar 
karşısında dahi Türk 
milliyetçileri ve Ülkücü gençlik, 
sağduyulu, gerçekçi ve dengeli 
davranabiliyorsa, bu hasletlerin 
yerleşmesinde şüphe yok ki 
merhum liderimizin etkisi çok 
büyüktür. Başbuğ Alparslan 
Türkeş, Türk-İslam aleminde 
milyonlarca yüreğin sevgisini ve 
saygısını kazanmış, onun 
kirlerine ve mücadelesine 
gösterilen hürmet ve takdir her 
geçen gün daha çok artmıştır. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
Başbuğumuz merhum Başbuğ 
Alparslan Türkeş'i vefatının 25. 
yıldönümünde bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyor;  
Türk Dünyasının Lideri Merhum 
Genel Başkanımız Alparslan 

Türkeş beyin kaybından bu 
yana geçen 25 yıldan sonra da, 
hiç değişmeyecek olan 
Başbuğumuz Merhum Alparslan 
Türkeş Bey'i ve aziz ülkü 
şehitlerini saygı, sevgi minnet 
ve rahmetle yad ediyorum, 
ruhunuz şat mekanınız cennet 
olsun'' diye konuştu. 
Ayrıca bu gün Kuran'ı Kerim 
okuyup dua ettiren bu 
günümüzü onurlandıran Eski 
Cami emekli İmam-Hatip'i 
Osman Hacıahmetoğlu'na, Eski 
Cami İmam-Hatip'i Ali Osman 
Birinci'ye,  Dumbul Cami İmam 
Hatip'i Ahmet Sağlam'a, 
Karadağ Yayla Cami İmam 
Hatip'i Muammer Olgun ve 
İlçemiz Müftülük Memuru 
Hakan Günaydın'a teşekkür 
etti.
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VAKFIKEBİR SPOR SALONU TADİLAT YAPIM İŞİ
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE

SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1590477

Vakfıkebir Spor Salonu Tadilat 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: 2022/311589
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 Spor Salonu Tadilat Yapım İşi
b)Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Spor Salonu Tadilat işi 42 Kalem inşaat işi 23 Kalem Mekanik işi 56 
Kalem Elektrik işi
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 180 (YüzSeksen) 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: 25.04.2022 - 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:
Mimarlık veya 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.

DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) FAKO KASETİ
DEVLET HASTANESİ -VAKFIKEBİR SAĞLIK BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1590557

DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) FAKO KASETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2022/308396
1-İdarenin
a) Adresi: ÇARSI MAHALLESI SAHIL CADDESI 4 61400 VAKFIKEBİR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4628415281
c) Elektronik Posta Adresi: bayramerdem_6161@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 60 Adet Fako Kaseti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Vakfıkebir Devlet Hastanesi Eczane Deposu
c) Teslim tarihi: sipariş çekildikten 5 gün içinde malın teslimi gereklidir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Vakfıkebir Devlet Hastanesi
b) Tarihi ve saati: 19.04.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve 
E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "satış merkezi 
yetki belgesi" sunması zorunludur. İstekliler söz konusu Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesine  ait 
bilgileri Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
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. EKAP'a 
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerle ilgili ÜTS kaydı olan ürünler için  ÜTS numaralarını  Yeterlik Bilgileri 
Tablosunda beyan edeceklerdir.  ÜTS Kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için (Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler) rmaların kapsam dışı olduğuna ilişkin beyanını Yeterlik 
Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında yat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklier, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mah Gülbaharhatun Cad. 126-A, 61400 
Vakfıkebir/Trabzon adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklierini, mal kalem-kalemleri için teklif birim yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: Teklif yatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

MİLLETVEKİLİ ÖRS'ÜN ACI GÜNÜ 
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün annesi Havva Örs (93) son yolculuğuna uğurlandı.

aşlılığa bağlı 

Yolarak evinde 
rahatsızlanan 

Havva Örs, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Anne 
Örs, İskenderpaşa 
Camiinde öğle 
namazına müteakip 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
Ortahisar ilçesinin 
Yeşilova 

mahallesindeki aile 
kabristanlığında 
toprağa verildi. Cenaze 
namazına Hüseyin 
Örs'ün yanı sıra Vali 
İsmail Ustaoğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Zorluoğlu, AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Salih Cora, İYİ Parti 
Kocaeli Milletvekili 
Lütfü Türkkan ile 
partililer ve yakınları 
katıldı.

TANER KARAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ 
Beşikdüzü İlçesi Kutluca Mahallesinden TANER GIDA Şirketinin Yönetim
Kurulu Başkanı olan genç iş adamı Taner Karaoğlu (50) hayatını kaybetti. 

eşikdüzü İlçesi Kutluca 

BMahallesinden TANER 
GIDA Şirketinin kurucusu 

ve yönetim kurulu başkanı olan 
ayrıca çevresinde ve iş 
dünyasında sevilen, sayılan 
genç iş adamı ve aktif 
siyasetçilerinden Taner Karaoğlu 
50 yaşında hayatını kaybetti. 

Yakalandığı hastalık dolayısı ile 
birkaç yıldan buyana tedavi 
görmekte olan başarılı ve 
çalışkan kişiliği ile herkesin 
gönlünde taht kuran Taner 
Karaoğlu, yakalandığı hastalığı 
atlatamayarak vefat etti. Merhum 
Taner Karaoğlu'nun cenazesi 7 
Nisan 2022 Çarşamba günü 

Beşikdüzü ilçesi Kutluca 
Mahallesi Yukarı Camiinde öğlen 
namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından aynı 
yerdeki aile kabristanlığında 
toprağa verildi. Merhum Taner 
Karaoğlu'na Allah'tan rahmet,  
kederli ailesine sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz.



Büyükliman
Postası 6 HABER

HALK GÜNÜNE İLGİ ARTIYOR
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan tarafından başlatılan halk günü toplantılarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. 

2023 YENİ BİR ZAFER YILI OLACAK
AK Parti Vakfıkebir İlçe Kadın Kollarının organize ettiği Bayanlar Mahalle toplantılarının ilki Büyükliman Mahallesinde gerçekleştirildi.

Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, AK Parti Vakfıkebir 

İlçe Başkanı Ahmet Uzun, AK 
Parti İl Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Sürmen ve yönetim 
kurulu üyeleri, AK Parti 
Vakfıkebir Kadın Kolları Başkan 
Vekili Binnur Kum, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Nebahat Albayrak, Esin 
Turan ile birlikte, AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Kadın Kollarının 
Organizasyonuyla mahallede 
yaşayan bayanlar ile bir araya 
gelerek sohbet ettiler.
“BÜYÜK TÜRKİYE 
SEVDASIYLA BURADAYIZ”
Toplantı sırasında konuşan Ak 
Parti Kadın Kolları Trabzon İl 
Başkanı Meryem Sürmen, "Ak 
Parti bir kadın hareketidir. 
Kadın-erkek omuz omuza büyük 
Türkiye hayali için yola çıkan ve 
'Kadınsız kalkınma, büyüme, 
gelişme olmaz.' diyen bir partidir. 
Bunda da en büyük gücü, lideri 
Recep Tayyip Erdoğan'dan alır." 
dedi. Kutlu bir davanın neferleri 
olduklarını belirten Sürmen, 
"Bizler, dünya lideri olan 
Cumhurbaşkanımızla yol 
yürümesi nasip olmuş yol 
arkadaşlarıyız. Bizim bir 
sevdamız var. Bizim sevdamızın 
adı büyük Türkiye. Büyük 
Türkiye sevdasıyla buradayız. 
Amacımız bölgede güçlü bir lider 
olan ülkemizi devler liginde bir 
yere getirmek. Bunu da kuruluş 
ve kurtuluş mücadelesinde 
olduğu gibi büyük Türkiye yolunu 
da kadın erkek omuz omuza 
inşa edeceğiz." diye konuştu.
“2023 YENİ BİR ZAFER YILI 
OLACAK”
AK Parti Vakfıkebir Teşkilatı'nın 
bugüne kadar büyük başarılara 
imza attığını ifade eden AK Parti 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet 
Uzun, "Bugün burada kadın 
kollarımız ve mahalle 
sakinlerimizle birlikteyiz. 
Pandemi süreci, zorlu kış şartları 
derken teşkilat faaliyetlerimizi 
belli çerçevelerle götürmüştük. 
Kapanma süreçleri dışında 
kadın kollarımız hep aktif bir 
şekilde çalıştılar, hiç boş 
kalmadılar. Teşkilatımızın en 
önemli kademesi sizlersiniz. Ana 
kademe olsun gençlik kolları 
olsun daha çok idari 
faaliyetlerde bulunuyoruz ama 
asıl sahada olan, vatandaşla iç 

içe olan onların isteklerini bize 
ileten, en aktif olan kadın 
kollarımızdır. İnşallah 
önümüzdeki dönemi de nasıl 
yürütebiliriz birlikte 
planlayacağız. Biz; ana 
kadememizden, gençlik ve kadın 
kollarımızdan, belediye 
başkanımıza, meclis üyelerimize 
her zaman geleneği olmuş bir 
teşkilatız. Birlik ve 
beraberliğimizi en yukarıda 
tutarak, birbirimizi anlayarak, 
birbirimizle yardımlaşarak 
hizmeti en iyi şekilde nasıl 
yaparız arayan bir teşkilatız. 
Bunu daha da pekiştirerek ve 
daha da koordineli olarak 
önümüzdeki 1 sene teşkilat 
faaliyetlerini en üst seviyeye 
çekmeyi arzu ediyoruz. 
Önümüzdeki 1 sene diyoruz 
çünkü 2023 seçimine adım adım 
yaklaşıyoruz. Aslında 2023 bir 
seçimden çok daha fazla anlam 
içeriyor. Çünkü Türkiye'nin 
geleceğini, bundan sonraki 
gençlerimizin geleceğini 
belirleyecek çok kritik bir eşik. 
Dolayısıyla bu önümüzdeki 
süreci hep birlikte en doğru ve 
en iyi şekilde değerlendirmek, 
teşkilat faaliyetlerimizi de en 
doğru şekilde planlamak 
mecburiyetindeyiz. Öncelikli 
olarak bu dönem bizlerde ana 
kademe ve kadın kollarımızla 
beraber teşkilat faaliyetlerini 
daha mahalle merkezli yapmaya 
arzu ediyoruz. Buradaki her 
birimiz Vakfıkebir ilçe 
başkanının, belediye başkanının 
daha da ziyade 
Cumhurbaşkanımızın bir vekili 
olarak sahada vatandaşlarımızla 
iletişim halinde olacaksınız. 
Niyetimiz, gayemiz mümkün 
olduğunca her kapıyı çalmak ve 
vatandaşlarımızın halini hatırını 
sormak. Mahallede ki 
çalışmalarımızı hep birlikte aktif 
ve yoğun olarak yürüteceğiz. 
İnşallah bu emekler bu gayretler 
neticesinde de 2023'te ki bu 
ülkenin bekası için büyük bir 
zaferle inşallah 
vatandaşlarımızın da desteği ile 
kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. Hepinize gayretleriniz 
ve emekleriniz için bir kere daha 
teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.
“VAKFIKEBİR TEŞKİLATIMIZ 
ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA 
ATIYOR”

Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta, “Türkiye'de zor 
zamanlar yaşıyoruz. 
Türkiye'de kolay bir 
zaman hiçbir zaman 
olmamıştır. Büyük 
komutan Alpaslan'ın 
1071 Malazgirt zaferiyle 
başlayan Anadolu'daki 
hâkimiyetimiz, o günden 
bu güne ve bundan 

sonrada bizi bu topraklardan 
çıkartmak isteyen güçlere karşı 
ve bizi esaret altına almak 
isteyenlere karşı her zaman 
mücadelemiz sürecektir.  20 
yıllık AK Parti iktidarı ile 
devletimiz de milletimiz de kendi 
kendini yönetebilen, bağımsız 
bir ülke haline geldik. Tabi biz 
güçlendikçe bizimle olan 
mücadele de artıyor. Türkiye'ye 
karşı hem içeriden hem de 
dışarıdan müdahalelerde 
bulunuluyor. Onun için biz her 
zaman sağlam durmak 
zorundayız. Her zaman güçlü ve 
iradeli olmalıyız. Bu anlamda AK 
Parti Vakfıkebir İlçe 
Teşkilatımıza, kadın kollarımıza 
teşekkür ediyorum. Hakikaten 
sanki yarın seçim olacakmış gibi 
çalışıyorlar. Bunu 2023 
seçimlerinde daha güçlü bir 
şekilde hissettirmemiz gerekiyor. 
Vakfıkebir teşkilatı olarak örnek 
çalışmalara imza atıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte örnek 
çalışmalarımızı aktif şekilde 
devam ettireceğiz. Biz hedef 
belirlerken kendimize herhangi 
bir şekilde limit koymuyoruz. 
Vakfıkebir'de oturan bütün 
hemşehrilerimiz bizim hedef 
kitlemiz. Herkese ulaşmak 
durumundayız. Cumhur ittifakı 
kapsamında sahada etkili bir 
şekilde çalışmalıyız. 
Belediyecilik faaliyetlerinde 
ayrım yapmadan çalışıyorsak ve 
herkese ulaşabiliyorsak parti 
olarak da herkese 
ulaşabilmemiz lazım. AK 
Parti'nin bir alternatifi yok. Biz 
hem en güçlü siyasi partiyiz hem 
de vatandaşlara birebir 
sorulduğu zaman tek güvenilen 
parti AK Parti'dir. Bugün yapılan 
hizmetlere bakınca geçmişle son 
yirmi yılda yapılan hizmetleri 
kıyaslamamız mümkün değil. 
İnsanların hayal edemeyeceği 
hizmetleri AK Parti bugün 
gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.
Sohbet sırasında mahalle 
halkının sorunlarını dinleyerek 
görüş alış verişinde bulunan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta ve AK Partili 
teşkilat mensupları yakın bir ilgi 
gördüler. Büyükliman 
Mahallesinde yaşayan bayanlar 
ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek 
teşekkür ettiler. 

atandaşların devletle 

Volan bağını 
güçlendirmek, 

sorunlarına etkili ve hızlı 
çözümler üretebilmek amacıyla 
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı 
Arslan Uzan tarafından her 
ayın ilk haftası olan Pazartesi 
günü “Halk Günü” toplantısı 
düzenliyor. İlçe Kaymakamı Dr. 
Hacı Arslan Uzan 
başkanlığında Yazı İşleri 
Müdürü Şifa Karadeniz ve Şef 
Selma Kaya’nın da katıldığı 
halk gününe vatandaş ilgi 
gösteriyor. Kaymakamlık 
Toplantı Salonunda yapılan 
toplantılara da vatandaşlarla 
yakından ilgilenen Kaymakam 
Uzan, ilçe halkıyla yakından 
ilgilenmesi gözlerden kaçmıyor. 
Ayrıca halk günüyle birlikte her 
ayın ilk haftası alfabetik sıraya 
göre mahalle muhtarları ile de 
bir araya gelen Kaymakam 
Uzan, muhtarların sıkıntılarını 
ve taleplerini dinleyerek gerekli 
birimlere ulaştırmak üzere 
notlar alıyor. Vatandaşların 
sağlık, sosyal yardım, iş ve 
diğer konularda kendisine 
ilettiği sıkıntıları ve talepleri 
dinleyen Kaymakam Uzan, ilk 
olarak vatandaşla sıcak bir 
sohbet ortamı gerçekleştiriyor. 
Kaymakam Uzan, 
Vatandaşların sorun, şikayet ve 
taleplerini dile getirdiği Halk 
Günü toplantısında kendisine 

iletilen iş, sağlık, ekonomik 
olmak üzere tüm sorunlara ve 
taleplere çözüm bulmak için 
notlar alan ve vatandaşların 
derdine derman olan 
Kaymakam Uzan vatandaşları 
tek tek dinledi.
“AMACIMIZ, DEVLETİMİZİN 
SICAKLIĞINI VE ŞEFKATİNİ 
TÜM VATANDAŞLARIMIZA 
GÖSTERMEK”
Kaymakam Dr. Hacı Arslan 
Uzan, “Amacımız, bizlere 
iletilen her türlü sorun, şikayet 
ve taleplere daha hızlı 
çözümler üretebilmek, 
vatandaşımızı buradan mutlu 
göndermektir. Yaşadıkları 
sorunları ve taleplerini iletmek 
üzere kendisiyle görüşme 
talebinde bulunan vatandaşları 
dinlemek ve dertlerine çözüm 
bulmak amacıyla her ayın ilk 
haftası Pazartesi günleri 
düzenlediğimiz "Halk Günü" 
toplantısında vatandaşlarımızla 
bir araya gelmek istiyoruz. 
Ayrıca aynı günün öğleden 
sonrasında alfabetik sıraya 
göre 5 mahalle muhtarımızla 
da görüşme yapıyoruz. 
Muhtarlarımızın da yaşadıkları 
sıkıntıları dinleyip, taleplerini 
alıyoruz. Pazartesi gününü 
seçme nedenimiz ise ilçemizin 
haftası olması münasebetiyle 
köy mahallelerinden gelen 
vatandaşlarımızda bizlere 
rahatlıkla ulaşabilsinler. Pazar 

alışverişine gelen vatandaşımız 
hem alışverişini yaparken 
hemde derdini sıkıntısını 
bizimle paylaşsın diye 
pazartesi gününü seçtik. Bir 
başka gün yapsaydık o 
vatandaşlarımızı tekrardan 
yormuş olacaktık. Her ayın ilk 
haftası bu toplantılarımıza 
devam edeceğiz. 
Kaymakamlığımızın kapısı yöre 
insanımıza her daim açık. 
Amacımız, devletimizin 
sıcaklığını ve şefkatini tüm 
vatandaşlarımıza göstermek. 
Halk gününe katılarak yardım 
talebinde bulunan 
vatandaşlarımızın isteklerini 
yerine getirmeye gayret 
gösteriyoruz. Vatandaşlarımız 
tarafından bizlere iletilen her 
konuyu yakından takip ediyoruz 
ve sıkıntılarını gidermek için 
gereken hassasiyeti 
gösteriyoruz” diyen Kaymakam 
Uzan, ”Bizler devlet olarak 
vatandaşımızın yanındayız. 
Bizlere her daim rahatlıkla 
ulaşabilir, sorunlarını iletebilirler 
diye konuştu. Halk Gününe 
katılan vatandaşlar ise 
sorunlarının dinlenmesinden 
dolayı duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, Allah sizlerden 
razı olsun. İyi ki varsınız, Allah 
sizleri başımızdan eksik 
etmesin” diyerek, duygularını 
ifade ederek kaymakam Uzan'a 
teşekkür ettiler.

BAŞKAN SAĞLAM, “BU BİRLİKTELİĞİNİZ ÖRNEK ALINMALI”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen
Kadem Sağlam'a iletişim sektörü esnaflarından tebrik ve hayırlı olsun ziyareti.

ir süre önce gerçekleşen 

BVakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Başkanlığı seçimleri sonrası 
güven tazeleyen ve 
mazbatasını alarak göreve 
başlayan Başkan Kadem 
Sağlam'a ilçedeki iletişim 
sektörü esnaflarından tebrik ve 
hayırlı olsun ziyareti gerçekleşti.
“BAŞKANIMIZI KUTLUYOR 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Ziyaret sırasında açıklamada 
bulunan iletişim sektörü 
esnafları; “Vakfıkebir de iletişim 
sektörü esnafları olarak yeniden 
Esnaf ve Sanatkalar Odası 
Başkanlığına seçilen Sayın 
Kadem Sağlam Başkanımıza 
ve yönetim kurulu üyelerine 
tebrik ve hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk. Hayırlı 
olsun ziyaretinde Başkanımız 
Kadem Bey'e geçmişte bize 
olan desteklerinden dolayı 
teşekkür ettik. Yeni dönemde de 
bizlerin yanında olacağından 
hiç kuşkumuzun olmadığını dile 
getirerek yeni yönetimine ve 
kendilerine başarı dileklerinde 
bulunduk. Esnaflarımızın bu 
sıkışık durumunda bütün 
odaların bir araya gelerek 
esnafların bağ-kuru, sigortası, 
eleman giderleri, kiralar, 
elektrikler, vergiler gibi 
konularda bizlere nasıl destek 
olabilirsiniz yada devletimiz 
nasıl destek olabilir noktasında 
fikir alışverişinde bulunduk. İşte 
bu konularda küçük esnafların 
korunabilmesi ve ayakta 

kalabilmesi için tüm odalar 
olarak bir araya gelinerek 
gerekli mercilere gerekli 
yazışmaların yapılması veya 
şifahen söylenmesi noktasında 
kendilerinden talepte bulunduk. 
Zaten Vakfıkebir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanımız 
Kadem Bey her ortamda ve her 
mercide bu sorunlarımızı dile 
getirmekte ve bizleri 
korumaktadır. Bilhassa küçük 
esnaflarımızın rahat bir nefes 
alabilmesi ve ayakta 
kalabilmesi için yeni projeler 
üretmelerini talep ettik. Yakın 
ilgi ve alakalarından dolayı 
Sayın Başkanımız Sayın 
Kadem Sağlam Bey'e özellikle 
teşekkür ediyoruz. Sıcakkanlı 
ilgileri bizleri son derece mutlu 
etmiştir. Ayrıca bizlere verdiği 
iftar sözü de son derece 
memnuniyet verici olmuştur. 
Vakfıkebir de iletişim 
sektöründeki esnaflarımızın 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğunu da gösterme fırsatı 
bulduk. Vakfıkebir de iletişim 
sektörü hızlı bir şekilde 
artmaktadır. Bu sıkıntılı süreç 
de yatırım yapma cesareti 
gösteren arkadaşlarımız var. 
Kendilerini kutlamak gerekir. Bu 
duygu ve düşüncelerle Sayın 
Kadem Sağlam Başkanımız ve 
yönetim kurulu üyelerini 
yeniden kutluyor, bundan 
önceki dönemlerde olduğu gibi 
yeni dönemde de yine başarılı 
bir dönem geçirmelerini 
temenni ediyoruz. Allah 

kendilerini utandırmasın dediler. 
“BU BİRLİKTELİĞİNİZ 
ÖRNEK ALINMALI”
Vakfıkebir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Kadem Sağlam, 
Öncelikle ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
kendisi ve yönetimine bu görevi 
layık gören ve kongreye katılım 
sağlayan tüm esnaflara 
teşekkür etti. Geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi, yeni 
dönemde de en büyük çabayı 
esnaflarımız için vereceklerini 
dile getiren Başkan sağlam, eşit 
hizmet anlayışı ile hiçbir esnafı 
mağdur etmeme gayreti içinde 
olacaklarını söyledi. Başkan 
Sağlam, Bundan sonraki 
mücadelemiz dışarıda daha 
birleştirici daha bütünleştirici 
olmaktır. Zaten bahsettik biz 
bize yeteriz kampanyası işte bu 
bölgedeki Vakfıkebir sınırları 
içerisindeki tüm esnaf ve 
sanatkarımız ve tacirlerimizle 
beraber ortak bir çalışma 
düşünüyoruz. İnşallah 
önümüzdeki günlerde bunu da 
gerçekleştireceğiz. İşte iletişim 
sektöründeki esnaflarımız bir 
araya gelebiliyorsa diğer 
sektörlerdeki esnaflarımızı da 
bir araya getirerek bir güç 
oluşturacağız. İşte bu birliktelik 
örnek olmalı ve yapacağımız 
çalışmalarda bize ışık olacaktır. 
Sağlam, Tüm esnaflara el 
uzatarak birlik ve beraberliğin 
ön planda tutulacağı yeni 
dönemin hayırlar getirmesini 
diledi.” 
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FİNİKE'DEN VAKFIKEBİR'E GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Antalya'nın Finike ilçesi Atatürk İlkokulu 'undan Vakfıkebir
ilçesi Fevziye İlkokulu'na gönül köprüsü oluşturuldu.

ntalya'nın Finike İlçesi 

AAtatürk İlkokulu'nda 
öğretmen olarak görev 

yapan Vakfıkebirli Hemşehrimiz 
Emine Karataş ve yine aynı 
okulda görev yapan öğretmen 
Meryem Güleç'in 
koordinatörlüğünde Finike 
Kaymakamı Zafer Sağ, Finike 
Belediye Başkanı Mustafa 

Geyikçi ve Finike Atatürk İlkokulu 
Müdürü Fahrettin Demirdal'ın 
destekleriyle Vakfıkebir Fevziye 
İlkokulu'nda öğrenim gören 
çocuklara kırtasiye, giyim ve 
yiyeceklerden oluşan kolilerle 
hediyeler gönderiliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı öncesinde 
çocukların yüzünü güldürmek 

isteyen Finike İlkokulu Anasınıfı 
C şubesi ve 3-B sınıfı öğretmen 
ve öğrencilerinin 2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılı Ahenk 
Projesi kapsamında gönderdiği 
hediyeleri Vakfıkebir'e 
ulaştığında Fevziye İlkokulundaki 
öğrencilere dağıtılacak. Bu 
anlamlı davranış Vakfıkebir'de 
büyük memnuiyetle karşılandı.   
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S
üper Lig'in 31. 
haftasında lider 
Trabzonspor, 

sahasında son şampiyon 
Beşiktaş'ı konuk etti. 
Karşılıklı gollerle 1-1 
berabere biten maçta 
Michy Batshuayi penaltı 
kaçırdı. 70. dakikada 
oyuna giren Cyle Larin, 80. 
dakikada kırmızı kart 
görerek takımını 10 kişi 

bıraktı. Trabzonspor'un golünü 
oyuna ikinci yarıda giren 
Andreas Cornelius atarken, 
Beşiktaş'ın golü Valentin 
Rosier'den geldi. Trabzonspor 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 
kendi kariyer rekorunu kırmayı 
başaramazken, Beşiktaş'ın yeni 
Teknik Direktörü Valerien 
Ismael, ilk maçından bir puanla 
ayrıldı. Bu beraberlikle 
Trabzonspor puanını 71'e, 

Beşiktaş ise 47'ye yükseltti.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ 
MAÇINDA KOREOGRAFİ 
ŞOVU
Süper Lig'in 31. haftasında 
adım adım şampiyonluğa 
ilerleyen lider Trabzonspor 
sahasında Beşiktaş ile karşı 
karşıya geldi. Maçın biletlerini 
çıktığı gibi bitiren 40 bin Bordo-
Mavili taraftar, Akyazı'da 
tribünlerde yerlerini aldılar. 

Trabzonspor taraftarları aynı 
zamanda günler öncesinden 
yaptıkları hazırlıklarıyla 
tribünlerde koreogra 
gösterisinde bulundu. 
Trabzonsporlu taraftarlar günler 
öncesinden yaptıkları 
hazırlıklarıyla tribünlerde 
koreogra gösterisinde 
bulundu. Koreograde maraton 
tribününden üstü açık otobüs 
geçişiyle şampiyon 

Trabzonspor ile bordo 
mavililerin tarihindeki 
şampiyonluk kupaları 
görsellerine yer verildi. Dev 
koreogra de ayrıca teknik 
direktör Abdullah Avcı ile birlikte 
geçmişte bordo-mavili ekipte 
şampiyonluk yaşayan efsane 
teknik direktörler Özkan Sümer 
ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın 
kasketli dev fotoğraarı da 
yansıtıldı.

TRABZONSPOR BEÞÝKTAÞ MAÇI NEFES KESTÝ! 
Lider Trabzonspor ile son şampiyon Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. İki golün atıldığı maçta bir penaltı kaçarken, bir de kırmızı kart çıktı.

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
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ŞEHİTLERİMİZİ VE YAKINLARINI
UNUTMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Saral ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek bakımlarını yaptı.

V
akfıkebir Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral ve beraberinde 

daire personelli ile birlikte şehit 
mezarlarını ziyaret ederek 
bakımlarını yaptılar. Vakfıkebir 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 
Yaşar Saral şehit mezarlarını 
ziyaret ederek bakım ve 
temizliğini yaptı. şehit mezarları 
ziyaretinde, önce şehitler için 
dualar edilirken, ardından 
eskiyen bayraklar değiştirilip 
mezarlıkların temizlik ve bakımı 

özenle yapılarak mezarlıklar 
sulandı.
“ŞEHİTLERİMİZİ VE 
YAKINLARINI UNUTMAMIZ 
SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”
Şehitlerin kabir ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, şehit ve 
şehit yakınlarını unutmalarının 
asla söz konusu olmadığını 
vurgulayan Vakfıkebir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Saral, “Bizim olmazsa olmazımız 
olan bizim şehitlerimizi ve 
onların yakınlarını unutmamız 
asla söz konusu olamaz. O 
açıdan bugün hem şehitlerimizi 
andık hemde mezar temizliği ve 
bakımlarını yaptık. İnşallah 
Cenan-ı Allah hepimizi 
cennetinde buluştursun diye dua 
ve temennide bulunuyoruz. Tabi 
biz burada bunları söylerken 
nöbetlerinin başında olan 
askerlerimize ve emniyet 
mensuplarımıza sağlıklı hayırlı 
uzun ömürler diliyorum” diye 
konuştu. Müdür Saral; 

Türkiye'nin birlik-beraberlik 
anlayışı içerisinde 
dayanıştığında kimsenin bizi 
yenmeye gücünün 
yetmeyeceğini, tefrika girince de 
paramparça olacağımızın da 
şuuru içerisinde olduğumuzu 
anlatarak 'tefrika girmeden bir 
millete düşman giremez, toplu 
vurdukça yürekler onu top 
sindiremez' diyen şairimizin 
dediği gibi bayrağımıza, 
vatanımıza, milletimize, 
devletimize ve inancımıza 
inşallah sarılanlardan eylesin bizi 
cenabı Allah. Vatan için,  millet 
için, barış için,  dinimiz için, 
mukaddesat için, hürriyetimiz 
için ve geleceğimiz için can 
veren bütün şehitlerimizi 
rahmetinle kucakla Allah'ım. 
Allah birliğimizi, beraberliğimizi 
bozmasın, bayrağımızı 
göklerden indirmesin, 
ezanlarımızı da semalardan 
dindirmesin diyor şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum dedi.”

SÜPER TOTO SÜPER LİG
PUAN TABLOSU
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Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

> Ahmet KAMBUROĞLU 6'da

HALK GÜNÜNE ÝLGÝ ARTIYOR
Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan tarafından başlatılan
halk günü toplantılarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. 
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Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 
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