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> Ahmet KAMBUROĞLU 4'de
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TÜM HALKIMIZI KONGREMÝZE
DAVET EDÝYORUZ!

BGC'DEN GAZETEMÝZE ZÝYARET
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın Gelleci ve Cemiyet Saymanı Hasan Bahadır, Gazetemizi ziyaret ederek
bir süre Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile yerel basının yaşadığı sıkıntılar hakkında sohbet ettiler. 

Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından Toplum Sağlığı
Merkezi Binası önünde “Halk Sağlığı Haftası” dolayısı ile etkinlik düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat, Pazar günü yapılacak ve Genel Başkanımız
Dr. Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Trabzon İl Kongremize tüm Trabzon halkını davet ediyorum dedi.

> Sadık AYDIN 2'de

> Sadık AYDIN 3'de

OKULLAR YER DEÐÝÞTÝRDÝ
Vakfıkebir İlçesinde bir süreden beri yer
değiştirmeleri beklenen Fen Lisesi ile
Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi yer değiştirdi.

akfıkebir Fen Lisesi'nin Pansiyonu eski Kemaliye 

Vİlkokulunun yerine yapıldı. Fen Lisesi'nin öğrencileri 
okul dağıldıktan sonra pansiyona geliyor yemek 

yiyor akşam etüd saatlerinde okula gidiyor, yatmak için 
tekrar pansiyona geliyordu. Öğle saatlerinde ise yemek 
için okuldan pansiyona gelip gidiyordu. Bilhassa kız 
öğrenci velileri akşam saatlerindeki bu gidiş gelişten 
rahatsız olmuştu. Halbuki Pansiyon binasının hemen 
yanında Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi vardı ve okulun 
planı aynıydı. Yatılı öğrencilerin bu çilesi bitti.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“FINDIK VE ÜRETÝCÝ”
Eylül ayına girdik…

Fındık toplama işi bitti…

Şimdi insanlar fındıklarını kurutma ve 

satma peşinde…

Ama yatlar yerlerde sürünüyor…

Geçen haftalarda fındık yatı açıklanmıştı, 

hiçte açıklanan gibi olmadı…

Fındık yatları çok oynak, 45 TL ila 49 TL 

arasında sürekli değişkenlik gösteriyor…

Eylül ayının girmesi ile okullarda ders zilleri 

çalmaya başlayacak…

İnsanlar çocuklarına yapacak masraarı 

fındıktan birkaç kuruş alırız düşüncesiyle 

satmaya gidiyorlar ama hüsran ile 

karşılaşıyorlar…

Mağdur olan vatandaş…

Mağdur olan üretici…

Kim olacak üreticinin yanında…

Kim denetleyecek?

Kim üreticinin sırtındaki yükü alacak…

Sonra da ne söyleniyor, üretici üretmiyor…

Uğraşmak istemiyor…

Üretici böyle bir durumun karşısında nasıl 

duracak…

Açıklanan fındık yatından satın alınırsa, 

üretici aynen üretmeye devam edecek…

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

Vakfıkebir plajının durumu içler acısı…

Vakfıkebir Plajı insanların kullanımına 

açıldıktan sonra her yer pislik içinde duşlar, 

kabinler, tuvaletler ve her şey kırılmış 

vaziyette…

Orayı bu hale getirenler kimler?

İnsanlar…

Hizmet yapıldı ama sonuç içler acısı…

İhale yapılmadı, insanların direkt kullanımı 

açıldı…

O zaman ihale yapılacaktı, insanlar belirli 

bir ücret ödeyecekti, iyi hizmet alacaktı…

Plajın çevresi, yürüyüş yolu perişan…

Çekirdek kabuğu dolu her yer…

Bizler yediklerimizi bile kontrol edemiyoruz, 

mesela evimizde çekirdek kabuklarını bile 

yere atıp sonra da temizlemiyoruz dimi…

Her yer şişe dolu, insanlar içtiklerini bile 

yere atıp, diğer insanların görüntülerini 

bozuyorlar…

Buraların kontrollü olması için ne 

yapılmalı?

Buraların temiz olması için ne yapılmalı?

İnsanlara nasıl bir eğitim verilmeli?

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

Ne olacak bizim köpeklerimiz?

Onlarda yemek ve sevilme bekler…

Her yolda, her asfalt kenarında, her site 

önünde ve her mahallede…

Hemen hemen her yerdeler…

İnsanlar yediriyorlar ama ısırmaya ve 

dalmaya başladılar…

Çocukların ders zilleri çalacak, her gün bu 

tür sıkıntılarla uğraşmaya devam mı 

edeceğiz?

Çocuklar okullarına 

giderken/gidemeyecekler mi?

Çocuklar ve kadınlar korkuyorlar…

Her an her şey olacak gibi düşünüyorlar.

Belki de bazılarımızın köpeğe karşı fobisi 

var…

Vatandaş çözüm bekliyor…

Vatandaş sürekli dert yanıyor.

Bir an önce çözülmesi istiyorlar…

Alper Özkan KARAGÖL
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BGC'DEN GAZETEMİZE ZİYARET
Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın Gelleci ve Cemiyet Saymanı Hasan Bahadır, Gazetemizi ziyaret
ederek bir süre Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Kamburoğlu ile yerel basının yaşadığı sıkıntılar hakkında sohbet ettiler. 

B
üyükliman Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Aydın Gelleci ve 

Cemiyet Saymanı Hasan 
Bahadır, Gazetemizi ziyaret 
ederek bir süre Yazı İşleri 
Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile yerel basının 
yaşadığı sıkıntılar hakkında 
sohbet ettiler.  Cemiyet 
Başkanı Aydın Gelleci sohbet 
sırasında yaptığı 
değerlendirmede şu ifadelere 
yer verdi. 
“BEDENLERİMİZ İÇİN 
NEFES ALMAK NEYSE 
TOPLUMLARIMIZ İÇİN DE 
HABER ALMAK AYNI 
ŞEYDİR”
Başkan Gelleci yerel 
gazetelerin desteklenmesi ile 
ilgili olarak yaptığı 
açılamada, “Pandemi 
öncesinde de yerel 

gazetelerin durumu mali 
açıdan zaten kötü 
durumdalardı. Bedenlerimiz 
için nefes almak neyse 
toplumlarımız için de haber 
almak aynı şeydir. Doğru ve 
tarafsız haber alamayan 
toplumlar nefes alamaz ve 
sonucunda önyargıların 
içerisinde boğulur. 
Toplumumuzu hakikat ile 
buluşturma sorumluluğu 
basın mensuplarımızın 
omuzlarındadır. Taşınması 
zaten zor olan bu görev, 
düşünce özgürlüğünün 
olmadığı ülkelerde daha da 
ağır bir göreve dönüşür. 
Türkiye gibi özgürlüklerin 
ağır saldırı altında olduğu, 
basın özgürlüğünün her gün 
darbe aldığı bir ülkede 
gerçeği yazmanın karşılığı 
ise ateşten gömlek giymektir. 

Bu kadar zor bir görev 
içerisinde Yerel basının 
ayakta durması, şehrin ve 
bölgenin gelişimi için çok 
önemli. Yerel yönetimlerin 
eksik yaptığı ya da bazen 
göremediği şeyleri doğru ve 
objektif bir şekilde 
kamuoyunun vicdanı olacak 
şekilde yansıtmaları yol 
gösterici olabiliyor. Biz 
cemiyet olarak basın 
mensubu arkadaşlarımızın 
kamusal bir görev yaptığını 
biliyoruz. Şunu sakın 
unutmayın, Yerel basın da bir 
şehrin beş duyusu olarak 
çalışır. O şehirde olan 
olayların veya hadiselerin iyi 
veya kötü topluma 
duyurulması noktasında 
hakikaten kamusal bir görev 
icra ediyoruz. Tabiri caizse 
toplumun gözü, kulağı, dili, 

dokunma duygusu ve koku 
alma duygusu gibi şehrin tüm 
olgularını kamuoyuyla 
paylaşıyoruz. Bölgemizdeki 
yerel basının desteklenmesi 
noktasında da elimizden 
geldiğince çalışmalar 
yapıyoruz. Bu anlamda 
Büyükliman Postası Gazetesi 
çalışanlarına başarılar 
diliyorum. Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Kamburoğlu'na 
misarperverliği için teşekkür 
ediyorum” dedi.  
“YEREL BASIN, SİYASETİN 
VE DEMOKRASİNİN 
TEMEL DİREĞİDİR”
Büyükliman Postası Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
Kamburoğlu ise, “Bu nazik 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
şunları söyledi. Kamburoğlu, 
Pandemi ile birlikte yerel 
gazetelerde alınan kapanma 
kararları nedeni ile resmi ilan 
ve reklamlar tamamen bitti. 
Böylece yerel gazeteler 
kendi kaderleri ile adeta baş 
başa kaldı.  Özellikle 
Pandemi sürecinde 
işyerlerinin kapalı 
olmasından dolayı gazete 
aboneliği ve reklam gelirleri 
neredeyse sıfırlandı. Buda 
zaten maddi açıdan zor 
durumda olan yerel 
gazetelerin adeta iyice belini 
büktü. Süreçte Dolar ve 
Euro'un inanılmaz yükselişi 
gazete basımında gider 
kalemini oluşturan başta 

kağıt, baskı kalıbı ve boya 
gibi malzemelerin inanılmaz 
yükselmesine neden oldu. 
Ayrıca çalışan personelin 
SSK birimlerinin yükselmesi 
maliyetleri artırdı. Tabi bu 
artışlarda yerel gazetelerin 
gazete basım maliyetlerini 
neredeyse %50 den daha 
fazla arttırdı.  Dolardaki kur 
artışı nedeni ile gazete 
basımı yapılan kağıt 
bulunamamaya başladı. 
Kalıp yatları da neredeyse 
geçen seneye oranla iki, üç 
katına çıktı. Özetle resmi ilan 
gelirleri abonelik gelirleri çok 
düşen aksine gazete basın 
maliyetleri de %50'nın 
üstüne çıkan yerel gazeteler 
bir yıl öncesine oranla çok 
daha zor durumda.  
Basınımızın Anayasa'da 
karşılığını bulan haber verme 
işlevinin yanı sıra yerel 
siyasetin hayata geçmesini 
sağlama, kamu denetimi 
sağlama, sivil toplumu 
hayata geçirme, marka 
üretme, yerel ekonomiyi 
canlandırma gibi vaz 
geçilmez işlevleri 
bulunmaktadır. Bu zor 
şartlara rağmen her hafta 
Cuma günleri 
okuyucularımızı gazetemizle 
buluşturmak için caba 
harcıyoruz. Doğru ve tarafsız 
habercilik anlayışımızdan 
hiçbir ödün vermeden yayın 
hayatımıza devam ediyoruz 
dedi.”

VAKFIKEBİR'DE BETON SANTRALİ TAMAMLANIYOR!
Trabzon'un batısındaki ilçelere hizmet edecek olan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurmuş olduğu Beton Santrali'nin Vakfıkebir'deki son çalışmaları devam ediyor. 

T
rabzon Büyükşehir 
Belediyesi'nce yol 
yapım maliyetini 

düşürüp, hem kaliteyi 
artırmak hem de çalışmaları 
hızlandırmak amacıyla 
Vakfıkebir ilçesinde beton 
santrali kuruyor. Vakfıkebir, 
Tonya, Beşikdüzü, 
Şalpazarı ve Çarşıbaşı 

ilçelerine hizmet verecek 
olan Beton Santralinin 
yapım çalışmaları devam 
ediyor. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet 
Balta'dan aldığımız bilgiye 
göre, “Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın 
Murat Zorluoğlu, 'Bu Sene 
Yol Senesi' sloganı 

doğrultusunda merkez ve 
ilçelerde gerçekleştirilen 
çalışmaları anbean takip 
ediyor. Bu kapsamda 
yürütülen asfalt 
çalışmalarını titizlikle 
incelemeye devam ediyor. 
Sadece merkezle değil 
ilçelerle de yakından 
ilgilenen Sayın Başkanımız, 

yapılan çalışmalar hakkında 
bizlerden de bilgi alıyor 
dedi.  Başkan Balta, 
İlçelerin yol problemlerini 
ortadan kaldırmak için 
çalışmalarına devam eden 
Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe 
belediyeleri çalışmalarına 
devam ediyor. Pandemi 
sebebiyle beton birim 
yatlarındaki yüksek artışı 
dikkate alan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın 
Murat Zorluoğlu, betonu 
kendi bünyesinde üretmek 
için bu bölgedeki ilçelerin 
yararlanacağı beton santrali 
kuruyor. Santral yatırımıyla 
beton maliyetini yüzde 50 
oranında düşürmeyi 
hedeiyoruz. 
“AZ MALİYETLE ÇOK İŞ 
YAPMAK ZORUNDAYIZ”
Beton santrali konusunda 
değerlendirmede bulunan 
Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, santraller 
sayesinde önemli kar elde 
edeceklerini söyledi. 
Büyükliman bölgesindeki 

ilçelerdeki yol sorunlarını 
daha kısa sürede çözüme 
kavuşturma imkanına sahip 
olacaklarını ifade eden 
Başkan Balta, “2023 
hedeerimiz kapsamında 
ilçemizde ve diğer 
ilçelerdeki tüm yol ve su 
problemlerini ortadan 
kaldıracak yatırımlarımız 
sürüyor. Büyükşehir ve ilçe 
belediye ekiplerimiz sahada 
büyük bir gayretle çalışıyor. 
Beton yollar, kırsal 
mahallelerimiz için uzun 
ömürlü imalatlardır. 
İlçelerimizin yollarında 
betonu kullanıyoruz. 
Üzerine de sıcak asfalt 
döktüğümüzde çok kaliteli 
yollar yapmış olacağız. 
Lakin metreküp başına 
artan beton yatları çok 
yükseldi. Biz de belediye 
kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanmak, az maliyetle çok 
iş yapmak zorundayız. Bu 
nedenle kendi betonumuzu 
kendimiz üreterek maliyeti 
yüzde 50 oranında 
düşüreceğiz” dedi.



V
akfıkebir Fen Lisesi'nin 
Pansiyonu eski 
Kemaliye İlkokulunun 

yerine yapıldı. Fen Lisesi'nin 
öğrencileri okul dağıldıktan 
sonra pansiyona geliyor 
yemek yiyor akşam etüd 
saatlerinde okula gidiyor, 
yatmak için tekrar pansiyona 
geliyordu. Öğle saatlerinde 
ise yemek için okuldan 
pansiyona gelip gidiyordu. 
Bilhassa kız öğrenci velileri 
akşam saatlerindeki bu gidiş 
gelişten rahatsız olmuştu. 
Halbuki Pansiyon binasının 
hemen yanında Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi vardı ve 
okulun planı aynıydı. Yatılı 
öğrencilerin bu çilesi bitti.
“EĞİTİM ÇALIŞTAYI 
SORUNA EL ATTI”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, iki yıldır 
devam eden bu sorunu 2021-
2022 Eğitim Öğretim yılında 
ilk defa düzenlenen Eğitim 
Çalıştayı”nda eğitimcilere 
sordu ve bütün birimlerde ilk 
sırada Fen Lisesi ile Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi'nin yer 
değiştirmesi Vakfıkebir'de 
öncelikli eğitim sorunu olarak 
tespit edildi.
“START MAYIS AYINDA 
VERİLDİ”
Okulların değişimi Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bildirildi. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
İnşaat teknik elemanlarını 
okullara gönderdi. Tespit 
yapıldı. Rapor olumlu olarak İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü 
Burak Fettahoğlu ve 
Ortaöğretim Şube Müdürü 
Gülsüm Memişkaptan, Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Altın ve 
ilgili okul müdürleri okulları 
incelediler. Kararın yerinde bir 
karar olduğu sonucuna 
varıldı.
“OKULLAR İÇİN DURUM 
NE?”
 Fen Lisesi yatılı öğrencileri 
rahat etti. Pansiyonda Nöbetçi 
olan öğretmenlerin etüd geliş 
gidişlerindeki sorunlar da 
ortadan kalktı. Etüdlerdeki 
gidiş geliş zaman kaybı 
azaldı. Deniz manzaralı 
sınıar Fen Lisesi 
öğrencilerine rahat bir nefes 
aldırdı. Tarihi Taş Bina'da 
Şırnak Valisi hemşerimiz 
Osman Bilgin tarafından 
yaptırılan Kütüphane ve aynı 
binanın ikinci katında yapılan 
Kodlayap Merkezi Fen Lisesi 
öğrencilerine akşam 
saatlerinde hizmet verecek. 
Fen Lisesi, Pansiyonu, Okulu 
ve tarihi Taş binası ile bir 
eğitim kompleksi haline geldi. 
Pansiyon Binasının altındaki 
Konferans Salonu okulun 
uzaklığı nedeniyle 
kullanılamıyordu. Yer 
değiştirmeden dolayı salonun 
çok rahat kullanılmasını 
sağladı. Gülbahar Hatun 
Anadolu Lisesi ilk defa giriş 
kapısı tek olan bir binada 
güvenli bir ortamda eğitim 
yapacak. Sportif faaliyetlerde 

bir önceki eğitim öğretim 
yılında bütün imkansızlıklar 
içinde Türkiye şampiyonu 
çıkarmıştı. Spor Salonuna ve 
küçük de olsa konferans 
salonuna kavuştu.
“ACELE Mİ EDİLDİ?”
Okulların yer değiştirmesi, 
Pansiyon binasının 
yapılmasından sonra 3 yıldır 
konuşuluyordu. Konunun 
muhalieri de vardı. Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi'nin eski 
olduğu binanın yeterli 
olmadığı gibi argümanlar 
kullanıldı. Halbuki Gülbahar 
Hatun Anadolu Lisesi son 5 
yılda okulun çatısını, elektrik 
sistemini yenilemiş, Kalorifer 
alt sistem borularını 
değiştirmişti. Milli Eğitim 
İnşaat ekipleri binadaki bütün 

birimlerin eğitim için yeterli 
olduğunu tespit etti.
“DEĞİŞİME MÜDÜR 
DAMGASI”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Altın, bütün bu 
karşı çıkmalara rağmen 
taşınma ve tadilat için 
130.000.00 TL gibi bir ödenek 
çıkartılmasını sağladı.  
Gülbahar Hatun Anadolu 
Lisesi'ni 6 gün içinde 
boyattırdı. Taşınma ile ilgili 
ödenek çıkarttı ve okulları 
taşıttı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Ahmet Altın'ı 
eğitime yaptığı bu katkılardan 
ve başarılı çalışmalardan 
dolayı kutluyoruz. Ayrıca İki 
okulumuza da yeni eğitim 
öğretim yılında başarılar 
diliyoruz.

Büyükliman
Postası 3 HABER 09.09.2022

OKULLAR YER DEĞİŞTİRDİ
Vakfıkebir İlçesinde bir süreden beri yer değiştirmeleri beklenen Fen Lisesi ile Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi yer değiştirdi.

MİLLETVEKİLİ KÜPÇÜ'DEN
BAŞKAN BALTA'YA ZİYARET 
AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve beraberindekiler Vakfıkebir
Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.

T
BMM Çevre Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan 
Günnar, misar olarak ilimizde 
bulunan AK Parti Bolu Milletvekili 
Fehmi Küpçü, AK Parti Vakfıkebir 
İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve 
emekli emniyet mensubu Adil Balta 
ile birlikte Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'yı 
makamında ziyaret ederek bir süre 
sohbet ettiler. Başkan Muhammet 
Balta misarlerine çeşitli hediyeler 
verdi. Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Nazik ziyaretleri 
ile bizleri onurlandıran değerli 
misarlerimize teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Bolu Milletvekilimiz Sayın 
Fehmi Küpçü Bey'in ilçemizi ziyaret 
etmesi bizleri ayrıca mutlu etti.  

Bölgemizin tarihi, coğra yapısı ve 
yapılan çalışmalar ile ilgili kendisini 
bilgilendirdik. İlçemizin tarihi 
geçmişini anlatan ve bunu 
belgeleyen kitapları ve çeşitli 
hediyeleri kendisine takdim ettik 
dedi.” 



rabzon Valisi İsmail 

TUstaoğlu Başkanlığında 
yapılan toplantıya 

Beşikdüzü Kaymakamı 
Ferhat Vardar, Belediye 
Başkanı Ramis Uzun, İş 
İnsanı Cemil Albayrak, Yılmaz 
Karadeniz ve diğer 

Müteşebbis Heyet Üyelerinin 
katılımıyla Kaymakamlık 
toplantı salonunda yapıldı. 
Toplantıda gündem maddeleri 
görüşülerek istişarelerde 
bulunuldu. Vali Ustaoğlu,  
toplantı sonrası Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet 

gösteren CEMSAN Elektronik 
fabrikasını ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemil Albayrak'tan işletme 
hakkında bilgiler aldı. Vali 
Ustaoğlu, CEMSAN 
çalışanlarıyla birlikte yemek 
yedi.

Büyükliman
Postası 4

Osman KOYUNCU

VAHİY NEDİR VE NASIL ANLAŞILMALI?
ediüzzaman, mecazı yani yorum 

Bisteyen ayet ve hadis gibi ilmi 
tabirler, ilim adamlarının elinden 

cahillerin eline düşerse yanlış anlaşılır 
birer hurafeye dönüşürler der. Bu tabirlerde 
asıl mana, ilk akla gelen değil de ikinci ve 
üçüncü derecedeki manalardır. Falanın 
külü çoktur denince, o adamın cömert 
olduğu anlatılmak istenir. Külü çoksa, çok 
odun yakıyor, çok yemek pişiriyor, 
dolaysıyla misafiri çok geliyor, demek ki o 
adam çok cömerttir.   Toplunda yanlış 
anlaşılan bu gibi manalardan biri de 
vahiydir. Halk, vahyi denince kanatlı 
meleklerin çok uzaklarda bulunan Allah'tan 
aldığı yazılı kâğıtları veya sözleri 
peygamberlere getirmesi olarak bilirler. 
Hâlbuki vahiy, Allah'ın kulları ve varlıklar ile 
seviyelerine göre çeşitli dillerde 
konuşmasıdır. Kutsal kitaplar, Allah'ın o 
toplum ile konuşmalarıdır. ABD eski 
başkanı Bill Clinton, biyoloji Allah'ın dilidir 
der. Bütün canlıların şifresi, onların DNA 
larında saklanır ve her DNA binlerce cilt 
kitabı içine alacak kadar bilgi içerir. Allah, 
gözle görünen yani somut bir varlık değil, 
sonsuz soyut(maddi olmayan) varlık 
olduğundan, düşünce ve kabiliyetleri sınırlı 
insanlar tarafından tam olarak 
anlaşılamaz. Kendi soyut kudretini(enerji 
gibi) somutlaştırarak(maddeleştirerek) 
Allah, kendini Rahman ismi ile akıl ve ilim 
sahiplerine gösterir. (sonsuz soyut Allah, 
sonsuz somut Rahmandır)

   Eskiden fenler gelişmediğinden insanlar 
Allah'ı kısmen algılayabiliyordu, fenler 
Allah'ın isimleridir(tıp, şafi ismi olduğu 
gibi), şimdi fenler bilinmeden Allah tam 
olarak anlaşılmaz. Allah'ın varlıkları 
yaratılması, ilim, irade ve kudret üçlüsü ile 
olur. Buz, su ve buhar aynı maddenin farklı 
şekilleri olduğu gibi sonsuz soyut Allah, 
isimlerinde kendini yaşar Rahman olur. 

   Teşbihte hata olmaz, nasıl ki bir sanatkâr 
yaptığı eserlerle bir sergi açar.  Sergiye 
gelenler sanat eserlerini inceler ve 

sanatkârı tebrik ederler. Allah'ta 
milyonlarca çeşit yaratıkları ile bu kâinatı 
süslemiş sergiler açmış akıl, ilim ve şuur 
sahibi insanların nazarını sunmuştur. Bir 
eserin mükemmelliği sanatkârın hayâlının 
genişliği ile orantılıdır. Sanatkârın hayal 
dünyası ne kadar genişse o eser o kadar 
mükemmeldir. Onun için büyük düşünür M. 
İkbal, kâinat Allah'ın hayâlıdır der. Kâinatta 
mükemmel bir yaratılma ve gelişim süreci 
vardır, buna Rabbil âlemin(geliştirerek 
terbiye eden) denir. Kâinattaki bu düzen 
bütün fenler ve diğer ilim dalları ile 
ispatlanmıştır. Kâinatta yalnız insan elinin 
karıştığı yerlerde düzen bozuluyor, çevre 
felaketleri oluşuyor. Kuran'da, meleklere 
düşman olan bana düşmandır manasında 
ayetler vardır. Mikail, ekolojiyi temsil eder, 
demek ki çevreye düşman olan Allah'a 
düşman olmuş olur, çevre ölürse kâinatta 
ölür.

   Kâinatta olan her şey, insanın DNA ve 
genlerinde kaydedilmiştir. İhtiyaç olunca 
İlahî bir yönlendirme ile bu arşivlenmiş 
bilgiler, bu âlemde görülür. Yani vahiy, 
bütün kâinatı ilgilendiren sonsuz bilgilerin 
çiçek açması, insanlık dünyasında meyve 
vermesidir.  Evrensel bir bilinç olan ilahı 
sistemin peygamberlerdeki inkişafına 
vahiy, iyi kullarında ki hayal gücünün 
inkişafına ise keramet denir.  Bir karıncaya 
bir bardak su deniz gibi göründüğünden, 
bazı insanlarda bu küçük ve gölgeli olan bu 
kerametleri bir okyanus gibi görünür. O 
insan, olağan üstü özelliklere sahip birisi 
sanılır. Vahiy perdesiz, gölseliz, açık ve 
berraktır, kerametler perdeli, gölgeli ve 
karışıktır, yorum isterler. Hayal gücünün 
inkişafı, dindar olmayan insanlarda 
görülürse buna istidrac denir.

   Kâinattaki düzen ve dengenin devam 
etmesi için insanlar kurallı, düzenli ve 
dengeli yaşamalıdır. İnsanlar aklı ve ilmi ile 
bu düzenini sağlayacak tüm kuralları bulup 
çıkaramaz, ilahı ve küllü bir akla yani 
vahye ihtiyaç duyar. 

Vakfıkebir Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından Toplum Sağlığı
Merkezi Binası önünde “Halk Sağlığı Haftası” dolayısı ile etkinlik düzenlendi.

V
akfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanlığı 
tarafından Toplum Sağlığı 

Merkezi Binası önünde “Halk 
Sağlığı Haftası” dolayısı ile 
etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 
Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanı Dr. Ozan 
Önen, Aile Hekimi Dr. Zafer 
Kamiloğlu, Toplum Sağlığı 
Merkezi personeli ile birlikte 
vatandaşlar katıldı. El broşürleri 
dağıtılarak vatandaşlar 
bilgilendirildi.
“HALK SAĞLIĞI DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ 
BİR KONUDUR”
Vakfıkebir Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanı Dr. Ozan Önen 
yaptığı değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi. Dr. Ozan 
Önen, “Toplumun sağlık 
okuryazarlığının ve hastalık 
farkındalığının artırılması, 
bulaşıcı olan ve olmayan 
hastalıkların önlenmesi, 
hastalıkların erken tanınması ve 
tedavi edilmesi, sağlık ve sosyal 
kuruluşlar aracılığı ile bireylere 
beden ve ruh sağlığını 
koruyacak bir yaşam düzeyinin 
sürdürülebilir biçimde sunulması 
halk sağlığı çalışmalarının 
hedefleri arasında yer 
almaktadır. Ülkemizde her yıl 3-

9 Eylül tarihleri arasında Halk 
Sağlığı Haftası etkinlikleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 
halk sağlığı etkinlikleri için 
“Kronik Hastalıklarda Tarama ve 
İzlemler” tema olarak 
belirlenmiştir. Dünyada en sık 
görülen, en fazla ölüme ve 
engelliliğe neden olan bulaşıcı 
olmayan hastalıklara (kalp ve 
damar hastalıkları, kanserler, 
diyabet ve kronik hava yolu 
hastalıkları) bağlı erken 
ölümlerin (70 yaş altı ölümler) 
2025 yılına kadar %25 
azaltılması ülkemizin bulaşıcı 
olmayan hastalıklarla ilgili temel 
hedefidir. Aile hekimleri 
kendilerine kayıtlı olan obez, 
hipertansif, diyabetik ve 
kardiyovasküler risk 
değerlendirmesi yapılması 
gereken hastalara, yaşlı 
bireylere ve sağlıklı bireylere 
dair listelerden tarama ve izlem 
işlemlerini yapmaktadır. 18 yaş 
ve üstünde bireyler aile 
hekimine başvurarak yılda en az 
bir kez, kan basıncını, boy, kilo 
ve bel çevresini ölçtürebilir. Kan 
basıncı yüksek ise aile hekimi 
teşhis koymak için ilave kan 
basıncı ölçümleri ve tetkikler de 
isteyebilir. 40 yaş ve üstündeki 
bireyler aile hekimine 

başvurarak yılda en az bir kez 
kan şekerini ölçtürebilir. Kan 
şekeri yüksek ise aile hekimi 
teşhis koymak için ilave kan 
şekeri ölçümleri ve tetkikler de 
isteyebilir. Hipertansiyon, 
diyabet veya obezite 
hastalarının kan basıncı, kilo ve 
kan şekerinin kontrol altında 
olması için aile hekimi tedavi 
planı yaparak takibini 
sağlamakta, ihtiyaç duyduğu 
durumlarda uzman hekime de 
sevk edebilmektedir. 65 yaş ve 
üstündeki bireylerde yılda en az 
bir kez genel sağlık durumunun 
değerlendirilmesi için aile 
hekimine başvurabilir. Aile 
hekimi muayeneyi yaparak 
ihtiyaç duyulan laboratuvar 
testlerini ister. Bireyin genel 
sağlık durumu incelenirken 
günlük yaşam aktivitelerini 
gerçekleştirme, zihinsel 
faaliyetleri gerçekleştirme ve 
beslenme durumu da 
değerlendirilmektedir. Ayrıca 
kullanılan ilaçlar da aile hekimi 
tarafından gözden 
geçirilmektedir. Aile 
Hekimlerimiz tarafından yapılan 
tarama ve izlemler ile; hastalık 
riski olan bireylerin erken tespiti, 
sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri 
konusunda danışmanlık 
verilerek takip edilmesi, kronik 
hastalığı olan bireylerin daha 
fazla sorun (komplikasyon) 
yaşamadan hayatlarını idame 
ettirmesi ve yaşam kalitelerinin 
arttırılması hedeflenmektedir. 
Halk Sağlığı Haftası vesilesi ile 
herksin yukarıdaki önerilerimizi 
dikkate alacağını, takiplerini ve 
gerekiyorsa tedavilerini 
yaptıracağını ümit ediyor, sağlık 
ve esenlikler diliyorum dedi.”

SAKA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

HABER

Vakfıkebir Merkez Yeni Camii Müezzin Kayyımı Hafız Muhammet Saka,
'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

09.09.2022

BOSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANDI

D
iyanet İşleri 
Başkanlığınca "2022 Yılı 
Camiler ve Din 

Görevlileri Haftası" etkinlikleri 
kapsamında, din görevlileri 
arasında düzenlenen 'Kur'an-ı 
Kerim'i Güzel Okuma 
Yarışması'nın Türkiye finali 
gerçekleştirildi. Muş'ta 
düzenlenen final yarışması 
sonucunda Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camii Müezzin Kayyımı 
Hafız Muhammet Saka Türkiye 
ikinciliğini elde etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Mushafları İnceleme ve Kıraat 
Kurulu tarafından koordine 
edilen Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası kutlama 
etkinlikleri çerçevesinde, din 
görevlilerinin yeteneklerini 

geliştirmeleri ve planlı çalışma 
alışkanlığı kazanmalarını 
sağlamak amacıyla tertip edilen 
"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma 
Yarışması" kapsamında
Hafız Muhammet Saka, daha 
önce Trabzon'da yapılan 
yarışmada il birincisi olarak 
bölge finali yarışmasına, 
ardından ise Tokat'ta 
düzenlenen 'Doğu Karadeniz 
Bölge Finali'nde de birinci 
seçilerek Türkiye finali 
yarışmalarına katılmaya hak 
kazanmıştı. Muş'ta düzenlenen 
final yarışmasında Türkiye 
ikincisi olan Hafız Muhammet 
Saka, elde ettiği başarı ile 
Vakfıkebir ilçemizin, 
Trabzon'un, bölgemizin ve 
ülkemizin gururu oldu.

Muhammet Saka hocamızı 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

HALK SAĞLIĞI
HAFTASI ETKİNLİĞİ

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplandı.

AYŞE NUR İLE SERDAR EVLENDİLER

V
akfıkebir İlçesi Rıdvanlı 
Mahallesinden ilçenin 
sevilen simalarından 

Emine ve merhum Şakir 
Çalış'ın kızları Ayşe Nur 

hayatını Vakfıkebir İlçesi 
Hacıköy Mahallesinden 
ilçenin sevilen, sayılan değerli 
simalarından Fatma ve 
Alaattin İslam'ın oğlu ayrıca 

Hacıköy Mahallesi Muhtarı 
Abdulkadir Bizel'in kuzeni 
olan Serdar ile birleştirdi. 
Vakfıkebir Sabri Bahadır 
Kültür Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan muhteşem 
düğün törenine genç çiftlerin 
eş, dost, akraba ve 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Bizlerde 
Ayşe Nur ile Serdar'a evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyoruz. 

ıl içinde ilçe ve il genelinde yapılan 

Yyarışmalarda ilçemiz Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Üniversiteye 

yerleştirmede de başarılarını devam ettirdi. 
27 öğrenci tercih ettikleri bölümlere yerleşti. 
Yaptığı özgün çalışmalarla ve bu yıl Proje 
Okulu kapsamına girmekle dikkat çeken 
Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl 
üniversite sınavında gösterdiği başarıyla da 
göz doldurdu. 20 Öğrenci 4 yıllık fakültelere, 
7 öğrenci de 2 yıllık Meslek yüksek okullarına 
yerleşti. Toplamda 27 öğrenci üniversiteli 
oldu. Bu öğrencilere üniversite yolculuğunda 
başarılar dilerken, öğrencilerimizi ve onları 
yetiştiren öğretmen ve ailelerini de tebrik 
ediyoruz. Ayrıca okul yönetimine, okul-aile 
birliğine ve okula katkı sağlayan herkese de 
teşekkür ediyoruz. Vakfıkebir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Okul Müdürü Hayrettin Deniz;  
”Bu başarı önce velilerimizin ve 
öğrencilerimizindir. Onları kutluyorum. 
Okulumuzun amacı “iyi insan iyi vatandaş 
yetiştirmenin yanında akademik anlamda 
başarı elde etmek” olarak belirlenmiştir. İyi 
insanlar yetiştirdik düşüncesindeyim. Biz, 
okul olarak öğrencilerimize yardımcı olduk. 
Gelecek eğitim öğretim yıllarında bütün 
alanlarda önder okul olma misyonumuzu 
devam ettirmek istiyoruz. Katkı ve 
yönlendirmelerinden dolayı öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum.” dedi.  

İMAM HATİP LİSESİ'NİN BÜYÜK BAŞARISI
2021-2022 Eğitim öğretim yılında Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip
Lisesinden mezun olan 27 öğrenci istedikleri bölümlere yerleşti.



28 Ağustos tarihinde,  
Çakıroğlu Yaylasında 
gerçekleştirilen Çakıroğlu 
Yayla Etkinliğinde kısıtlı 
zamana ve 2.500 rakıma 
rağmen Türk Kızılay'ın kan 
bağış kampanyasında 
farkındalık yaratıldığı 51 
bağışçıdan kan alındığı ve bu 
51 bağışçının 17 sinin yeni 
bağışçı olarak Kızılay'a 
kazandırılmasının kıymetli 
olduğu ve etkinliğin benzer 
organizasyonlara örnek 
oluşturması açısından son 
derece anlamlı olduğunu ifade 
edildi. Çakıroğlu Eğitim ve 
Kültür Vakfı  Başkan 
Yardımcısı Davut Çakıroğlu: 
yardımlaşma kültürünü 
yaşatmayı önceleyen bir 
gelenekten geldiklerini, 
Ülkemizin ve Dünyanın sayılı 
köklü, güzide kurumlarından 
Kızılay ile  işbirliği yapmış 
olmaktan onur duyduklarını 

dile getirerek tarihi süreç 
içinde zor zamanlarda, 
Milletimizin geleneksel yardım 
etme ve dayanışma refleksini 
kurumsal kimlik ile birleştirip 
ayrım yapmaksızın,  zorda 
kalanların yanı başında olan 
Kızılay'ın Logosu'nun  Vakıf 
olarak  kendi logolarının 
yanında bulunmasının  
kendileri için paha biçilemez 
değerde olduğunu  ifade etti.
Kızılay'ın Milletimiz adına 
yaptığı yardımların yanı sıra, 
İnsan vücudundaki sıvıyı, 
Kızılay'ın endüstriyel bir 
fabrika gibi hem bilimsel hem 
kimyasal birçok işleme tabi 
tutarak işlediğini ve insan 
hayatının devamı adına bir 
çok ürüne dönüştürdüğünü 
biliyoruz. STK lar olarak 
bizlerin  faaliyetlerimiz 
içerisinde Kızılay 
çalışmalarına daha fazla yer 
vermemiz gerekmekte, olup 

bu anlayışın 
yaygınlaşacağına olan 
inancımız tamdır.''
Görüşme sonunda Doğu 
Karadeniz Bölge Kan Merkezi 
Müdürlüğü Çakıroğlu Eğitim 
ve Kültür Vakfı adına Davut 
Çakıroğlu'na plaket ve  ''kırk 

yıl hatırı '' olması dilekleri ile 
kahve fincanı takdim etti.
Davut Çakıroğlu da Doğu 
Karadeniz Bölge Kan Merkezi 
Müdürlüğü'ne Vakfın sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine 
katkılarından dolayı teşekkür 
ederek plaket takdim etti.

Büyükliman
Postası 5 HABER

KAN MERKEZİ MÜDÜRÜ BARAN, ÇAKIROĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI'NI ZİYARET ETTİ
Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, Bilişim-Dağıtım Birim Şefi Dr. Havva Alperen ve Bölge Planlama Sorumlusu
Rüchan Keleş tarafından Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı başkan yardımcısı Davut Çakıroğlu'na gerçekleştirilen ziyarette;

09.09.2022

TÜM HALKIMIZI KONGREMİZE DAVET EDİYORUZ
Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat, Pazar günü yapılacak ve Genel Başkanımız
Dr. Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Trabzon İl Kongremize tüm Trabzon halkını davet ediyorum dedi.

eniden Refah Partisi 

YTrabzon İl Teşkilatı 2. 
Olağan Kongresi 

öncesinde basın mensuplarıyla 
buluştu. Başkan Süleyman 
Pulat, “Trabzon'da 11 Eylül 
Pazar günü saat 11:30'da 
Yeniden Refah Partimizin 2. 
Olağan Kongresini 
gerçekleştirmek üzere Genel 
Başkanımız Dr. Fatih Erbakan 
Bey'i Trabzon'da misafir 
edeceğiz. Yeniden Refah 
Partimiz Türk siyasi hayatına 
gireli 3 yıl gibi bir zaman oldu. 
Bu zaman zarfı içerisinde çok 
önemli şeylere imza attık. 81 
ilimizin tamamında 
teşkilatlanmasını sağlayan, 
teşkilatını kuran, yüzde 95 
oranında da il kongrelerini 
gerçekleştiren partimizin şimdi 
de 2. Kongrelerine 
gidilmektedir” dedi.
“SÜRPRİZ YAPACAĞIZ”
Pulat, “Türkiye'de 922 ilçede 
teşkilatlarını kurmuş, seçime 
hazır hale gelmiş bir partiyiz. 50 
bin köy ve mahallenin 25 
bininde tamamlamışız. Sandık 
müşahit ve baş müşahitlerimizi 

de yüzde 50 oranında 
tamamlamış bulunmaktayız. 
Bugün itibariyle 350 bin ıslak 
imzalı üyemiz vardır. 252 bin de 
Yargıtay sistemine girmiş 
üyemiz vardır. Son 3 ayda da 
Türkiye'de lider durumdayız. 3 
aylık istatistikler şunu 
gösteriyor, Yargıtay sisteminde 
130 parti içerisinde en çok üyeyi 
kaydeden partiyiz ve liderliği de 
kolayına bırakacak gibi 
görünmüyoruz. Rakip partiler 
Devlet İstatistik Kurumu'na artık 
istatistik yayınlamayın dediler. 
Biz yazıyla istedik, henüz cevap 
verilmedi. Türkiye'de Yeniden 
Refah Partimize müthiş bir 
teveccüh var. Halkımız 
tarafından müthiş bir sempatiyle 
yaklaşılıyor. Biz üye 
kaydetmesek bile biz üye olmak 
istiyoruz diyen vatandaşlarımız 
var. Önümüzdeki seçime 
girmeye hazır hale gelmiş bir 
partiyiz. Yeniden Refah Partisi 
bu kadar kısa süre içerisinde bu 
kadar güzel çalışmalar 
yapmasına rağmen basında 
gerektiği değeri görmemektedir. 
Bunun sebebi bazı medya 

sahipler partimizin çalışmalarını 
halka duyurmak istemiyor. İlk 
seçimlerde göreceksiniz 
Yeniden Refah Partisi çıkış 
yapan, Türkiye'de önümüzdeki 
40 yıla damgasını vuran bir 
parti olacaktır. Genel 
Başkanımız genç olmasıyla 
birlikte çok donanımlı bir insan. 
Bizim hazine desteğimiz, 
holdinglerimiz, medya 
desteğimiz yok. Sadece gönüllü 
üyelerimiz var. Çalışmalarımızın 
kaynağı vatandaşlarımız ve 
üyelerimizden gelmektedir. 
Halkımızın takdirine şayan 
olmuş bir partiyiz. Göreceksiniz 
belediye seçimlerinde esas 
sürprizi yapacağız. Türkiye'deki 
Milli Görüş efsanesi tekrar geri 
dönecektir. Milli görüşün 
felsefelerinde yılda 30 milyar 
faiz ödeme yoktur. Milli görüşün 
felsefesinde biz de milli 
görüşçüyüz diyen bir parti için 
masa arkadaşları baktığımızda 
milli görüşün masa arkadaşı 
olmaması gerekiyor. Biz o 
masalarda olmayız. Biz 20 yılda 
520 milyar dolar faiz ödemeyiz.” 
ifadelerini kullandı.

VAKFIKEBİR 0RMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 261 KOD NOLU

ŞADIRVAN-BALLI ORMAN YOLU İNŞAATI YAPIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN 1687558

Vakfıkebir 0rman İşletme Şefliği 261 kod nolu Şadırvan-Ballı Orman Yolu inşaatı yapımı 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 : 2022/898226
1-İdarenin
a)Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4622302178 - 4622302189
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 0rman İşletme Şeiği 261 kod nolu Şadırvan-Ballı Orman Yolu inşaatı yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2+250 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Vakfıkebir 0rman İşletme Şeiği 261 kod nolu Şadırvan- Ballı 
Orman Yolunun bulunduğu yer
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres): Trabzon Orman İşletme 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:
A) V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diplomaları 
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



Büyükliman
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SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                                                                                                                                                                                    Basın ILN 1687711

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari 
ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan 
teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile 
çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında 
kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında 
hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde 
gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen 
tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 
ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran 
arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem 
sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme 
ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP 
tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Trabzon-Vakfıkebir İlçe Merkezi Dereleri 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 :2022/884955
1-İdarenin
a) Adı: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-22.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası: 4623341105 - 4623341110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Trabzon-Vakfıkebir İlçe Merkezi Dereleri
b) Niteliği, türü ve miktarı:5 adet tersip bendi, 1.813,05 m betonarme kanal, 1.453,40 m beton 
ağırlık kıyı duvarı, 601,10 m kargir ağırlık kıyı duvarı, 527,25 m dere yatağı beton kaplaması, 177 
adet kaskat, 6 adet menfez ve 2 adet yaya köprüsü imalatları.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres):DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 
Konferans 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 
% 80 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:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan 
yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) IX. Grup: Su Yapıları   benzer iş 
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yatla birlikte yat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat 
Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat 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 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklieri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel 
Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" 
katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari
Oran

Azami
Oran

Fiyat Dışı
Unsur
Puanı

PROJE İŞLERİ YAPILMASI

HER CİNS ZEMİNDE HER TÜRLÜ ARAÇLA KAZI YAPILMASI

İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI

OCAK TAŞI VE 400 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ İLE KARGİR İNŞAAT YAPILMASI

TAŞ DUVAR YÜZEYİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI

C16/20 HAZIR BETON İLE BETON İMALAT YAPILMASI

C20/25 HAZIR BETON İLE BETON/BETONARME İMALAT YAPILMASI (KALIP-
İSKELE DAHİL)

C30/37 HAZIR BETON İLE BETON/BETONARME İMALAT YAPILMASI (KALIP-
İSKELE DAHİL)

Ø8-28MM ÇAPLI BETONARME DEMİRİNİN TEMİNİ, NAKLİ, KESİLMESİ-
BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

MUHTELİF ÇAPTA HDPE KORUGE BORU İLE BARBAKAN/DİPSAVAK TESİS
EDİLMESİ

KATRAN BADANA YAPILMASI

ÇELİK PROFİL, LAMA VE SAC MALZEMELER İLE ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI

DEMİR İMALAT YÜZEYLERİNE ANTİPAS VE SENTETİK BOYA YAPILMASI
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0,17%

0,04%

10,55%
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KADIN GİRİŞİMCİLERDEN
BAŞKANA ZİYARET
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı, Kadın

Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticileri ziyaret etti.

rabzon İpekyolu Kadın 

TGirişim Üretim ve 
İşletme Kooperatifi 

Başkanı Bahar Kastan, aynı 
kooperatif sorumlusu 
Vakfıkebirli hemşehrimiz ve 
üretici Seval Tamtürk Başkan 
Balta'yı makamında ziyaret 
ettiler. Başkan Kastan ve 

Tamtürk,  kooperatif 
çalışmaları ile ilgili Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta'ya bilgi vererek 
istişarelerde bulundular. 
Kastan ve Tamtürk, Başkan 
Balta'nın ilgilerinden 
duydukları memnuniyeti, dile 
getirerek teşekkür ettiler. 

Ziyaret dolayısıyla Kastan Ve 
Tamtürk'e teşekkür eden 
Başkan Balta, ilk fırsatta Kadın 
Girişim Üretim ve İşletme 
Kooperatifi'ni ziyaret edeceğini 
belirterek üretici hanımlar 
bizim baş tacımız. Her zaman 
onlara destek olmak 
durumundayız dedi.

VAKFIKEBİR FEN
LİSESİNDEN
YKS BAŞARISI
Vakfıkebir İlçemizin köklü okullarından Vakfıkebir Fen Lisesi,

bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda da

geleneği bozmayarak büyük bir başarıya imza attı.  

üm sene boyunca özveri ile yapılan 

Tçalışmalarının karşılığını alan 
Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencilerimiz 

başarılı üniversitelerimizin Tıp, 
Mühendislik, Veterinerlik, Eğitim, Sağlık 
Bilimleri, Fen Edebiyat Fakültelerine 
yerleşerek ilçemizin gururu oldular. 
Elde edilen başarıda emeği geçen tüm 
idareci, öğretmen, veli ve Vakfıkebir Fen 
Lisesi personelini tebrik ediyor, 
öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar 
diliyoruz.



rabzonspor, Spor Toto 

TSüper Lig'in 5. 
haftasında lige yeni 

yükselen Ümraniyespor'a 
konuk oldu. Karşılaşma, 
oldukça kısır geçerken 
Dorukhan Toköz'ün sakatlığı 
futbolseverleri üzdü. Son 
dönemde form sıkıntısı 
yaşayan ve taraftarlar 

tarafından Nwakaeme ile 
kıyaslanan yeni transfer 
Trezeguet'in golüyle 
Trabzonspor, galip geldi. 60. 
dakikada gelen bu gol, 
karşılaşmanın tek golü olurken 
Ümraniyespor 1 puanda kaldı, 
son şampiyon Trabzonspor ise 
puanını 10'a yükseltti. 
Trabzonspor, son dönemdeki 

formsuz tablosunu bu galibiyet 
biraz olsun bozmuş oldu. 
Kopenhag elenmesi ve 
Antalyaspor'a karşı 5 gollü 
mağlubiyet camiada hoş 
karşılanmamıştı. Öte yandan 
Ümraniyespor ise ilk haftadaki 
Fenerbahçe maçının ardından 
gol sevinci yaşayamadı. 
Trabzonspor formasıyla ilk 

golünü Ümraniyespor'a atan 
Trezeguet, bu sezon Süper 
Lig'de çektiği 17'nci şutta 
fileleri havalandırdı. Abdullah 
Avcı yönetiminde İstanbul 
takımlarına konuk olduğu 13 
Süper Lig maçının 10'undan 
galip ayrılan Trabzonspor, bu 
sezonki iki karşılamayı da gol 
yemeden tamamladı.

Büyükliman
Postası 7 HABER

Süper Lig'in 5. Haftasında Ümraniyespor'la
Trabzonspor karşı karşıya geldi. Fırtına,
mücadeleyi tek golle kazanmayı başardı.

“TRABZONSPOR 3 PUANA TEK GOLLE ULAŞTI”

TRABZONSPOR'DA A TAKIMA DESTEK!
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 

09.09.2022
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T
rabzonspor'da kadro 
planlaması teknik 
direktör Abdullah Avcı 

yönetiminde devam ediyor. 
Transferin hızlı takımı olan 
bordo-mavililer, kadrosunu 
birçok yıldızla güçlendirdi. 
Takviyelerin ardından alternatif 
bir kadro kuran Trabzonspor, 3 
kulvarda başarıyı hedefliyor. 
Teknik direktör Abdullah Avcı 
da kadro mühendisliğinde 
altyapıya büyük önem veriyor. 

Genç isimlerin performansını 
yakından takip eden tecrübeli 
teknik direktör, A Takım'a 
alacağı isimlere karar verecek. 
“AHMETCAN AJAX'A GİTTİ!”
Kısa süre önce Hollanda Ligi 
ekibi Ajax'a transfer olan 
Ahmetcan Kaplan, bunun en 
büyük örneği olarak dikkat 
çekti. Bordo mavililer, 
Ahmetcan'ın transferinden 9.5 
milyon Euro'yu kasalarına 
koydu. Trabzonspor, 19 

yaşındaki oyuncunun bir 
sonraki satışından yüzde 15 
pay alacak. Oyuncuların 
gelişimine büyük önem veren 
Trabzonspor'da genç oyuncular 
göz önünde bulunduruluyor. 
Teknik direktör Abdullah Avcı, 
bu dönemde A takıma başta sol 
bek Arif Boşluk olmak üzere 
genç takımdan bazı isimleri 
yerleştirecek.
“ARİF BOŞLUK A TAKIMA”
Son dönemde altyapıdaki 
performansıyla dikkat çeken 
Boşluk'un A Takım'da test 
edileceği belirtildi. Sol bek 
pozisyonunda görev yapan Arif 
Boşluk, merkez bek bölgesinde 
de görev yapabiliyor. Arif 
Boşluk, Türkiye U19'da 1 
maçta forma giydi. Genç 
oyuncunun Trabzonspor'daki 
sözleşmesi 2025 yılında sona 
eriyor. Trabzonspor 
altyapısında 65 maçta forma 
giyen Arif Boşluk, 5 gol ve 10 
asistlik bir performans 
sergiledi.

TRABZONSPORLU JEAN EVRARD KOUASSİ
FATİH KARAGÜMRÜK'E TRANSFER OLDU!
Trabzonsporlu yıldız Jean Evrard Kouassi, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralık transfer oldu.
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T
rabzonspor, sol kanat 
oyuncusu Jean Evrard 
Kouassi'yi Vavacars Fatih 

Karagümrük'e kiraladığını 
açıkladı. Trabzonspor'dan 
Kamuyu Aydınlatma 

Platformu'na (KAP) yapılan 
açıklamaya göre, Fildişi Sahilli 
oyuncu Kouassi, sezon sonuna 
kadar Fatih Karagümrük'te 
forma giyecek. İstanbul ekibi 
transfer bedeli olarak 

Trabzonspor'a 700 bin 
Euro+KDV ile şarta bağlı bonus 
olarak 300 bin Euro+KDV 
ödeme yapacak. Bordo mavili 
kulüp ise oyuncunun maaşının 
tamamını ödeyecek.
KOUASSİ, 3.5 YILLIK İMZA 
ATMIŞTI
Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon 
devre arasında 3.5 yıllık imza 
atan oyuncu, bordo mavili 
kulüpte çıktığı 22 maçta 1 gol 
ve 1 asist kaydetti. Yabancı 
oyuncu kontenjanı nedeniyle 
geçici süre takımdan ayrılan 27 
yaşındaki Kouassi, 2022-23 
sezonunda Trabzonspor'dan 1 
milyon Euro garanti ücret ve 400 
bin Euro imza ücreti alacaktı.

YUSUF YAZICI, YUVASINA DÖNDÜ!

A
ndreas Cornelius'un 
ayrılığı sonrasında Umut 
Bozok ve Maxi Gomez 

transferlerini bitiren 
Trabzonspor, son olarak eski 
oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı 

kadrosuna kattı. Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 
hazır bulunduğu imza töreninde 
Yusuf Yazıcı kendisini sezon 
sonuna kadar bordo-mavili 
renklere bağlayan sözleşmeye 

imza attı. Trabzonspor'dan 
transfere ilişkin olarak yapılan 
açıklamada, "Doğduğu, 
büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-
Mavi formasıyla." denildi. 
Transfere ilişkin konuşan milli 
futbolcu havalimanı çıkışında 
basın mensuplarına, 
"Mutluyum. Heyecanlıyım tekrar 
döndüğüm için. Farklı bir 
heyecanım var. Bu heyecanımı 
sahada başarıyla pekiştiririm 
umarım. Buraya gelmemdeki 
süreçte taraftarların çok etkisi 
ve desteği oldu. En içten 
dileklerimle teşekkür ediyorum. 
Umarım taraftarlarımızı çok 
sevindiririm." açıklamasını 
yapmıştı. 

Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın transferini resmen duyurdu.
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CAR TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ

Araç Kiralamada
Güvenilir Adres

UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724

0 462 841 5 724
0 544 724 5 724 goldturizmcarrental

goldturizmcarrental goldturizmcarrental@hotmail.com
goldcarturizm@outlook.com

Türsab
A-10787

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON

BİLET SATIŞ VE DOLUM NOKTASI
METROPOL TRABZON KART

Bireysel
KurumsaliSTER Bireysel
KurumsaliSTER 

www.bayilsainsaat.com

bayilsainsaat@hotmail.com

0 542 773 61 61

0 462 841 28 01

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. 

No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON

HER TÜRLÜ İNŞAAT YAPIM, BAKIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

BAYILSA

BAYILSA

Anahtar tesl�m betonarme �nşaat yapım,

bakım-onarım �şler�.

Ahşap ve doğal taş konut yapımı �şler�.

Her türlü kazı, dolgu, hafr�yat nakl�,

yen� yol açma, yol bakım ve onarım �şler�.

Her türlü sanat yapıları (karg�r taş

�st�nat duvarı, betonarme �st�nat

duvarı, menfez, su alma yapıları vb.)

Konut bahçes� çevre düzenleme,

bağ-bahçe düzenleme �şler�.

M�mar�, Stat�k, Elektr�k, tes�sat proje �şler�.

Anahtar tesl�m ruhsat ve yapı

kullanma danışmanlık h�zmetler�.

DAHA İYİSİNİ DAHA UYGUN MALİYETE ELDE EDEBİLMEK İÇİN İŞİ EHLİNE TESLİM EDİN.

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

0462 841 2442 0542 263 2688 www.uluduz.com.tremin@uluduz.com.tr  

www.erhinsaat.com

erhinsaat@gmail.com

Organize Sanayi Yolu Girişi
Deliklitaş Plajı  Karşısı

Adacık - Beşikdüzü / TRABZON

Erhan Kekeç
0533 714 11 30

ERH Turizm İnşaat

I GAS ZA ET TS ESO İP   vN e A M

M Aİ TL BK AÜ AY SÜ IB

1978

B M
0 462 841 56 00

0 533 419 53 15

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

DAVETİYEDE

DEV
KAMPANYA

YENİ SEZON

FINDIK ALIMLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR.

GIDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Çarşı Mah. Pazaryeri Mevkii Ay Sok. No: 2 VAKFIKEBİR


