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ÞAMPÝYON
TRABZONSPOR

BAKAN KARAÝSMAÝLOÐLU VAKFIKEBÝR'DE

> Sadık AYDIN 2'de

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan Bayramı
dolayısı ile geldiği memleketi Vakfıkebir'de dolgu alanları ile ilgili olarak önemli açıklamada bulundu. 

DOLGU ALANLARININ iMARI TAMAM, SATIÞ REYONLARI YAPILIYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla bordo-mavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Ahmet KAMBUROĞLU

“ÞAMPÝYON TRABZONSPOR”
Mutluyuz, gururluyuz çünkü biz 

Trabzonsporluyuz…

Ne güzel değil mi?

Yıllardır özlemini çektiğimiz takımımız 

şampiyon oldu…

Nasıl bir duygu olduğunu 

bilmiyorduk/görmemiştik…

Şimdi şampiyonluğun tadını anladık…

O sene bu sene, bundan sonra her sene…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi müthiş bir 

gösteri hazırladı…

Geçen hafta Cumartesi akşamı maç 

bitimden sonra Trabzon yıkıldı… 

Gösterinin sunuculuğunu yapan Aslan 

Kar'ın performansı kusursuzdu.

Geceye damgasını vurdu.

O performans büyük alkış getirdi.

O gösteri de neler neler olmadı ki…

Tüm Dünya Trabzon'u, Trabzonspor'u 

konuşuyor.

Bütün Dünya o görsel şöleni paylaştı, izledi 

ve halen daha izlenme rekorları kırmaya 

devam ediyor.

Sosyal sayfalar şimdiye kadar böyle bir 

izlenme görmemişti, şimdi gördü…

Diğer takım taraftarları bile bizleri alkışladı.

Onlar şimdiye kadar böyle bir kutlama 

görmemişti…

Bu hafta İstanbul Yenikapı'da bir görsel 

şölen daha hazırlanıyor.

Sunuculuğunu yine Trabzon'u 

coşturan/ayağa kaldıran Aslan Kar 

yapacak…

Aslan Kar'a güvenimiz sonsuz, İstanbul 

Yenikapı yıkılacak, yine tüm dünya ne 

oldu, ne oluyor diyecek. Sosyal 

sayfalardaki yorumlarda bile diğer takım 

taraftarları biz bu görsel şölene katılacağız 

diyerek mesaj göndermeye devam ediyor...

Şikesiz bir yıl geçirdik…

Hakkımızla, bileğimizin ve ayağımızın 

gücüyle aldık şampiyonluğu…

Mutluyuz…

Sevinçliyiz…

Geçen hafta Cumartesi günü Ramazan 

ayıydı ve oruçluyduk.

Taraftarlar erkenden stadyuma geldiler ve 

iftar saatini beklediler.

Ezan okundu ve bir müddet sonra maç 

başladı.

Maçın son düdüğü çalmadan yanlış 

anlaşılma ile tüm taraftar sahaya indi.

Sonrada sahadan çıkılması beklendi ve 

birkaç dakika sonra son düdük çalındı.

Bütün taraftar sahaya atladı.

Tribünler de kimse kalmamış gibiydi.

Saha içi insan seli ile dolmuştu.

Saha da hiçbir şey görünmüyordu, 

taraftardan başka…

Taraftar o sevinçle birlikte ne yapacağını 

şaşırmıştı.

Çim sahada, led tabelalarda, kale 

direklerinde, korner direklerinde ve 

lelerde hasarlar meydana geldi…

Zarar kimseye fayda getirmez ama 

yapıldı…

Tek sevindirici tarafı da, o kadar coşkunun, 

sevincin arkasından kimsenin burnu bile 

kanamadı.

Herkes eğlenmeye baktı.

Sevincimiz gözyaşlarına boğulmadı.

Mutluluğa kurşun sıkma cümlesi olumlu 

sonuçlar getirmiş oldu…

Yine söylüyorum;

İyi ki Trabzonluyum,

İyi ki Trabzonsporluyum…

Alper Özkan KARAGÖL

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan Bayramı
dolayısı ile geldiği memleketi Vakfıkebir'de dolgu alanları ile ilgili olarak önemli açıklamada bulundu. 

BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN UYGULAMASI
Vakfıkebir ilçesinde İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ın da katılımıyla sahil yolu üzerinde bulunan kontrol noktasında “Bayramınız Kemerli Olsun” uygulaması yapıldı.

T
BMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, Ramazan 
Bayramı dolayısı ile geldiği 
memleketi Vakfıkebir de 
düzenlenen bayramlaşma 
törenine katıldı. Bayram 
namazını Vakfıkebir Merkez 
Yeni Camide kıldıktan sonra 
ilçe halkıyla bayramlaşan 
Milletvekili Balta, yoğun bir 
ilgi ile karşılaştı. Daha sonra 
düzenlenen bayramlaşma 
törenine katılarak burada 
yatırımlarla ilgili olarak 
önemli açıklamada bulundu. 
Milletvekili Balta, dolgu 
alanlarında satış reyonlarının 
açılacağı müjdesini verdi.
“DOLGU ALANLARININ 
İMARI TAMAM, SATIŞ 
REYONLARI YAPILIYOR!”

TBMM Çevre Komisyon 
Başkanı ve AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta 
yaptığı açıklamada; “Trabzon 
ilimizin bütün ilçelerine 
olduğu gibi Vakfıkebir 
ilçemizdeki kamu 
yatırımlarına da destek 
vermeye devam ediyoruz.  
Şu anda Yalıköy 
mahallemizin sahilinde 
yapılan Millet Bahçesinin 
faaliyete geçmesi için 
Büyükşehir Belediyemiz ve 
Vakfıkebir Belediyemizle 
beraber ortaklaşa bir proje 
hazırlandı ve çalışmalar 
devam ediyor. En kısa 
sürede tamamlanarak 
halkımızın hizmetine 
sunulacak. Diğer taraftan da 
muhalefet partilerimizin 
devamlı gündeme getirdikleri 

dolgu alanları ile ilgili yapılan 
son çalışmalar tamamlandı. 
Tam terminal karşısında 
bulunan alan üzerinde 
esnaarımıza yönelik proje 
yapılmaya başlanacak. 
Muhalefet partilerimiz haklı 
şekilde dile getirdikleri konu 
olan ekmeğimizi neden bu 
alanlar üzerinde 
oluşturulacak reyonlar da 
satamıyoruz. Esnaf Odamıza 
bağlı esnaarımız bu 
bölgelerle neden ekmeğimizi 
veya yöresel ürünlerimizi 
pazarlayamıyor. İşte bu 
soruların yanıt bulabilmesi 
adına çalışma başlattık.  Evet 
yapılan eleştiriler ve sorulan 
sorular doğrudur. Bende 
buradan müjdeyi veriyorum. 
Sahil dolgu alanları ile ilgili 
imar planları yeni 

tamamlandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
geçenlerde Vakfıkebir'e geldi. 
Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve 
benimde katıldığım 3-4 
saatlik bir toplandı yaptık. 
Eleştiri odağı olan o sahil 
dolgu alanına yani terminalin 
karşısındaki alana Allah 
nasip ederse esnaarımızın 
yararlanacağı, yöresel 
ürünlerimizin ve en önemlisi 
yöresel ekmeğimiz başta 
olmak üzere pazarlanması ve 
satışının yapılabilmesi için 
satış yerleri yapılacak. Bunun 
akabinde arka tarafta yani 
deniz tarafında da farklı 
projeler düşünüyoruz.  İşte 
bu yatırımların hepsi zaman 
içerisinde yapılır. Birazcık 
sabır gösterildiğinde 
yapılamayacak hiçbir işimiz 
kalmaz. Yapılan projelerin 
hepside hayata geçirilecek. 
Fakat tekrarlamakta fayda 
görüyorum. Ne olursunuz 
küçük şeyler için birbirimizi 
kırmayalım. Birbirimizin 
şevkini kırmadan birbirimizin 
heyecanına ortak olalım. 
Eleştirilerimizi yapıcı olarak 
yapalım. Eleştiriler başımızın 
tacıdır. Eleştiriler bizim 
zenginliğimizdir. Fakat moral 
motivasyonumuzu bozmama 
adına hep birlikte hareket 

edersek bu morali ve 
motivasyonu da sağlamış 
oluruz. Bu vesile ile bu birlik 
beraberliğimiz daim olsun. 
Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza, siyasi parti ilçe 
başkanlarımıza, Sivil Toplum 
kuruluşlarımıza, 
bürokratlarımıza, 
muhtarlarımıza, daire 
amirlerimize, esnaarımıza 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Ayrıca ilçe 
halkımıza sağlık, sıhhat ve 
mutluluk diliyorum. Bu güzel 
duyguları bizlere yaşatan siz 
değerli hemşehrilerimize 
teşekkür ediyor, hepinizi 
saygı, sevgi 
ve hürmetle 
selamlıyoru
m diyerek 
sözlerini 
tamamladı.
” 

ygulama sırasında 

Usürücülerle tek tek 
konuşan ve 

bayramlarını kutlayan 
Kaymakam Uzan, sürücülere 
broşür dağıtarak “Kemerinizi 
takmadan yola çıkmayın. 
Bayramınız kemerli olsun” 
dedi. Vakfıkebir Sahil Yoılu 
üzerinde bulunan kontrol 
uygulama noktasında 
çalışma yapanİlçe 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan 
Uzan'a İlçe Jandarma 
Komutanı J. Ütğm. Mert 

Oğuztarhan, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı 
İsmail Hakkı Çobanoğlu,  İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe 
Jandarma Komutanlığına 
bağlı ekipler eşlik etti.
“BAYRAMIN SAĞLIKLI BİR 
ŞEKİLDE GEÇMESİ İÇİN 
LÜTFEN KURALLARA 
UYALIM”
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı 
Dr. Hacı Arslan Uzan, 
durdurulan araçlarda 
sürücüler başta olmak üzere 
yolculara da uyarıda 

bulundu. Vatandaşlara 
emniyet kemerlerini mutlaka 
takmaları konusunda 
uyarılarda bulunan Uzan, 
sevdiklerine sağ salim 
kavuşmalarını temenni etti. 
Uygulamanın tüm yurtta eş 
zamanlı şekilde yapıldığına 
dikkat çeken Kaymakam 
Uzan: “Bakanlığımızın 
karayolları trak güvenliği ve 
stratejisi eylem planı 
doğrultusunda trak güvenliği 
ile ilgili faaliyetler 
yürütülmektedir. Özellikle de 

emniyet kemeri ile ilgili çeşitli 
mottolar ve çalışmalar 
yapılmakta. Bununla ilgili 
olarak “Bayramınız Kemerli 
Olsun” mottosuyla trak 
ekiplerimiz tüm bayram 
süresince ve ardından yoğun 
bir şekilde emniyet kemeri 
uygulaması yürütecek. Hem 
jandarma hem de emniyet 
ekiplerimizin bu çalışması 
aralıksız olarak devam 
edecek. Bayramın sağlıklı bir 
şekilde geçmesi için lütfen 
kurallara uyalım. Bayramını 

kemerli olsun” dedi.
Kaymakam Uzan, 
"İlçemizden geçen sahil 
karayolunda bayram 
dolayısıyla yoğun bir trak 
var. Vatandaşlarımızın 
bayram öncesi huzur ve 
güven içinde seyahat edip, 
evlerine güvenli, sağlıklı 
biçimde dönmeleri için 
uyarılarda bulunuyoruz. 
Sevindirici olan sürücülerin 
nedeyse tamamının emniyet 
kemeri taktığını gördük. Bu 
çok sevindirici" dedi.
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ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Vakfıkebir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali Fen Lisesi Pansiyon Salonunda düzenlendi. 

ok büyük bir ilginin Çolduğu şenliği Vakfıkebir 
Belediye Başkanı 

Muhammet Balta, çocuklar ve 
aileleri ile birlikte izledi. Şenlik 
sayesinde çocuklarımız bir 
gün dahi olsa sanal ortamdan 
ve cep telefonundan 
uzaklaşarak geleneksel 
sanatlarla tanıştılar.
“ÇOCUKLARIMIZIN 
MUTLULUĞU BİZİM 
MUTLULUĞUMUZDUR” 
Türkiye'nin pek çok ilinde 
yapılan ve büyük beğeni 

toplayan Geleneksel 
Ramazan Çocuk Oyunları 
Şenliği bu defa Vakfıkebir 
İlçesinde gerçekleştirildi. 30 
Nisan perşembe günü 
Vakfıkebir Belediyesi'nin 
organizasyonuyla 
gerçekleştirilen Şenlikde 
Kukla ve Karagöz Sanat 
Sanatçıları Umut Şafak 
Poyraz, Bahadır Bıyıklı ve 
Sihirli Balon (bubble show) 
sanatçısı Çitlembik sahne 
aldı.  Şenlik Vakfıkebir 
İlçemizdeki çocukların 

unutulmaz anlar yaşamasını 
sağladı. Şenlik sayesinde 
çocuklarımız bir gün dahi olsa 
sanal ortamdan ve cep 
telefonundan uzaklaşarak 
geleneksel sanatlarla 
tanıştılar. İlçemize gelen 
sanatçılara teşekkür eden 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta bu tür 
etkinliklerin ilçe çocukları için 
artarak devam edeceğini 
söyleyerek Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.



Büyükliman
Postası 3 HABER 06.05.2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu bir dizi yatırımlarda bulunmak ve devam eden yatırımları yerinde incelemek üzere Vakfıkebir ilçemizi ziyaret etti.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU VAKFIKEBİR'DE

V
akfıkebir ve Büyükliman 
Bölgesindeki ilçelerde ulaştırma 
ve altyapı yatırımlarını 

incelemek ve bir dizi programla 
halkımızla bir araya gelmek üzere 
ilçemize teşrif eden Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu, TBMM Çevre 
Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih 
Cora ve Bahar Ayvazoğlu, İlçe 
Kaymakam Vekili Muhammet İkiz, 
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir 
Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı 
Sezgin Mumcu, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun, MHP İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkan vekili Atilla Ataman, 
Belediye Başkanı Muhammet Balta ve 
İlçe Protokolü tarafından Vakfıkebir 
ilçemizde karşılandı. Vakfıkebir 
Ramada Otel de sabah muhtarlar ve 
partililerle bir araya gelen Sayın Bakan 
Karaismailoğlu, burada yaptığı 
selamlama konuşmasının ardından 
belediye ve esnaf ziyaretleri 
gerçekleştirdi. Muhtarlar ve partililerle 
birlikte Ramada Otel'deki sohbet 

toplantısının ardından Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu Belediyeyi ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet Balta, 
ilçemizde ulaşım alanında yapılan, 
yapımı devam eden ve planlanan 
hizmetlerle ilgili bilgiler vererek 
desteklerinden dolayı Sayın 
Bakanımıza teşekkür etti. Başkanımız 
Muhammet Balta daha sonra Sayın 
Bakanımıza çeşitli hediyeler verdi. 
Ardından esnaf ziyaretleri 
gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu 
ilçeden ayrıldı.
''ÜRETİME 1 TRİLYON DOLARLIK 
KATKI SAĞLADIK''
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu Ramada Otelde yaptığı 
konuşmada; milletin kendilerine bir 
sorumluluk verdiğini, bu sorumluluğun 
hakkını teslim ettiklerini dile getirdi. 
Savaşlar ve küresel ticaret savaşları ile 
uluslararası emperyal güçlerin 
baskılarının olduğu bir dönemde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde küresel 
oyunlarla ve içerideki piyonları ile 
mücadele ettiklerini belirten 
Karaismailoğlu, gayelerinin ülkenin, 
istiklali, istikbali, milletin refahı ve 
bölgenin huzuru ve istikrarı olduğunu 
vurguladı. Karaismailoğlu, üretmenin, 
kalkınmanın mücadelesini de 
verdiklerini dile getirerek, "Projelerimizi 
gerçekleştirirken insanımızı odağımıza 
alıyor, bütün planlarımızı milletimizin 
refahını artırmak hedeyle 
oluşturuyoruz. Bakan Adil 
Karaismailoğlu, “Anadolu'da çok büyük 
bir heyecan var, çok büyük bir 
hareketlilik var. Bütün her tarafta 
OSB'ler açılıyor, üretim artıyor. 225 
milyar dolara çıkan bu yatırımın altında 
önce ulaştırma altyapı yatırımları var, 
bölgedeki sanayicilerimizin 
üreticilerimizin yaptığı katkılar ve 
onların ekonomiye katkısı var. Harıl 

harıl çalışan bir işlev var. Çıkın yollara 
her taraf TIR, kamyon dolu. Son 20 
yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde bu ülkeye kazandırılan 
vizyon ve dünyanın takip ettiği Türkiye 
işte; çok güzel işler oluyor, daha da 
olacaktır" iddiasında bulundu. 
"BİZİ ÇEKEMİYORLAR"
Konuşmasında muhalefeti de hedef 
alan Bakan Karaismailoğlu, “Tabi ki 
bunu birileri çekemeyecek. Bunları 
yabancıların çekememesini anlarız 
çünkü rakiptir. Onların da hedeeri 
vardı, Türkiye onların hedeerini çok 
çok katlayıp gitti ama onların yerli 
işbirlikçileriyle beraber olmaları ve bu 
yalanlarla, iftiralarla bizi karalamaya 
çalışmaları tabi ki bizi üzüyor. Üzüyor 
ama onlar 'konuşuyor' diye biz geri 
duracak değiliz" dedi. Kendilerinin de 
planlarının olduğunu söyleyen 
Karaismailoğlu "Biz son 20 yılda 
yaptığımız ve ülkemize 
kazandırdığımız vizyon projeleri 
görerek bundan sonra da ülkemizin ve 
dünyadaki gelişmeleri bugünden 
planlayarak bundan sonra biz 2053 
yılına kadar yapacaklarımızı planladık. 
10-20-30 yıllık planlarımız var. Bundan 
sonra 198 milyar dolarlık bir ulaştırma 
altyapı programını da planladık. Onları 
da 5'er yıllık dilimler halinde takip edip, 
yapacağız. 20 yıllık birikimle dünyaya 
yön veren bir Türkiye olarak yolumuza 

devam edeceğiz. Onun için basit 
dedikodu siyasetiyle oyalanacak 
vaktimiz yok. Yaptıklarımız, 
yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.
“DÜNYA'YI TÜRKİYE'YE 
BAĞLAYACAĞIZ”
Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak, o 
geleceği de milletimize sunduğumuz 
hizmetlerle, dev eserlerle 
aydınlatacağız. Türkiye'nin tüm 
şehirlerini birbirine bağlamakla 
yetinmeyecek, dünyayı Türkiye'ye 
bağlayacağız diyen Karaismailoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti; "Biz, 
yollarımızı, geçtikleri ve ulaştıkları 
yerlerdeki hayatı canlandıran akarsular 
gibi görüyoruz. Yolun medeniyet 
olduğuna inanan kadrolar olarak 
milletimize hizmet hedene doğru tam 
yol ilerliyoruz. Çanakkale 
Köprüsü'nden Zigana Tüneline kadar 
hummalı bir çalışma var. 700 bin 
çalışma arkadaşımızla ülkemizin 
geleceği, büyük, güçlü Türkiye için el 
birliğiyle çalışmaktayız. 28 bin 650 
kilometreye çıkardığımız yollarla hem 
yakıttan hem de zamandan tasarruf 
ediyoruz. Yakıttan yılda 1 milyar litre 
bu yatırımlar sayesinde tasarruf 
sağladık. 7 milyar saat zaman 
tasarrufu sağladık. Yaptığımız konforlu 
ve güvenli yollar sayesinde trak 
kazalarında yüzde 80'e varan 
azalmalar oldu. Son 20 yılda toplam 

172 milyar dolarlık yatırım yaptık. 
Bununla birlikte üretime 1 trilyon 
dolarlık, milli gelire 500 milyar dolarlık 
katkımız oldu. 2053 yılına kadar bütün 
planlamalarımızı yaptık. Büyük ve 
güçlü Türkiye, dünyanın gelişmiş en 
büyük 10 ekonomisinden biri olacak 
Türkiye için de önümüzdeki 30 yıl 
içinde 198 milyar dolarlık yatırım 
planımızı hazırladık. Demir, kara, hava 
yollarında ülkemizin büyüklüğüne 
yakışır projeleri yapmaya devam 
edeceğiz. Ne yaptık 172 milyar dolarlık 
yatırımla? Bölünmüş yol 
uzunluğumuzu 4,5 kat arttırarak, 28 
bin 650 kilometreye çıkardık. 2002 
yılında Türkiye'de sadece 50 kilometre 
tünel vardı şu an 651 kilometreye 
çıkardık, tam 13 kat. İhracat ve 
büyüme rakamlarında dünyada 
rekorlar kırdıklarını belirten Bakan 
Karaismailoğlu, “Son 20 yılda sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 
ülkeye kazandırılan vizyon ve 
dünyanın takip ettiği Türkiye işte, 
Zaten bu müthiş gelişmeyi, müthiş 
ilerlemeyi, ihracat rakamları, büyüme 
rakamları dünyada rekorlar kırıyoruz” 
diye konuştu.  Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu Ramada 
Otelde konuşmasının ardından 
Vakfıkebir'de bir takım esnaf ziyareti 
yaparak Vakfıkebirli vatandaşlar ile 
bayramlaştı.
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Başta Trabzonspor Başkanı
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MERHUM RAİF ERKAN DUALARLA ANILDI
Danıştay Üyesi Cevdet Erkan'ın babası Emekli Öğretmen merhum Raif Erkan, Vakfıkebir Hamzalı Mahallesi'ndeki evinde dualarla anıldı.

akfıkebir Hamzalı 

VMahallesi'nden Emekli 
Öğretmen merhum Raif 

Erkan'ın rûhu için, Hamzalı 
Mahallesi'ndeki evinde Kur'an-ı 
Kerîm ve Mevlîd-i Şerif 
programı düzenlendi. Danıştay 
Üyesi Cevdet Erkan, şoför 
esnafı Hasan Erkan, Trabzon 
Kanuni Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Müdür Yardımcısı 
Cevat Erkan, Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doçent Dr. Cengiz Erkan'ın, 22 
Şubat 2022 tarihinde vefat 
eden babaları Emekli 
Öğretmen merhum Raif 
Erkan'ın rûhu için, Hamzalı 
Mahallesi'ndeki evinde 
düzenlenen programda; 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü din 
görevlileriyle, emekli din 
görevlileri ve misafir din 
görevlilerinin katılımıyla Kur'an-

ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilâhiler 
okundu. Program, Vakfıkebir 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün 
yaptığı konuşma ve duâ ile 
sona erdi. Danıştay Üyesi 
Cevdet Erkan programın 
sonunda yaptığı 
konuşmasında, İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük başta olmak 
üzere, din görevlilerine ve 
programa iştirak eden tüm 
mahalle halkına teşekkür etti.

BAŞKAN SAYIN, “VETERİNER HEKİMLER
ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALINMALIDIR!”
Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın 30 Nisan 2022 Dünya Veteriner Hekimler Gününde
yaptığı açıklamada, veteriner hekimler biran önce sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdır dedi.
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T
rabzon Bölgesi Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı 
Erol Sayın, 30 Nisan 2022 

Dünya Veteriner Hekimler 
Gününü Kutladı ve veteriner 
hekimler biran önce sağlıkta 
şiddet yasası kapsamına 
alınmalıdır dedi.
“VETERİNER HEKİMİN 
ZORLUKLARLA MÜCADELE 
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI”
Başkan Sayın, Her yıl farklı 
tema ile kutlanan Dünya 
Veteriner Hekimler Günü bu yıl 
'VETERİNER HEKİMİN 
ZORLUKLARLA MÜCADELE 
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI'  
olarak belirlendiğini söyledi. 
Dünya Veteriner Hekimler Günü; 
Dünya Veteriner Hekimleri Birliği 
(WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı 
Örgütü'nün (OIE) girişimleri 
sonucunda her yıl Nisan ayının 
son Cumartesi günü, o yıl için 
belirlenen bir tema çerçevesinde 
kutlanmaktadır. Belirlenen tema 
ile Veteriner Hekimlerin bu 
alanlardaki çalışmalarına 
kamuoyunun dikkatinin 

çekilmesi amaçlanmaktadır. Altı 
kıtada sayıları 500 bini geçen 
Veteriner Hekimler tarafından 
22'inci kez kutlanacak olan 
Dünya Veteriner Hekimler Günü, 
Veteriner Hekimler için onur 
kaynağı, gurur kaynağı ve 
mutluluk kaynağı olmuştur” 
ifadelerini kullandı.
“ACI BİR OLAY”
25 Nisan Pazartesi, Türk 
Veteriner Hekimleri açısından 
acı bir güne uyanmanın 
üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Maalesef, Sorgun'da yaşanan 
acı olay bir cana mal oldu. Bir 
meslektaşımız hunharca 
katledildi. Baştan beri 
söylediğimiz gibi veteriner 
hekimler biran önce sağlıkta 
şiddet yasası kapsamına 
alınmalıdır.
“KIRGINIZ”
Başkan Sayın; yaşanan bu 
salgın sürecinde Ülkemizde 
Mesleğimize karşı yapılan 
haksız tutumlar karşısında 
Kırgın olduklarını belirtti. 657 
sayılı Devlet Memurları 
kanununda Sağlık Hizmetleri 
sınıfında oldukları halde, Sağlık 
Bakanlığının yapmış olduğu 
sağlık çalışanı tanımlamasına 
dahil edilmediklerini söyledi. Bu 
sebeple; Sağlıkta Şiddet 
Yasasına dahil edilmedik, Tek 
Sağlık Yaklaşımında yokuz, 
Sağlık Çalışanlarına verildiği 
söylenen Özlük Haklarına dahil 
edilmedik, tehlikeli meslek 
sınıfındayız ama Fiili Hizmet 
hakkımız elimizden alındı. 
Özellikle sağlık sınıfından 
çıkarılmamız için uğraşılırken, 
meslektaşımız Prof. Dr. Aykut 
Hocamız yerli aşıyı geliştirdi.
“KAYGI VERİCİ”
Bütün bu olumsuzluğa rağmen 
yok olan Veteriner Hekimlik 
değildir. Veteriner Hekimlik 
mesleği tarih boyunca Dünya 
Ülkeleri tarafından kabul edilen, 

tek sağlık konseptinde çalışan 
bir meslektir. Bu olumsuzluklarla 
Ülkemizde yok olan; Hayvan ve 
insan ve çevre sağlığıdır. 
Pandemiye neden olan 
zoonozlarla mücadele gücüdür. 
Toplumun yeterli ve güvenilir 
gıda hakkıdır.  Yeniden 
yapılanma bir an önce 
başlamalı, Tek Sağlık Yasası 
çıkarılmalı, ülkesel ve küresel 
olayları değerlendiren Zoonotik 
Hastalıklar Kontrol ve Araştırma 
Merkezi, Sağlık Bakanlığında 
Veteriner Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü ile Tarım ve Orman 
Bakanlığında Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğü ve taşra 
teşkilatları kurulmalıdır.
“SAĞLIKLI YARINLAR 
ÜMİDİYLE”
Son olarak Başkan Erol Sayın; 
COVID-19 salgını ile stratejik 
önemi bir defa daha ortaya 
çıkan mesleğimiz ile ilgili; fiili 
hizmet, sağlıkta şiddet, özlük 
hakları, fiziki altyapıdan ve 
eğitim kalitesinden yoksun çok 
sayıda fakülte sayısı, kaliteli 
eğitim ve kaliteli mesleki 
uygulamalar ile tüm mesleki 
haklarımız için olumlu 
katkılarının ve yasal 
düzenlemelerin olacağı 
ümidiyle; Acılarını dilleriyle değil 
ancak sesleri ve bakışlarıyla 
anlatabilen canların dertlerini 
dindiren, sağlıklı hayvan, sağlıklı 
gıda ve neticede sağlıklı 
nesillerin yetişmesine öncü olan, 
hayvan sağlığı, gıda güvenliği, 
hayvansal üretim, hayvan 
refahı,  çevre sağlığı ve 
veteriner halk sağlığı ile 
üretimden tüketime, kadar olan 
gıda kontrolünün bütün 
halkalarında var olan saygın bir 
kurumsal yapının mensubu tüm 
Veteriner Hekimlerin Dünya 
Veteriner Hekimler Gününü 
Kutlar, saygılar sunarım 
ifadelerini kullandı.
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İSLAM'DA VE CİHAT ÜZERİNE BİR YORUM
ihat, bireyi, toplumu, çevreyi 

Ckorunmak için yapılan çalışmaların 
tümüne denir, eğitim de bir cihattır. 

Kâinattaki varlıklar zıtlıkların çatışması 
üzerine kurulmuş, iyilik kötülük, güzellik 
çirkinlik, savaş ve barış gibi. Bütün 
güzellikler, bu ikili yapının korunması 
üzerinde kurulur.  Zıtlıklar kalkarsa, 
güzellikler kaybolur, çirkinlikler meydana 
gelir. Her zamanın bir hükmü vardır, 
binlerce yıl önceki olayları bu zamanın 
mantığı ile yorumlanmaz. Geçmiş olaylar 
yorumlanacağı zaman, hayalen o zamanın 
tünellerine girilir, o günün şartları hayalen 
yaşanır, zamanın ilmi, kültürel, ekonomik, 
sosyolojik askeri eğitim vs seviyesini göz 
önüne alınır ondan sonra olaylar hakkında 
karar verilir. Bu zamanın en mükemmel 
şartlarında yaşayıp, asırlarca önceki olayları 
bugünün mantığı ile yorumlarsan yanılırsın. 

    Medeni insanları eğitmek ikna ile vahşi ve 
cahillere eğitmek ise zor iledir.  Çocuklar 
gibi cahil yaşlıların eğitimi sevdirerek zor 
kullanma ile yapılır. Hiçbir çocuk oyun 
varken okul sıralarında oturmak istemez. 
Onun için bir nevi oyun ve eğlence ile eğitim 
sevdirilir. Genelde eski zaman insanları 
vahşi ve cahil oldukları için bunların eğitim 
ve gelişmesi savaşlarla oluyordu, 
birbirlerindeki yenilikleri bir nevi savaş 
zamanlarında bir birlerine aktarıyorlardı.  
Belli şartlar altında, başka çare kalmayınca 
savaşa başvurulur. Bu zaman savaş zamanı 
değil, ilimle gelişip ilerleme zamanıdır. 
Gelişmiş AB ülkelerinin büyük orduları 
yoktur, yalnız caydırıcılık için silahları vardır. 
Parayı silaha değil de halkın refah 
seviyesini yükseltmek için harcıyorlar. 
Kutsal dinler ve akıllı insanlar önce barışı 
seçer. Maalesef genelde dindarlar eğitimsiz 
olduğu için kendi gibi düşünmeyen, diğer 
insanları susturmayı dini bir görev ve cihat 

biliyor. Onun için hiçbir ilahi din, dinsizler 
tarafından yıkılmadı, bir din, diğer sahte 
dinler tarafından yıkıldı. Filim ve 
dizilerde, kan, kin ve nefretle insanların 
beyinleri yıkıyorlar, vahşet dönemleri 
özendiriliyor. 

    Ganimetler için savaşılmaz, karşı 
tarafın daha çok güçlenmesini önlemek 
için yapılır eğer karşıdan bu şekilde bir 
tehlike yoksa ganimet alınmaz, mallar o 
halkın elinde bırakılır, ganimetler 
alınacağı zaman mallar fakirlere ve 
kamuya bırakılır, maalesef şimdi ise 
ganimetler zenginler ve idarecilerin 
elinde kalıyor.  Bu konuda çok sayıda 
uydurma hadisler olduğundan, İslam 
âleminde, gözünü kan bürümüş IŞID gibi 
terör örgütleri meydana çıktı.  Dinde 
zorlama olmadığından savaşta zorla din 
değiştirmek diye bir şey olmaz, olursa 
buna fitne denir. İnsanı doğru hedeften 
caydıran iş ve eylemlerim hepsi fitnedir.  
Aynı kökten gelen fettane kelimesi güzel 
kadına denir ki cazibe ve güzelliği ile seni 
helâlından caydırır harama sokar. 
Dinlerde cihat savunmaya yöneliktir. Bu 
zamanın cihadı kalem ve kitapla yapılır 
silah kullanılmaz, silah kullanan en 
sonunda o silah kendine döner yetimleri 
çoğaltır halk fakirleşir. Cihat denince, 
cahillerin aklına hemen kan ve adam 
öldürmek geliyor. Asrısaadet'ten sonra 
gerçek İslam maalesef değiştirildi, 
ırkçılığa ve saltanata dayanan Emevi 
Müslümanlığı başladı.  Bütün fitne, 
gerçek İslam'dan değil de bu Emevi 
Müslümanlığı anlayışından çıkıyor.

    Not: Trabzonspor'un şampiyonluğunu 
kutluyorum, hayırlı olsun. Spordan 
anlamadığım için müstakil bir yazı 
yazamadım.

Erol SAYIN
TRABZON BÖLGESİ

VETERİNER HEKİMLERİ
ODASI BAŞKANI

Mübarek Ramazan Bayramınızı 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur 

içinde  geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar

 getirmesini dilerim. 

VAKFIKEBİR İÇİN VARIZ 
Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin
ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

akfıkebir Belediye 

VBaşkanımız Muhammet 
Balta, mecliste grubu 

bulunan siyasi partilerin ilçe 
başkanları, belediye meclisi 
üyeleri ve aileleriyle birlikte iftar 
yemeğinde bir araya geldi. 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balya yaptığı konuşmada; Bu 
birlik ve beraberlik her zaman 
Vakfıkebir ilçemiz için faydalı 
olacaktır dedi.
“BU BİRLİK VE BERABERLİK 
HER ZAMAN VAKFIKEBİR 
İLÇEMİZ İÇİN FAYDALI 
OLACAKTIR”
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta düzenlenen 
iftar programında yaptığı 
konuşmada; “Biz Belediye 
Meclisimizde temsil edilen siyasi 
partilerimizin ilçe başkaları, 
belediye meclis üyelerimiz ve 
aileleri ile birlikte bir iftar 
programı düzenleyerek bir arada 
olalım istedik. Belediye 
Meclisimizde Gurubu bulunan 
siyasi partilerimizin de ilçe 
başkanlarını davet ettik. Çünkü 
biz gerçekten şunu 
memnuniyetle ifade etmek 
isterim ki! Vakfıkebir Belediyesi 
Meclisi siyasi parti ayrımı 
gözetmeksizin bir aile ortamı ile 
çalışan bir meclisimiz var. 8 
yıldır görev yapıyorum, daha 
önceki meclis üyelerimiz ile 
böyle çalıştık bu dönemde aynı 
şekilde çalışıyoruz. Bu uyumlu 

çalışmadan dolayı tüm belediye 
meclisi üyesi arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Aynı 
olgunluğu gösteren siyasi 
partilerimizin başkanlarına da 
çok teşekkür ediyorum. Elbette 
hepimiz farklı siyasi 
partilerdeniz. Farklı siyaset 
yapıyoruz. Fakat hepimizin 
amacı, hepimizin hedefi 
Vakfıkebir ilçemizin daha çok 
ileri gitmesi ve gelişmesidir. Bu 
akşam burada özellikle belediye 
meclis üyelerimize, siyasi 
partilerimizin ilçe başkanlarına 
ve onların değerli eşlerine 
katılımlarından dolayı çok 
teşekkür ediyorum dedi.” 
“BASIN BİZLERİN GÖREN 
GÖZÜ İŞİTEN KULAĞIDIR”
Başkan Balta; “Basınımız 
burada onlara da çok teşekkür 
ediyorum. Çünkü basın bizlerin 
gören gözü işiten kulağıdır. 
İlçede yaptığımız her türlü iş ve 
işlemi kamuoyuna duyurmada 
bizlere yardımcı oluyorlar. Aynı 
zamanda Vakfıkebir'in 
tanıtımında çitti anlamda katkıda 
bulunuyorlar. Büyükliman 
bölgesi ve özellikle Vakfıkebir de 
basın konusunda çok güçlü bir 
yere sahibiz. Büyükliman 
Gazeteciler Cemiyeti de bu 
bölgededir ve merkezide 
Vakfıkebir'dir. Gazeteciler 
Cemiyetimizin yaptıkları 
çalışmalarından dolayı ayrıca 
kutluyorum. Onlar bizim gurur 

kaynağımız. Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti 
seçimlerinde de her zaman söz 
sahibi oluyorlar. Bu noktada da 
onlarla her zaman gurur 
duymaya devam edeceğiz. 
Sevgili çocuklarımız aramızda 
onlara da hoş geldiniz diyoruz. 
Çünkü biz aile vurgusu yaptık. 
Bütün aile ile birlikte olmak 
istedik.  Farklı zamanlarda yine 
sizlerle birlikte olmak arzumuz 
var. Fakat yoğun bir çalışma 
temposu içerisinde olduğumuz 
için herkesin kendi işine yönelik 
çalışma saati yüzünden bu 
birlikteliği ancak sağlaya bildik. 
Pandemi süreci ile birlikte de çok 
zaman birbirimizden ayrı kaldık. 
Toplu olarak bir araya 
gelemedik. Bu tür birlikteliklere 
ve kaynaşmaya hakikatten 
ihtiyacımız vardı. Cenabı Allah 
bu birlik ve beraberliğimizi 
bozmasın. Rabbim bir daha 
bizlere o pandemi günlerini 
yaşatmasın. Rabbim tuttuğumuz 
oruçları kabul eylesin. Herkesin 
Bayramını kutluyorum. Ailece 
sağlıklı, mutlu, huzurlu bir 
şekilde nice ramazanlara ve 
bayramlara rabbim bizleri 
kavuştursun inşallah. Bu birlik ve 
beraberlik her zaman Vakfıkebir 
ilçemiz için faydalı olacaktır. 
Tüm katılımcılara teşekkür 
ediyor, hepinizden Allah razı 
olsun diyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum dedi.”
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VAKFIKEBİR

TDV VAKFIKEBİR GÖNÜLLÜLERİ İKİ
AİLE VE ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda görev yapan Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) gönüllüsü Kur'an kursu öğreticileri, iki aile ve çocuklarını sevindirdi.

V
akfıkebir İlçe Müftüsü 
Şükür Küçük, Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) 

gönüllüsü Kur'an kursu 
öğreticileri ile birlikte, iki aile ve 
çocuklarını ziyaret ettiler. 

Ailelerden birinin, Bölge Yatılı 
Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık 
yapan ve hafızlığa hazırlanan 
öğrencilerine kıyafetler alan ve 
aileye de kumanya yardımında 
bulunan İlçe Müftüsü Şükür 

Küçük ve Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) gönüllüsü Kur'an kursu 
öğreticileri, öğrencilerin 
evlenecek olan ablalarına da 
yine gönüllü bağışçıların 
yardımlarıyla hazırladıkları 
bohçalar ile halı yardımında 
bulundular. Diğer bir ailenin yine 
Bölge Yatılı Kız Kur'an 
Kursu'nda hafızlığa hazırlanan 
küçük kızlarına da genç odası 
temin eden vakfın gönüllü ekibi, 
ayrıca küçük kıza bayramlık 
kıyafetlerle bayram harçlığı 
verdiler. İlçe Müftüsü Küçük, 
TDV gönüllüsü Kur'an kursu 
öğreticilerine ve gönüllü 
bağışçılara teşekkür ve duâ 
ederken, sevinçleri ve 
mutlulukları gözlerinden okunan 
öğrenciler de; ilçe müftüsüne, 
vakfın gönüllülerine ve bağışta 
bulunanlara özellikle 
teşekkürlerini ifade ettiler.

EKREM İMAMOĞLU TRABZON'DA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Meydanı'nda hemşehrileriyle bayramlaştı.

Rize ve Artvin'de vatandaşların 
ilgisinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 

İmamoğlu, İstanbul'dan Karadeniz'e 16 
milyonun selamını getirdiğini belirtti. 
“İstanbul'dan size Kastamonulu'nun, 
Sivaslı'nın, ayırt etmeksizin 
Hakkarili'nin, Vanlı'nın ve bütün 
hemşerilerimin selamını getirdim” 
diyen İmamoğlu, “Benim centilmen 
hemşerilerim, ben, size İstanbul'dan 
Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın, 
Fenerbahçeli'nin selamını getirdim. 
Biz, bu ülkenin kardeşliği, barışı için, 
huzuru için en ön sırada mücadele 
etmesi gereken insanlarız” ifadelerini 
kullandı. İmamoğlu'nun sözleri, alanı 
dolduran binlerce Trabzonlu tarafından 
alkışlarla karşılandı.
ORTAHİSAR / TRABZON
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz 
turunun Trabzon ayağında kent 
meydanında hemşehriyle bayramlaştı. 
Bayramlaşma buluşmasına CHP 
milletvekilleri Ahmet Kaya, Turan 
Aydoğan, Serkan Topal, CHP Trabzon 
İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve İYİ 

Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli 
de katıldı. Konuşma yapacağı 
mikrofona davet edilen İmamoğlu, 
platforma eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile 
birlikte çıktı. Çift, hemşehrilerini el ele 
selamladı. “Trabzon seninle gurur 
duyuyor” tezahüratları eşliğinde 
platforma çıkan İmamoğlu, duygularını, 
“Ne mutlu bana. 2019'da bu meydanda 
size demiştim ki; 'Allah'ım ne olur beni 
bu güzel hemşerilerime mahcup etme.' 
Siz, sloganla 'Senle gurur duyuyoruz' 
diyorsunuz ya, bana en büyük ödül, bu 
ödül. Çok teşekkür ediyorum” 
sözleriyle dile getirdi. “Bugün ve dün 
diyorlar ki; 'Ekrem İmamoğlu 
Trabzon'a, Rize'ye, Artvin'e niye gitti” 
diyen İmamoğlu, “Sebeplerimiz var 
ama, Allah aşkına bunlar bayramı bile 
unuttular. Bayramda insan nereye 
gider? Memleketine gider” diye 
konuştu. İmamoğlu, bu sırada 
kalabalıktan bir kişinin “Sen bizimsin” 
şeklinde bağırmasına, “Herhalde 
hemşehrim; ben sizinim, sizin. 
Yanınıza gelmeyeceğim de nereye 
gideceğim” karşılığını verdi.
“TRABZON, RİZE VE ARTVİN'E 
ÖZEL TEŞEKKÜR”
Trabzon'a hem bayramlaşmak hem de 
yapımına İBB olarak katkıda 
bulundukları Yomra Belediyesi Parkı 
açılışı için geldiklerini aktaran 
İmamoğlu, 2 yıl önce verdiği söz 
üzerine gittiği Rize ve Artvin'de 
karşılaştığı ilgiden dolayı vatandaşlara 
teşekkür etti. Trabzonspor'un 
şampiyonluğunu ilan ettiği haftada 
kentte bulunmaktan dolayı, iki bayramı 
bir arada yaşadıklarını belirten 
İmamoğlu, oğullarının statta, 
kendisinin de kızı Beren ile birlikte 
maçı TV'den izledikleri bilgisini 
paylaşan İmamoğlu, “Maç sonunda 
kızımla mutluluktan ağlaştık. Allah, 
hepimize gözyaşını, sadece mutluluk 
gözyaşı olarak versin. En son 
şampiyonluğu 13 yaşında yaşamış bir 

kişi olarak kızımla sarılarak, eşimle 
beraber kutladık. Eşim bunu, kendi 
sayfasında ama sadece akrabaların 
olduğu kapalı bir sayfada yazdı. 
Ondan sonra oradaki bir muzip 
akrabamız da aldı bunu paylaştı, millet 
de bunu yaydı. Efendim Ekrem niye 
ağlarmış? Ekrem niye sevinirmiş? Bu 
memleketin, bu güzel ülkemizin en 
büyük sorunu bu oldu. Nedir o sorun? 
Karalamak, kötülemek, kızmak, 
bağırmak, çağırmak, bu bakışla, bu 
anlayışla inanın hiçbir huzuru tesis 
edemeyiz kıymetli dostlarım” diye 
konuştu.
“MEMLEKETİN HANGİ İNSANI 
OLURSA OLSUN AYNI GÖZLE 
BAKIYORUM”
“İstanbul'da güler yüzlü bir belediye 
başkanınız olacak demiştim” diyen 
İmamoğlu, “Sadece güler yüzüm bile 
İstanbul'u mutluluğa boğdu, mutluluğa. 
Kim ne derse desin, Allah şahit, 
memleketin hangi insanı olursa olsun, 
ona vatandaş gözüyle bakıyorum. 
Bana oy vermiş, vermemiş; İstanbul'da 
benim için Trabzonlu da bir Diyarbakırlı 
da bir, Edirneli de bir Karslı da bir, 
Urfalı da bir, Mardinli de bir, Giresunlu 
da bir, Kastamonulu da Sivaslı da bir. 
Doğrusu bu değil mi Trabzonlu 
hemşehrilerim? Bir baba, bir anne, 
evladını ayırabilir mi? Bir belediye 
başkanı da vatandaşını ayıramaz. 
Memleketi yönetenler de vatandaşını 
ayıramaz. Hiç kimse, böyle ortadan 
bölüp, 'Bana oy verenler, vermeyenler; 
verenler abat olsun, vermeyenler 
bertaraf olsun' diyemez. 
Dedirtmeyeceğiz. Bu duygu ve bu 
bakış açısına hep birlikte son 
vereceğiz. Efendim dayısı, amcası 
varsa işe girsin; yoksa, girmesin. Yok; 
hiçbir evladımızın hakkını 
yedirtmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 
yapıyoruz. İnsan ayırmadan hizmet 
ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

“ZIMBA GİBİ DÖNÜYORUM”
İstanbul'dan Karadeniz'e 16 milyonun 
selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, 
“İstanbul'dan size Kastamonulu'nun, 
Sivaslı'nın, ayırt etmeksizin 
Hakkarili'nin, Vanlı'nın ve bütün 
hemşerilerimin selamını getirdim. 
Benim centilmen hemşerilerim, ben 
size İstanbul'dan Galatasaraylı'nın, 
Beşiktaşlı'nın, Fenerli'nin selamını 
getirdim. Hepsinin selamını getirdim. 
Biz, bu ülkenin kardeşliği, barışı için, 
huzuru için en ön sırada mücadele 
etmesi gereken insanlarız” dedi. Siyasi 
anlamda zor bir süreçten geçildiğini 
hatırlatan İmamoğlu, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 
selamlarını Trabzonlu hemşehrileriyle 
paylaştı. İstanbul'da seçimi, “İstanbul 
İttifakı” ruhuyla kazandıklarını dile 
getiren İmamoğlu, seçildikten sonra 16 
milyonun oyunu almış gibi, kimseyi 
ayırt etmeden çalıştıklarına vurgu 
yaptı. Altı siyasi parti lideri tarafından 
kurulan masanın en çok çalışan neferi 

olacağının tekrarlayan İmamoğlu, 
Karadeniz gezisinden aldığı enerjiyle 
İstanbul'a “zımba gibi” döneceğini 
yineledi.
“BOZTEPE'YE DİKİLEN 
VİYADÜKLER TRABZON'A YAKIŞTI 
MI?”
İmamoğlu, memleketinde gördüğü bir 
sıkıntıyı da “Trabzonlulara, Trabzon'u 
şikayet ediyorum. Şu Boztepe'ye 
dikilen viyadükler bu şehre yakıştı mı 
Allah aşkına. O nedir? Biz, doğduk 
doğalı Boztepe, bizim şehrimizin 
manzarası değil midir? Ne işi var o 
kazıkların orada. Allah, size hiç mi akıl 
vermedi? Bir bileninizde mi yok 
masada? İçim yanıyor, söylemek 
zorundayım. Beni bu kent büyüttü, bu 
şehir büyüttü. Bu süreç, sadece 
Türkiye'mizi iyi yapmayacak, sadece 
Türkiye'mize kazandırmayacak, aynı 
zamanda Trabzon'umuza da 
kazandıracak. Trabzon'umuz da iyi 
olacak” sözleriyle dile getirdi. 
İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi 
altında alandan ayrıldı.

BELEDİYEDE BAYRAMLAŞMA COŞKUSU
Ramazan Bayramı dolayısıyla belediyede bayramlaşma düzenlendi. Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta belediyeye gelen vatandaşlarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. 

B
ayramlaşmaya, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz 

Muhammet Balta, Vakfıkebir 
Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, 

daire amirleri, siyasi partilerin ilçe 
başkanları, belediye meclisi 
üyelerimiz, sivil toplum kuruluşu 
başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldılar.

“HALKIMIZIN İLGİSİ BİZLERİ 
MUTLU EDİYOR”
Vakfıkebir Belediyesinde düzenlenen 
bayramlaşmaya ilçe halkı ve misarler 
yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı 

Muhammet Balta ilçe halkı ve 
misarlerle yakından ilgilenerek 
bayramlarını kutladı. Başkan Balta 
yaptığı açıklamada; “İlçe halkımızın ve 
dışarıdan gelen misarlerimizin bize 
karşı göstermiş olduğu ilgi ve alaka 
bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu 
birlik ve beraberlik bizleri daha da 
güçlü kılmaktadır. Bu duygularla 
Rahmet ve mağret ayı olan Ramazan 
ayının sonunda bayrama kavuşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan 
Ayının hepimizde güçlendirdiği manevi 
anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olmanın sevincini, iftar 
sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, 
bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, 
dostluk ve kardeşlik gibi bağların 
önemini daha güçlü duygularla 

yaşadık. Ramazan ayında yaptığımız 
Teravih, Cuma Buluşmaları ve mahalle 
ziyaretleri ile hemşehrilerimiz ile iç içe 
olmaya, rahmet ayı Ramazan'ın 
bereketini hep birlikte yaşamaya 
gayret gösterdik. Bu buluşmalarda 
ayrıca hemşehrilerimizin kirlerinden 
istifade ettik, dostluk ve kardeşlik 
bağlarımızı güçlendirdik. Yaptığımız 
iftarlarla toplumun farklı kesimlerinden 
hemşehrilerimizle bir araya geldik ve 
sevgi bağlarımızı kuvvetlendirdik. 
Ramazan Ayı'nın rahmet ve bereketini 
bizlere dolu dolu yaşatan Allah'a 
şükürler olsun. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin 
bayramını tebrik eder, bayramın 
şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.
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