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TBMM ÇEVRE KOMİSYON BAŞKANI VE AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA;

YENİ İLÇE YÖNETİMİNE BAŞARILAR DİLEDİ

BAŞKAN UZUN; "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
VAKFIKEBİR'İMİZE LAYIK OLMAKTIR”

ULUDÜZ; “KADINLARIMIZ BAŞ TACIMIZDIR”

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirdi.

CHP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı Emin Uludüz, Kadınlara yönelik olarak
içerisinde kütüphane bulunan, sosyal alanlar oluşturulacaktır. Yeni evlenen
çiftlerimize iki gün balayı hediye edilecektir dedi. 

TÜRK KIZILAYI TRABZON ŞUBESİNDEN 15 BİLGİSAYAR HEDİYE
Türk Kızılayı Vakfıkebir temsilciliğinin önderliğinde Trabzon Şubesinin katkılarıyla
Atatürk Ortaokulu'na “Robodik Kodlama” sınıfı için 15 adet bilgisayar ve yazıcı bağışlandı.

Vakfıkebir'de AK Parti İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ahmet Uzun'u ziyaret eden
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, ilçe
binasında yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini ifade etti. 

> Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

> Ahmet KAMBUROĞLU  7'de

> Sadık AYDIN 7'de

> Vedat FURUNCU 2'de
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Ahmet KAMBUROĞLU

"VAKFIKEBİR'DE

PANKART KRİZİ"

İlçe Başkanı Uzun ve yönetim 
kurulu üyelerinin zor bir süreçte 
göreve geldiğini ifade eden Balta “ 
Önümüzde bir yerel seçim var. Bu 
seçim sürecinde bu meşakkatli 
görevi devir almanız sizler için bir 
imtihan olacaktır. Bu imtihandan 
çok çalışarak başarılı olacağınızdan 
hiç şüphem yok.  Vakfıkebir'imizi 
uzun bir sürenin ardından AK 
Belediyecilikle tanıştırmıştık. Şimdi 
yeniden Belediye Başkanımız Sn. 
Muhammet Balta ile yolumuza 
devam ediyoruz. Hep birlikte Kadın 
kollarımız, Gençlik Kollarımız, Ana 
kadememiz ile birlikte gece gündüz 
demeden çalışarak bu seçimden 

oyumuzu daha da artırarak 
yolumuza devam edeceğiz. Daha 
çok yapacağımız işler ve 
hizmetlerimiz var. Devam eden 
yatırımlarımız var. Bunların 
aksamadan sürmesi için yeni bir 
sinerji ile elinizden geleni yapıp 
başarılı olacağımıza yürekten 
inanıyorum. Ben her zaman 
sizlerin destekçisi olacağım. 
Yapacağınız çalışmalarda sürekli 
katkıda bulunacağız. Bunu en iyi 
bilenlerden bir tanesi de yeni ilçe 
başkanımızdır. Oda daha önceki 
ilçe yönetimlerinde görev yaptı. 
Aynı şekilde her daim sizlerin 
emrinde olmaya hazırım. Bu 

seçimin önemini anlatmama gerek 
yok. Biliyorsunuz bir ittifak yaparak 
seçimlere giriyoruz. Bunun adı da 
Cumhur ittifakı. Vakfıkebir'de 
Cumhur ittifakına yaraşır bir şekilde 
hareket ederek seçimlerden zaferle 
ayrılacağız.  Bu vesile ile öncelikle 
üç dönem ilçe başkanlığı görevini 
yürüten Enver İskenderoğlu ve 
yönetimine teşekkür ediyor sizlerde 
yeni görevinizde başarılar 
diliyorum. Allah yar ve yardımcınız 
olsun” dedi. 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun'da İlçemizin gururu 

TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve 
Milletvekilimiz Sayın Muhammet 
Balta'nın ilçe başkanlığına yeni 
başladığımız bu günlerde bizim 
yanımda olması tüm arkadaşlarım 
adına bizleri çok memnun etmiştir. 
Bizlere her zaman destek olan, 
yanımızda olduğunu her daim 
hissettiren Milletvekilimiz Sn. 
Muhammet Balta'yı yapacağımız 
çalışmalar ve elde edeceğiz 
başarıyla mahcup etmeyeceğiz. 
Kendisine arkadaşlarım adına 
yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu'nda 
yeni kurulan “Robodik Kodlama ve 
Stem Atölyesi”ne Türk Kızılayı 
Trabzon Şubesi tarafından 15 adet 
bilgisayar ve yazıcı hediye edilmesi 
dolayısıyla okulda düzenlenen 
törende konuşan okul müdürü 
Mehmet Akif Sarıyıldız, bu sınıfı ilçe 
genelinde diğer okullarımızdan 
gelen öğrencilerimizin de ortak 
kullanımına açacağız. Sizler 
başlattınız bizlerde Robodik 
Kodlama adına başka başka 
ürünler ortaya çıkararak ülkemizin 
hayrına sunacağız dedi. 
Kurumumuza yardım talepleri 
doğrultusunda diğer okullardan da 
talepler olduğuna değinen Trabzon 

Şube Başkanı Doç Dr. İsmet 
Durmuş; Bu sınıftan mutlaka 
ilçedeki diğer okullarda 
yararlanacak. Şuan bizim yapmak 
istediğimiz öğrencilere direk 
ulaşmak. Herkesin evinde 
bilgisayarı olmayabilir ama buradan 
yararlanacaklar. Milli eğitimin ve 
okulların yapacakları projelerin 
tamamında olmak mümkün değil. 
Türk Kızılayı olarak bizim 
amaçladığımız direk öğrencilere 
hitap eden konularda Kızılay olarak 
desteklerde bulunmak ve yapılan 
destekleri yönlendirmek. 
Desteklerimiz sadece bilgisayar 
anlamında değil kırtasiye ve diğer 
ihtiyaçları da kapsıyor. Öğrencilerin 

ne ihtiyacı varsa direk ihtiyatları 
konusunda girişimlerimiz oluyor. 
Ayrıca Kızılay olarak kariyer 
günlerine de katılıyoruz. 
Kurumumuz bünyesinde her alanda 
ekiplerimizle olanlarla 
beraber katılıyoruz dedi. 
  Türk Kızılayımız hizmette 
zor günde olduğu gibi 
eğitimde ve diğer 
alanlarda da katkısını 
gösterdiğini ifade eden 
ilçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta'da yaptığı 
konuşmasında, bu sınıfın 
kurulmasına katkısı olan 
Vakfıkebir Kızılay 
temsilcisi Başkanı Sayın 
Osman Kamburoğlu'na ve 

İl şube başkanımız Doç. Dr. İsmet 
Durmuş ve ekibine, ilçe milli eğitim 
müdürü Samim Aksoy'a ve katkıları 
olan herkese teşekkür ediyorum. 
Hayırlara vesile olur inşallah.

Vakfıkebir'de geçen hafta, "Trafikte 

Saygıya Yeşil Işık Yakalım" adlı bir 

yürüyüş düzenlendi.

Bu yürüyüşte bir pankart açıldı ve krize 

neden oldu...

Bu pankartın arkasında Vakfıkebir 

Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet 

Müdürü, Daire Amirleri ve vatandaşlar 

vardı...

Bu pankartta "Trafikte Saygıya Yeşil Işık 

Yakalım" yazıyor, altında ise başka bir 

ilçede bulunan bir işyerinin reklamı yer 

alıyordu...

Kocaman Vakfıkebir'de, bu pankartı 

yaptıracak bir işyeri bulamadılar, gibi 

oldu...

Bizim güzel ilçemizin büyükleri ise bu 

pankartın arkasına geçip yürüdüler...

Vakfıkebir'de herhangi bir işyerinden 

talep edilmiş olsaydı, bu insanlar 

reklamsız bu pankartı hazırlatıp verirdi...

Ama öyle olmadı...

Hiç kimseden bir pankart talep edilmedi 

ve o reklamlı olan pankartın arkasından 

yürümeye başlanıldı...

Vakfıkebir Kaymakamı Sayın Mesut 

Yakuta ve Belediye Başkanımız Sayın 

Muhammet Balta, bu pankartı hiç 

görmemiş olacak ki, reklamlı bir 

pankartın arkasından yürüyebildiler...

Hani bizim değerlerimiz vardı?

Hani bizim esnaf önceliğimiz vardı?

Hani bizim insanlarımız değerliydi?

Her şey lafta kalıyor. İcraata bile 

gelemiyoruz...

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

Geçen hafta oynanan Galatasaray-

Trabzonspor maçında, Trabzonspor'a 

yapılan haksızlıkların karşısındayız...

Neden sürekli Trabzonspor'umuzun 

üstüne oyunlar oynanır?

Trabzonspor'umuzu neden 

çekemiyorlar?

Trabzonspor'umuz, bu Türk Milletine ne 

yaptı?

Neden biz sürekli;

"BİZE HER YER TRABZON" diyoruz...

Çünkü biz Türkiye'nin bel kemiğiyiz...

Yapılan haksızlıklara karşı, her zaman 

dik duracağız.

Ey Trabzon Milletvekillerimiz, bizim 

sesimizi sürekli duyurun.

Bizim sesimiz hiç kesilmesin, bizim 

sesimiz olun ve hiç bir zaman sesimizi 

kestirtmeyin...

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

İtina ile her yerin açılışı yapılır...

Oda, tuvalet, mağaza, işyeri v.s.

Açılışı yapılacak yerin, katılım oranı da 

yüksek olacak, garanti verilir...

En üst mevkiden tutun da, en alt mevki 

ye kadar katılım sağlanacaktır...

TBMM ÇEVRE KOMİSYON BAŞKANI VE AK PARTİ

TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA;

YENİ İLÇE YÖNETİMİNE BAŞARILAR DİLEDİ

TÜRK KIZILAYI TRABZON ŞUBESİNDEN

15 BİLGİSAYAR HEDİYE

Vakfıkebir'de AK Parti İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ahmet Uzun'u ziyaret eden
TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,
ilçe binasında yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini ifade etti. 

Türk Kızılayı Vakfıkebir temsilciliğinin önderliğinde Trabzon Şubesinin katkılarıyla Atatürk Ortaokulu'na
“Robodik Kodlama” sınıfı için 15 adet bilgisayar ve yazıcı bağışlandı.



Büyükliman
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Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünü 
Kutlar, Tüm İlçe Halkına Saygı ve Selamlarımı Sunarım.

KUTLAMA
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Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKANI

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünü 

Kutlar, Tüm İlçe Halkına Saygı ve Sevgilerimi Sunarım.

KUTLAMA
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Emin ULUDÜZ
CHP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı

İlçemizin Düşman İşgalinden

Kurtuluşunun 101. Yıldönümünü 

Kutlar, Tüm İlçe Halkına Saygı ve

Sevgilerimi Sunarım.

AK PARTİ Vakfıkebir İlçe Başkanı 

Ahmet UZUN

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünü 
Kutlar, Tüm İlçe Halkına Saygı ve Sevgilerimi Sunarım.



Büyükliman
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MUHAMMET BALTA'DAN "MHP VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANINA ZİYARET"

Ziyaret esnasında 
MHP'nin kuruluşunun 
50 yılını kutlayarak 
sözlerine başlayan 
Balta, ''İçten ve samimi 
karşılamanızdan dolayı 
hepinize teşekkür 
ediyorum. Biz bir 
aileyiz. Onun içinde 
Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi  "İttifak 
Pazara Kadar Değil, 
Mezara Kadar Bir 

Yürüyüş" olacaktır.
Yine Sayın Devlet 
Bahçeli'nin de dediği 
gibi 'Cumhur İttifakı, 
sahip olduğu milli 
mücadele ruhuyla 
Türkiye'ye tuzak 
kuranları şaşkına 
çevirecektir' Bu yüzden 
sorumluluğumuzun 
farkındayız. AK Parti ve 
Milliyetçi Hareket Partisi 
kardeşlerim ile bu 
süreci başarılı bir 

şekilde yöneteceğiz. 
Gece gündüz demeden 
çalışacağız. 1 Nisan 
Cumhur İttifakı'nın 
başarısının taçlandığı 
tarih olacak'' diye 
konuştu. 
MHP Vakfıkebir İlçe 
Başkanı Orhan Burhan 
Baltürk'te ziyaretten 
büyük bir memnuniyet 
duyduğunu ifade 
ederek “Cumhur 
İttifakı'nın gereğini 

yerine getirerek AK 
Parti'nin adayı Sn. 
Muhammet Balta'ya 
destek vereceğiz. Bu 
desteğimiz kayıtsız ve 
şartsız olacaktır. 
Cumhur İttifakı'nın 
ruhuna uygun olarak 
tüm çalışmalarda 
adayımızın yanında 
olacağız ve ilçemizi 
layık olduğu yere hep 
birlikte getireceğiz” 
dedi.

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE HALK EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Vakfıkebir Kaymakamlık 
Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıda; 2018/2019 
eğitim öğretim yılının 
değerlendirilmesi, 
Birinci dönemde ortaya 
çıkan aksaklıkların 
değerlendirilmesi, 
2018/2019 eğitim 
öğretim yılı ikinci 
dönem Hayat boyu 
öğrenme kapsamında 
ihtiyaçların belirlenmesi, 
İşbirliği yapılacak kurum 
ve kuruluşların 
belirlenmesi, 2.Dönem 
Etkinliklerin 
planlanmasına dair 
fikirler alınarak fikir 
birliği oluşturuldu.
İlçe Kaymakamı Mesut 
Yakuta; “İlçe hayat boyu 
öğrenme, halk eğitimi 
planlama ve iş birliği 
komisyonu ilçedeki 
resmî, özel ve sivil 
toplum kuruluşları ile 
hayat boyu öğrenme 
kapsamında yaygın 
eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, 
planlanması, ortaya 
çıkan güçlüklerin 
değerlendirilmesi ve 
merkezler arasında iş 
birliği ve koordinasyon 
sağlanması, etkinliklerin 
birlikte planlanması ve 
uygulamaya konulması, 
hizmet tekrarı ve 
kaynak israfının 
önlenmesi ve 
verimliliğin artırılması 
amacıyla yılda iki kez 
toplanır.  Bu gün buraya 
halk eğitimi 
merkezimizin yılın ikinci 
yarısında ilçemize daha 
iyi hizmet verebilmesi 
için yapacaklarımızı 
paylaşmak için toplamış 
bulunuyoruz.
Halk eğitimi merkezleri 
örgün eğitimi dışına 
çıkmış veya örgün 
eğitime devam eden 
bireylere bünyesinde 
açtığı çeşitli kurslarla 
hizmet vermektedir. 
Ayrıca bünyesin de 

açtığı sosyal ve kültürel 
kurslarla da 
gençlerimizin boş 
zamanlarını en iyi 
şekilde 
değerlendirmelerini 
sağlamaktadır. Bu 
nedenle de önemli bir 
misyonu yerine 
getirmek
tedir.
Bu güne 
kadar 
yapmış 
oldukları 
başarılı 
çalışmal
ara bu 
günden 
sonrada 
devam 
edecekl
erinin 
bilinci 
içinde 
oldukları
nı 
belirterek bu 
çalışmalarda 
ilçemizdeki 
kurumlardanda destek 
aldıklarını belirtti. Aynı 
desteği ikinci dönemde 
de ilçemizdeki tüm 
kurumların sağlamasını 
bekliyorum. Halk eğitimi 
Merkezimizin ilçemize 
vermiş olduğu eğitim 
hizmetlerinin önemini 
biliyoruz.   Şimdiye 
kadar olduğu gibi 
bundan böylede 
öğrenimini tamamlamış 
bireylere bünyesinde 
açtığı kurslarla eğitim 
vermeye devam eden 
merkez çalışanlarına 
teşekkür ediyorum.  
Yalnız bu çalışmaları 
yaparken ilçemizdeki 
kurum ve kuruluşlardan, 
sivil toplum 
kuruluşlarından da 
yardım almaktadır. 
Kurumumuzda bu güne 
kadar işbirliği yapan 
bütün kurum ve 
kuruluşlara teşekkür 
ediyorum dedi.”
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü M.Birol Yüksek;  

Birinci dönem Halk 
Eğitimi Merkezi 
Bünyesinde 48 Mesleki 
Kursuna 886, 90 Genel 
Kursuna 2083,10 
Okullar Hayat Olsun 
Projesine 141, 2 YGS 
kursuna 133, 3 Okuma 
Yazma Kursuna 10 

olmak üzere toplamda 
153 Kursumuza 
toplamda 3253 
vatandaşın katıldığını 
ve açılan bu kurslarda 
22 öğretmen ve 52 usta 
öğretici görev almış 
olduğunu belirtti. Müdür 
Yüksek, Ayrıca 
kurumumuzda Açık 
Öğretim Ortaokulu ve 
Açık Öğretim Lisesi iş 
ve işlemleri 
yürütülmektedir. Bu yıl 
açık öğretim 
ortaokuluna 15, açık 
öğretim lisesine 150 
öğrenci kayıt 
yaptırmıştır. Yaptığımız 
çalışmalarda desteğini 
esirgemeyen Yerel 
Yöneticilere ve kamu 
kuruluşlarının 
idarecilerineçok 
teşekkür ediyorum dedi.
Gençlik Merkezi 
Müdürü Mustafa 
Turupçu; Halk Eğitimi 
Merkezi ile yaptığımız 
çalışmalar neticesinde 
kurumumuzun 
bünyesinde birçok kurs 
açılarak 
vatandaşlarımızın 

hizmetine sunulmuştur. 
Kurumumuz 
yurdumuzun sayılı 
gençlik merkezlerinin 
başında gelmektedir. 
Bu sebeple Halk eğitimi 
merkezi müdürü başta 
olmak üzere 
çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. İlçe Gençlik 
Merkezi olarak 
kurumumuz bünyesinde 
açılan kursların 
malzeme ihtiyacı ilimiz 
tarafından 
karşılanmaktadır. Bazı 
kurslarımızı ise ilimizde 
olmayan araç gereçleri 
kursiyerler tarafından 
karşılanmak zorunda 
kalıyor. Kurum Olarak 
yine de tüm araç 
gereçleri temin etmek 
için yoğun bir çalışma 
içerisinde olduğumuzun 
bilinmesini istiyorum 
dedi.
İlçe Spor Müdürü Yunus 

Ali Civil; Kurum olarak 
tüm tesislerimizi Halk 
eğitimi merkezi 
kurslarına tahsil 
etmekteyiz.
Bazı kurslarda 
malzeme sorunu 
çektiğimiz oluyor ama 
en asgariye indirmek 
için uğraşıyoruz dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Samim Aksoy: Bu yıl 
Haziran ayı itibarı ile 
Dershanelerin 
kapatılması söz 
konusu. Dolayısıyla 
gelecek yıl büyük bir 
ihtimalle mezun 
öğrencilere yönelik 
üniversiteye hazırlık 
kursları Halk eğitim 
merkezlerine verilecek. 
Halk Eğitimi Merkezimiz 
mevcut binası ile bu 
kursları açmakta sorun 
yaşayacaktır. Gelecek 
yıl herhalde en büyük 
sıkıntıyı üniversiteye 
hazırlık kurs binasında 
yaşayacağız. Dedi.
Görüşülen gündem 
maddelerinin ardından 
toplantı son buldu. 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili
Muhammet Balta beraberindeki AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı
Ahmet Uzun ile birlikte MHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan Burhan
Baltürk'ü işyerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

DÜNYA MARKASI EKMEĞİMİZ İÇİN PROJE HAZIRLANIYOR 

ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN

Geçtiğimiz Ağustos ayında Coğra İşareti alınan Vakfıkebir Ekmeği için
marka değerinin artırılması, tanıtımı ve daha fazla gelir elde edilebilmesi
amacıyla Vakfıkebir Belediyesinde bir toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın
Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında Vakfıkebir ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Toplantıya, Kaliforniya 
Üniversitesi Davis Antropoloji 
Bölümü Doktora Adayı M. Fatih 
Tatari, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Derya Nizam Bilgiç, DOKA' dan 
Ahmet Arigtekin ve Göktürk 

Ömür, Vakfıkebir Fırıncılar 
Derneği Başkanı Davut Kutoğlu, 
İlçe Fırıncıları ve Belediye'yi 
Temsilen Basın ve Tanıtım 
Sorumlusu Tuncay Hacıfettah-
oğlu katıldılar. Önümüzdeki 
günlerde birkaç kez daha yapı-

lacak olan topladı-lar sonucunda 
Vakfıkebir Ekmeği ile alakalı 
yapılacak olan çalışmalar ve 
projelerle ilgili bir rapor 
hazırlanarak Vakfıkebir Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Balta'nın onayına sunulacak.

Vakfıkebir de İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu tarafından, 
trafikte yaya önceliği bilincinin 
oluşturulması ve yaya 
geçitlerinin kullanımını 
yaygınlaştırılması amacı ile 
başlatılan “Öncelik Hayatın, 
Öncelik Yayanın” eylemi 
kapsamında farkındalık 
oluşturmak adına etkinlik 
düzenlendi.
Kampanyaya destek olabilmek 
amacıyla Vakfıkebir Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, Emniyet 

Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, 
Okul Müdürleri ve daire 
amirlerinin katılımıyla yürüyüş 
düzenlendi. Araçlar durdurularak 
bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Yapılan yürüyüş sonrası bir 
açıklama yapan Vakfıkebir İlçe 
Kaymakamı Mesut Yakuta; 
“Sürücülerin kavsak giriş ve 
çıkışlarında yay ve okul 
geçitlerinde yavaşlamak 
yayalara geçiş hakkını vermek 
zorundadırlar dedi. Kaymakam 
Yakuta,  Bildiğiniz üzere 2019 
yılı İçişleri Bakanlığımız 

tarafından, yayalara öncelikli 
trafik yılı olarak ilan edildi. 
Trafikte yaya önceliği bilincinin 
oluşturulması ve yaya 
geçitlerinin kullanımını 
yaygınlaştırılması amacı ile 
“Öncelik Hayatın, Öncelik 
Yayanın” sloganıyla bugün 81 
ilde 12.00 13.30 saatleri 
arasında eylem yapıldı. Bizde 
İlçemizde bu önemli faaliyeti 
gerçekleştirerek öncelikle 
sürücülerimizi ve 
vatandaşlarımızı bilgilendirdik " 
dedi.

GÖKHAN BANKOÐLU
AK PARTİ VAKFIKEBİR İLÇE

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI
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Vakfıkebir İlçesi Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi İşbirliği Komisyonu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı
2. toplantısınıKaymakamlık toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta Başkanlığında gerçekleştirildi.
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ULUDÜZ; “KADINLARIMIZ BAŞ TACIMIZDIR”

BAŞKAN UZUN; "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ VAKFIKEBİR'İMİZE LAYIK OLMAKTIR”
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile
kamukurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yeni yönetimini 
oluşturarak göreve başlayan AK 
Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet Uzun kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşları ziyaretleri 
gerçekleştirdi. Uzun 
beraberindeki ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte 
Vakfıkebir Kaymakamlığı, 
Vakfıkebir Belediyesi, İlçe 
Cumhuriyet Savcılığı, Tapu 
Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, 
Mal Müdürlüğü, Milli eğitim 
müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı, Halk Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, 

Esnaf ve Kefalet kooperatifi, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 
Şoförler Odası ve Ziraat 
Odasını ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından 
değerlendirme yapan İlçe 
Başkanı Ahmet Uzun “  İlçe 
Başkanlığı görevinin şahsıma 
tevdi edilmesinin ardından 
oluşturduğumuz yeni yönetim 
kurulu ile yola çıkmış 
bulunuyoruz. İlk olarak 
ilçemizde bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret etmek 
istedik. Bu doğrulta yönetim 
kurulu arkadaşlarımla 

Kaymakamlık ve Belediyemiz 
başta olmak üzere bir dizi 
ziyaretlerde bulunduk. Böylece 
kurum ve kuruluşları yerinde 
görüp, inceleyip, çalışan 
personel ile sohbet etme ve 
onları dinleme fırsatı bulduk. 
Daire amirlerimizle karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunduk. 
Vakfıkebir'imizde hizmet 
bakımından daha faydalı 
çalışmalar içinde olmak için 
ziyaret yerlerimizdeki değerli 
hemşerilerimizin ve 
vatandaşlarımızın görüş ve 
önerilerini alıyoruz. Onları 
dinliyoruz. Yapılan ve yapılması 

amaçlanan çalışmaları konu 
ederek değerli hemşerilerimizin 
bizlere ne gibi düşüncelerle 
katkı sunacağını da ayrıca bu 
ziyaretlerimizle amaçlıyoruz. 
Kadim ilçemizin güzel insanları; 
hizmetin, ilgi ve alakanın en 
güzelini hak ediyor. Bizlerde 
tüm teşkilatımızla, Belediye 
Başkanımız ile birlikte bu 
doğrulta çalışmaya devam 
edeceğiz. Ziyaretlerimiz devam 
edecek. Bugün olduğu gibi 
yarın da değerli hemşerileri-
mizin görüş ve önerilerine kulak 
vererek, istişare ederek yeni 
projelerle hedeflerimizi 

belirleyeceğiz. Önümüzde bir 
yerel seçim var. Sıkı bir çalışma 
içerisine girdik. En büyük 
hedefimiz Vakfıkebir'imize layık 
olmaktır” dedi.
Ziyaret sırasında konuşan 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Hepimizin 
ortak amacı ilçemizde hizmet 
etmektir. Önümüzde yerel 
seçimler var.  Hep birlikte el ele 
vererek çok çalışacağız. Her 
attığımız adım vatandaşlarımı-
zın talepleri doğrultusunda 
olmuştur. Birinci önceliğimiz her 
zaman toplumsal hizmetler 
olmuştur. Bireysel hizmet 

noktasında, vatandaşlarımıza 
önceliklerimizi anlatıyor, 
duruşumuzu onların takdirlerine 
bırakıyoruz. Hiçbir zaman 
vatandaşımızın yüzüne 
söyleyemediğimizi arkasından 
söylemedik. Hizmet ederken 
sadece ilçe halkımıza değil, bizi 
Yaratan Yüce Allah'a da hesap 
vereceğiz düşüncesini hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmıyo-
ruz. Hizmet için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Sonuçta takdir 
halkımızındır. Sizlere ziyaretiniz 
için teşekkür ediyor yeni göre-
vinizde başarılar diliyorum” 
dedi. 

CHP Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı Emin Uludüz, Kadınlara yönelik olarak içerisinde kütüphane
bulunan, sosyal alanlar oluşturulacaktır. Yeni evlenen çiftlerimize iki gün balayı hediye edilecektir dedi. 

Kadınların karşı karşıya 
kaldıkları başlıca sorunları; 
Ekonomik bağımsızlığın 
olmaması, Nitelikli eğitim 
olanaklarının yetersizliği, Karar 
alma süreçlerine katılım 
eksikliği, ailede, işte ve sokakta 
şiddet tehdididir” diyen Başkan 
Adayı Emin Uludüz sözlerine 
şöyle devam etti.
“GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ 
VAKFIKEBİR “
Başkan Adayı Emin Uludüz; 
Belediye başkanı olduğum 
takdirde hedefim, öncelikle bu 
sorunları aşabileceğimiz yapıcı 
ve sonuç alıcı projeler hayata 
geçirerek Vakfıbebir'i kendi 

hayatını belirleyebilen özgür ve 
güçlü kadınların ilçesi haline 
getirmektir.
Kadınlara Öncelikli İstihdam;
Vakfıkebir'de kadınlara yönelik 
Mesleki Eğitim Kursları işgücü 
piyasasındaki ihtiyaca yönelik 
olarak düzenlenecektir. 
İstihdam garantili bu kursları 
takiben kadınların istihdamı 
izlenecektir. Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından yapılacak 
sosyal tesislerde öncelikle 
kadınlar istihdam edilecektir. 
Evinde yarı zamanlı olarak 
çalışmak isteyen kadınlarımızın 
istihdam edilmelerini 
sağlayacak Kadın İstihdamı 

Bilgi 
Sistemi 
kurulacaktır
.
Kadın 
Girişimcili
ği;
Kadınlar 
günümüzde 
giderek 
daha çok 
kendilerine 

güvenmekte ve yaşamlarını 
kendi istedikleri şekilde 
düzenlemek istemektedir. 
Bunun için küçük ve orta ölçekli 
her kadın girişimi 
desteklenecek, kadınların 
işlerini daha geniş kitlelere 
yayabilmelerini sağlamak 
amacıyla Vakfıkebir Belediyesi 
olarak tüm teknik imkânlar 
sağlanacaktır. Kadınlarımızın 
evlerinde ya da atölyelerde 
yapacakları çalışmaları tüm 
Dünya'ya pazarlamaları ve 
satış yapabilmeleri için 
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
El Emeği Online Satış Sistemi 
kurulacaktır.
Kadınların Karar Alma 
Süreçlerine Aktif Katılımı;
Kadınların karar alma ve 
yönetim süreçlerine aktif olarak 
katılmasını sağlamak amacıyla 
Vakfıkebir'de Kadın Konseyi 
kuracağız. Ev hanımlarının 
yönetim kademelerinde aktif bir 
şekilde yer almalarını 
sağlayacağız. Vakfıkebir'e 
yönelik sadece kadınların 
katılabileceği Proje Yarışması 

düzenlenecek ve her yıl 
kazanan projenin sahibini 
Projenin Yönetici olarak 
atayarak çalışmanın hayata 
geçirilmesini Vakfıkebir 
Belediyesi olarak sağlayacağız.
Kadınlara Yönelik Sosyal 
Hizmet Projeleri;
Vakfıkebir Belediyesi tarafından 
öncelikli olarak ev hanımlarına 
yönelik sosyal yardım 
yapılacaktır. Belediyemiz 
tarafından Vakfıkebir'de 
çocuklarını özel kreşlere 
gönderemeyen ailelere yönelik 
çocuk kreşleri açılacaktır. Kreşe 
gidemeyen çocuk 
kalmayacaktır.  Yeni Annelere 
yönelik olarak, bebeklerini 
bilinçli yetiştirmeleri amacıyla 
Vakfıkebir Belediyesi Psikolojik 
Destek Merkezi düzenli olarak 
hizmet verecektir ve bu yönde 
yeni annelerimize eğitimler 
verilecektir.  Engelli annelerin 
çocuklarını emanet edebileceği 
ücretsiz Engelli Konaklama ve 
Bakım Merkezi Vakfıkebir 
Belediyesi tarafından 
kurulacaktır.

Kadın Sığınma Evi;
Aile içi şiddet nedeniyle can 
güvenliği ve barınma sorunuyla 
karşılaşan mağdur 
kadınlarımıza ve çocuklarına 
Vakfıkebir'de Kadın Sığınma 
Evi' açacağız. Bu evlerde 
psikolojik yardım ve hukuki 
danışmanlık hizmetleri 
vereceğiz.
Kadınlara yönelik diğer özel 
projelerimiz,
"Bunlardan ilki kadın sağlığı 
merkezleridir. Çalışanlarının 
kadın olduğu bu merkezlerde 
kadınlara has problemlerin 
bedelsiz 
çözülmesi, 
daha ileri 
sıkıntıların 
teşhis 
edilmesi 
sağlanacaktır
Ayrıca aile içi 
iletişim, 
çocuk sağlığı 
ve dengeli 
beslenme 
konularında 
mahalle ve 

semt bazlı merkezler 
açılacaktır. Kadınların bilgi ve 
becerilerini geliştirerek daha 
nitelikli hale getirmek amacıyla 
sanat eğitimi ve meslek 
edindirme kursları açılacaktır. 
Mahallelere yapılacak sosyal 
tesislerde hanımlara özel spor 
salonları kurulacaktır. Spor 
merkezlerinde kadınlarımız 
lisanslı sporcular ve sağlık 
görevlileriyle spor imkanı 
bulacaktır. Belediye başkanlı-
ğımda protokol ve randevu 
sistemini kaldıracağım, halkın 
belediyeciliğini oluşturacağım.



“Halka Gülümseyen, Halkı Gülümseten Hizmet Anlayışı”
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