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14 bin seçmeni arayıp 
dertlerini sordu

CHP Foça Belediye 
Başkan aday adayı 
Gürol Türkmente-
pe’nin 13 kişilik eki-
bi, 14 bin seçmene 
telefon ile ulaşarak 
Foça’nın problemleri 
sordu. Ekip, Foça’nın 
ihtiyaçlarını Foçalı-
lara soruyor. Ardın-
dan, aranan kişilerin 
evlerine gidilip va-
tandaşların sorun-
ları dinleniyor. s.9

Atatürk’ün 
balmumu heykeli 
Ata Anı Evi’nde

İzmir’in kurtuluşunun başladığı 
nokta olan Belkahve’de Bornova 
Belediyesi’nce hayata geçirilen 
Ata Anı Evi anlamlı bir eser daha 
kazandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün balmumu heykeli, Ata Anı 
Evi’nde sergilenmeye başladı. s.6

CHP’li belediyeden 
CHP’li aday adayına 
‘afiş astın’ cezası
Yerel seçimler yaklaşırken CHP’de 
ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP’li 
belediye CHP’li aday adayına, ken-
disini tanıtan afişlerden astığı ge-
rekçesiyle para cezası kesti.  s.4

Beko’dan anayasa çağrısı
CHP İzmir Milletveki-
li Kani Beko’nun ön-
derliğini yaptığı ‘da-
yanışma kahvaltıları’ 
bu kez Karabağlar’da 
kendisinin de ikamet 
ettiği Muammer Akar 
Mahallesi’nde gerçek-
leşti. Yaptığı konuşma-
da ülkedeki işsiz genç 
gerçeğini gözler önüne 
seren İzmir Milletvekili 
Beko, çarpıcı açıklama-
larda bulundu. s.9

Gaziemir’de hasat mutluluğu s.12

CHP Güzelbahçe  
İlçe Başkanı Bilgen: ‘
Önce dürüst, şeffaf 
olmak lazım’
Cumhuriyet Halk 
Partisi Güzel-
bahçe İlçe Ör-
gütü’nde Kazım 
Çam’ın istifa et-
mesi sonrasın-
da göreve gelen 
Çağlayan Bilgen 
gazetemize ko-
nuştu. s.7

Tuncay Özkan o 
sözleri tekrarladı: 
‘iZMiR…’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 
gazetemize özel açıklamalarda 
bulundu: “İzmir’i farklı kılan şey 
özgürlük. Biz yerel seçimlerde bu 
farklılığı kullanarak gireceğiz” s.2

‘Komünist dükkan’
artık İzmir’de

“ Komünist Başkan’ın öncülüğünde başlayan ve elde 
edilen kârın tamamının Ovacıklı öğrencilere burs olarak 

dağıtıldığı Ovacık Doğal ürünlerinin satışa sunulduğu ofis, 
İzmirlilerin büyük ilgisiyle açıldı.

MAÇOĞLU’NA İZMİRLİLERDEN
YOĞUN İLGİ

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yer alan 
Ovacık Doğal Satış Ofisi açılışında izdiham ya-

şandı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği açı-
lışta komünist başkan olarak bilinen Ova-

cık Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Maçoğlu sevgi seliyle karşılaştı. Va-

tandaşlarla bol bol selfie çekilen 
Maçoğlu’ya İzmirliler 

‘Seni İzmir’e başkan 
olarak görmek is-

tiyoruz’ dedi. s.3

Sarnıç Kültür Merkezi 
Kasım’da açılıyor
Kentin kültür sanat kimliğini ge-
liştirecek önemli bir fiziki yapıyı 
ilçeye kazandıran Gaziemir Bele-

diyesi ’nin 
S a r n ı ç ’ t a 
yaptığı kül-
tür merke-
zinde sona 
gelindi. s.11

Levent Üzümcü’nün 
muhteşem 
oyunculuğuyla 
sahneye taşıdığı, 
Ege’nin iki yakasından 
insan hikayelerinin 
anlatıldığı ‘Anlatılan 
senin hikayendir’ 
isimli oyun Gaziemirli 
seyirciyle buluştu. s.11

Levent Üzümcü ile 
muhteşem 
sezon açılışı
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CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Tuncay 
Özkan gazetemize 
özel açıklamalarda 
bulundu: “İzmir’i 
farklı kılan şey 
özgürlük. Biz yerel 
seçimlerde bu 
farklılığı kullanarak 
gireceğiz”

ÜMİT KARTAL / İZ GAZETE

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Yardım-
cısı ve İzmir Milletvekili 
Tuncay Özkan gazete-
mize özel açıklamalar 

yaptı. 

Genel ve yerel siyasal gelişme-
lerle ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Tuncay Özkan, “Biz yerel seçim-
lere, ekmeği küçülmüş, özgürlüğü 
küçülmüş, yaşam alanı küçülmüş, 

tek sese mahkûm olmuş bir Türkiye 
olarak gidiyoruz”dedi. Özkan, 2015 
yılında yapılan ve çok tartışılan CHP 
İzmir İl Kongresi’ndeki sözlerini ise 
tekrarladı: “İzmir CHP’dir CHP kala-
cak”

İzmir’deki ofisinde, kocaman bir 
İzmir haritası önünde sorularımızı 
yanıtlayan Tuncay Özkan, Türki-
ye’nin en önemli probleminin çok 
sesli düşünememek olduğunu söy-
ledi. Ulusal hatta uluslararası görü-
nen problemlerin dahi, yerelle ilişkili 

olduğunun altını çizen Özkan, İzmir’i 
farklı kılan en önemli şeyin ise ‘öz-
gürlük’ olduğunu vurguladı.

İşte Tuncay Özkan’ın açıklama-
ları: 

‘EKSİK OLAN ŞEY ÇOK SESLİLİK’
 “Türkiye’nin en büyük problemi, 

kültürel ve sanatsal olarak ürete-
memek, çok sesli düşünememek… 
Biz çok sesli müzik üretemiyoruz, 
çok sesli siyaset, çok sesli kültür 
üretemiyoruz. Biz kutuplaşan, ayrı-
şan, birbiri ile kavga ettiği için tekçil 
olan bir bakış açısına sahibiz. Savaş, 
bir çözüm yöntemidir. Diplomasi bir 
çözüm yöntemidir. Ama çözümlerin 
en önemlisi ve en güçlüsü siyasettir. 
İnsanlar siyaseti tekil konuşurlarsa, 
geriye sadece ve sadece zulüm ka-
lır. Ancak çoğul konuşurlarsa, on-
dan geriye üretim kalır, emek kalır. 
Kentlerimizde, parlamentomuzda 
ve dünyamızda eksik olan şey çok 
sesliliktir.” 

‘UYGAR DÜNYADA YERİNİZ YOK’
“Eğer ülkemiz çok sesli bir ülke 

olsaydı, bir gazetecinin başına, Su-
udi Arabistan Konsolosluğu’na girip 
kaybolması diye bir olay yaşanmaz-
dı. Eğer Türkiye çok sesli düşünebil-
se, konuşabilse, hiç kimse Kaşıkçı’yı 
öldüremezdi. Bir gazeteci, turist bu 
ülkeye geldiyse ve size kendi can ve 
mal güvenliğini emanet ettiyse ve 
siz bu kişinin güvenliğini sağlayamı-
yorsanız, uygar dünyada yeriniz yok 
demektir”

‘ÜLKEYİ BURADAN ÇIKARMAK 
BOYNUMUZUN BORCU’

“İnsanların can emniyeti yok. Şir-
ketlerin bilanço emniyeti yok. Adam 
iş bankasına çökmeye çalışıyor. 
Atatürk’ün mirasına, miras hukuku-
na saldırıyor. Bu ülke tek sesliliğin 
zorbalığı altında, demokratik bütün 
reflekslerini kaybetmiş, ne yazık ki 
zulme boyun eğmiş bir görüntüsü 
var. Bu ülkeyi buradan alıp çıkarmak 
bizim boynumuzun borcudur. Bizim 
bütün mücadelemiz buna dönüktür. 
Eski dedikleri Türkiye’de böyle şey-

leri yapmaya kimse cüret dahi ede-
mezdi. 1942’de bir kere cüret etti-
ler. Alman konsolosunu Rus ajanları 
öldürmek istedi. İsmet Paşa, Rus 
Konsolosluğu’nu çevirdi, tüm suçlu-
ları teslim aldı, yargıladı ve gereğini 
yaptı.”

‘İSMET İNÖNÜ VE TAYYİP ERDOĞAN 
ARASINDAKİ FARK…’

“O günden bu yana Türkiye’nin 
kaybettiği şey, kararlılıktır, hukuk-
tur, çok sesliliktir. İsmet Paşa ile 
bugünkü Cumhurbaşkanı arasındaki 
fark, tek parti döneminde bile İsmet 
Paşa, daha cesur, yürekli bir yurtse-
verdir, bugünkü ise kendisinden ve 
ülkesinden daha çok Suudi Arabis-
tan’ı sevmektedir”

‘BÜTÜN EGE’Yİ, TÜRKİYE’Yİ KURTARACAĞIZ’ 
“Yerel seçimler ülkemizin gele-

ceği için belirleyici olacak. Biz yerel 
seçimlere, ekmeği küçülmüş, öz-
gürlüğü küçülmüş, yaşam alanı kü-
çülmüş, tek sese mahkûm olmuş 
bir Türkiye olarak gidiyoruz. İzmir’i 
farklı kılan şey ise bu karanlık tab-
loda özgürlük... İzmir’in bu farklılı-
ğını vurgulayacağız. Ve İzmir’deki 
CHP bayrağını asla aşağıya indirme-
yeceğiz. İzmir’in kaybedilme gibi bir 
ihtimali asla yok. İzmir CHP’dir, CHP 
kalacak.  Israrla tekrar ediyorum, İz-
mir CHP’dir CHP kalacak. Bunun aksi 
asla mümkün değil. İnsanlara iş, aş 
veren yeni projelerle bütün Ege’yi, 
Türkiye’yi kurtaracağız.”

“
Türkiye’nin en büyük 
problemi, kültürel 
ve sanatsal olarak 
üretememek, çok 
sesli düşünememek… 
Biz çok sesli müzik 
üretemiyoruz, 
çok sesli siyaset, 
çok sesli kültür 
üretemiyoruz.

Tuncay Özkan o sözleri tekrarladı: 

‘ i Z M i R … ’
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Mustafa Kemal 
Sahil Bulva-
rı üzerinde 
Asansör dura-
ğında bulunan 

Ovacık Doğal Satış Ofisi kapı-
larını 21 Ekim Pazar günü saat 
13:00’te Fatih Mehmet Maçoğ-
lu’nun da katılımıyla İzmirlilere 
açtı.

MAÇOĞLU’NA İZMİRLİLERDEN YOĞUN İLGİ
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 

üzerinde yer alan Ovacık Doğal 
Satış Ofisi açılışında izdiham ya-
şandı. İzmirlilerin yoğun ilgi gös-
terdiği açılışta komünist başkan 
olarak bilinen Ovacık Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 
sevgi seliyle karşılaştı. Vatan-
daşlarla bol bol selfie çekilen 
Maçoğlu’ya İzmirliler ‘Seni İz-
mir’e başkan olarak görmek isti-
yoruz’ dedi.

Ofisin açılış kurde-
lasını CHP İzmir Mil-
letvekili Kani Beko 
ile kesen Maçoğlu 
İzmirlilerin Ova-
cık Doğal Satış 
Ofisinin açılı-
şına ilgisinden 
memnun oldu.

Açılışa gelen katılımcılar ara-
sında İzmir’in önde gelen siya-
setçi ve sanatçıları düşüncelerini 
gazetemizle paylaştılar.

CHP KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN 
ADAY ADAYI MEHMET ŞAKİR BAŞAK

“Ovacık’ta sosyal ve halkçı 
belediyecilik yeniden hayat bul-
du.Siyaset yapma amacım da 
bu tür belediyeciliği çoğaltmak. 
Ben de bu örnekleri çoğaltmak 

için Karabağlar aday 
adayı oldum. 

Eğer böyle bir fırsat doğarsa 
Ovacık’ı geride bırakarak bir be-
lediyecilik yapacağız. Halk bunu 
özlüyor. Sosyal ve halkçı beledi-
yeciliğin yeniden hayat bulma-
sı gerekir. Fatsa’daki Terzi Fikri 
gibi Gültepe’deki Aydın Erten gibi 
şimdi de Ovacık’taki değerli baş-
kan gibi. Bu örnekleri çoğaltmak 
için buraya destek vermeye gel-
dim.”

YAZAR YUNUS BEKİR YURDAKUL
“Dayanışmaya geldim. Üreti-

cinin kendi ürününün kendi eliyle 
pazara sunmasına tanık olmaya 
geldim. İşini düzgün yapan bir 
insana destek olmaya mümkün. 
Bu her yerde mümkün. Dünyanın 
ve Türkiye’nin her yerinde bunu 
yapmak mümkündür. Bir yerde 
mümkün olan her yerde müm-
kün olur.”

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ KANİ BEKO
“Dersim’i Ovacık’ı biliyorum. 

Beraber ürettiklerimizi beraber 
tüketelim, yönetelim Şeyh Bed-
rettin felsefesini burada gördüm. 
Tüm yüreğimle destekliyorum. 
Sadece Ovacık’la kalmamalı tüm 
ülkeye ve dünyaya yayılmalı. Ve 
Maçoğlu’nun bu uygulaması bir-
çok belediyeye örnek olmasını 
umuyorum.”

SAYA İŞÇİSİ YALÇIN YANIK
“Bu çalışma çok önemli. 

Maçoğlu’nun yaptığını Türki-
ye’ye ve dünyaya yaymalıyız. 
Amacımız bu. Demokrasi, ba-
rış ve sömürüyü engellemek 
için mücadele etmeliyiz. Herkes 
bunu referans olup kendi yerel-
liklerinde çalışabilir.”

CHP FOÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAY 
ADAYI GÜROL TÜRKMENTEPE

“Bu açılış belediyecilik 
ve kooperatifçilik anla-

mında çok önemli. Bu 
yüzden de belediye-

nin has mallarının 
nasıl değerlendi-

rildiğini, nasıl soldan bakıldığı-
nı, sosyal belediyeciliğinin nasıl 
olduğunu, halka nasıl baktığını 
görmek için geldim. Bizim de 
yerelde bu tür projelerimiz var 
ve bunları halkımıza anlatıyoruz. 
Bu da bizim için bir örnektir. Çok 
önemsiyoruz ve aynı zamanda 
bunu Foça’da da uygulayacağız.”

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAY 
ADAYI HAKAN KILIÇ

“İzmir halkının açılış çoş-
kusunu görmek gurur verici. 
İnsanların kolektif üretimlerini 
aktarması çok önemli. Bizler de 
Narlıdere’de bu kolektifi uygu-
lamak istiyoruz. Biz de Narlı-
dere’de belediye başkanlığına 
hazırız. Aynı zamanda burdaki 
enerjiyi, heyecanı Narlıdere hal-
kına ulaştırmak istiyoruz. Biz de 
Ovacık gibi Narlıdere’yi başarıya 
ulaştıracağız, kararlıyız.”

‘ÜRETİCİNİN YOK SAYILDIĞI BİR 
DÖNEMDEYİZ’

“Açılışta duvara çıkıp İzmirli-
lere seslenen Komünist Başkan, 
“Uzun süreden beri kapitalist ve 
emperyalist sistemin sömürü 
aleti olarak kullanıp insanları ze-
hirlediği gıda bizim emeğimizin 
toprağa düşen vicdanıdır. Her bi-
rimizin toprağa akıttığı o vicdan-
la biçimlendirdiği el emekleri, her 
yoldaşımızın her arkadaşımızın 
büyük bir emeğiydi. Bu anlam-
da o emeğe sahip çıkıyorsunuz. 
Ovacık’a, Dersim’e, tüm üretici-
lere sahip çıkıyorsunuz. Yüzler-
ce yıldır bu coğrafyada vicdanını 
toprağa akıtanların sömürüldü-
ğü yok sayıldığı bir döneme denk 
geldik. Konya’da 4 seneye yakın 
çalıştım. Üretim orada bugüne 
geldiğinde onda biri bile kalma-
dı. Niğde ve Nevşehir’de topra-
ğın kanserleştiği ve coğrafyada 
tarımın bittiği bir dönemde bu 
ülkedeki üreticinin yok olduğu 
bir dönemde her biriniz küçücük 
de olsa bir vicdanı destekleyerek 
çok büyük bir dayanışma gös-
teriyorsunuz. Bundan kaynaklı 
Ovacık’ta, Pertek’te, Pozak’ta, 
Mazgirt’te ve orada üreten bü-
tün köylülerin size çok çok se-
lamları var.”

Selçuk belediye başkan aday 
adayı Sevcan Yörük, Konak be-
lediye başkan aday adayı Bir-
gül Değirmenci ayrıca Türkiye 
Komünist Partisi, Emek Partisi, 
Özgürlük Ve Dayanışma Parti-
si üye ve yöneticileri ile KESK’e 
bağlı sendikaların temsilcileri de 
açılışta yer aldı.

Alışveriş için uzun kuy-
rukların olduğu açılışta 

Maçoğlu kitabını 
da imzaladı.

“ Komünist 
Başkan’ın 
öncülüğünde 
başlayan ve 
elde edilen kârın 
tamamının Ovacıklı 
öğrencilere burs 
olarak dağıtıldığı 
Ovacık Doğal 
ürünlerinin satışa 
sunulduğu ofis, 
İzmirlilerin büyük 
ilgisiyle açıldı.

‘Komünist dükkan’
artık İzmir’de
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Yerel seçimler için süre 
yaklaşırken, partilerin 
aday adayları da ken-
dilerini tanıtmak üzere 
çalışmalar yürütüyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday 
adaylığı başvurularının son günün-
de ‘ilginç’ olaylar yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Bayraklı Belediye Başkan Aday 
Adayı olan, önceki dönem İl Başkan 
Yardımcısı ve eğitimci Serdar San-
dal’a ilçede kendisini tanıtan afişler 
astığı gerekçesiyle 8 bin lira para 
cezası kesildi: Hem de Cumhuriyet 
Halk Partili Bayraklı Belediyesi ta-
rafından…

EN ÜST SINIRDAN CEZA
Bayraklı Belediyesi Zabıta Mü-

dürlüğü, şikayet geldiği iddiası ve 
‘korsan afiş’ asıldığı gerekçesiyle 
Serdar Sandal’a en üst sınırdan ceza 
kesti. Çiğli Belediyesi Eğitim Merke-
zi’nde müdür olarak çalışıyorken, 
görevinden istifa ederek CHP’den 
aday adaylığı başvurusu yapan Ser-
dar Sandal, kendisini tanıttığı afişler 
nedeniyle CHP’li belediyeye 8 bin TL 
ceza ödeyecek.

‘CEZACI BAŞKAN’ BÜYÜKŞEHİR’E ADAY
CHP’li aday adayına astığı afiş-

ler bahanesiyle 8 bin TL para cezası 
kesen Bayraklı Belediyesi’nin Baş-

kanı Hasan Karabağ da bu dönem 
CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na talip olduğunu açık-
ladı. Başkan Karabağ, İlçe Başkanı 
ile birlikte İzmir’in ilçelerinde seçim 
turuna çıktı.

‘NASIL BİR ZİHNİYETİN SONUCU 
ANLAMADIM’

Konuyla ilgili görüşlerini aldığı-
mız aday adayı Serdar Sandal, ceza-
nın henüz kendisine tebliğ edilme-
den internet sitelerinde yer aldığını, 
kendisinin de haberlerden okuyarak 
öğrendiğini söyledi. Sandal şöyle 
konuştu: “CHP logolu afişleri korsan 
ilan etmek nasıl bir zihniyetin sonu-
cudur anlamış değilim. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde üç dönem İl Başkan 
Yardımcılığı yapmış bir öğretmenim. 
Türkiye’nin en iyi okullarına binler-
ce öğrenci yerleştirdim. Bayraklı ve 
Karabağlar Belediyeleri’nin eğitim 
merkezlerinde emeğim var. Çiğli 
Belediyesi Eğitim Merkezi’nde ise 
aktif olarak çalıştım. Bugün bu ku-
rum Çiğli’nin göz bebeği durumun-
da. Benim eğitim ile çalışmalarından 
rahatsız olan FETÖ’cülerin ihbarı 
sonucu hakkımda CHP propagan-
dası yapmaktan soruşturma açıldı. 
CHP MYK bana sahip çıktı. Bayrak-
lı’ya aday olmamdan rahatsız olan-
lar, bunu bile kötü bir şey gibi haber 
yaptırdılar. Oysa ben o dönemde 
bile partimden istifa etmedim”

‘PARTİMİZİN ONAYLAYACAĞINI 
SANMIYORUM’

Kendisine verilen cezanın ve 
afişlerinin söktürülmesinin Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin ilkelerine aykırı 
olduğunun altını çizen Sandal, “Par-
timiz siyasal mücadelenin önündeki 
tüm engellerin kaldırılmasını, ifade 
ve örgütlenme özgürlüğünü savu-
nan sosyal demokrat bir partidir. 
Parti Genel Merkezimizin de böylesi 
antidemokratik tutumları onayla-
yacağını sanmıyorum” dedi.  

‘KENDİMİ GERÇEK CHP’LİLERİN VİCDANINA 
EMANET EDİYORUM’

Bayraklı Belediyesi’nin CHP ta-
rafından yeniden kazanılmasının 
‘çantada keklik’ olarak görülmemesi 
gerektiğini vurgulayan Sandal, böy-
lesi kritik bir seçim öncesinde yapı-
lanın halka ve partiye karşı sorum-
suzluk olduğunu söyledi. Sandal 
sözlerini şöyle tamamladı: “Yolum 
halka hizmet için hak yoludur. Yapı-

lanlara güler geçerim. Söktürdükleri 
afişlerimi onlarca gönüllü genç ye-
niden asacaktır. Kendimi Bayrak-
lı’ya ve gerçek CHP’lilerin vicdanına 
emanet ediyorum”  

İşte Serdar Sandal’ın ceza ye-
mesine sebep olan afişi:

CHP’li belediyeden CHP’li aday adayına 
‘afiş astın’ cezası: 8 Bin TL
Yerel seçimler yaklaşırken CHP’de ilginç 
gelişmeler yaşanıyor. CHP’li belediye 
CHP’li aday adayına, kendisini tanıtan 
afişlerden astığı gerekçesiyle para 
cezası kesti.  

Bornova Belediyesi’nde 2014-
2019 yılları arası döneminde 4.5 yıl 
geride kalırken, bütçe gerçekleşme 
oranları bu dönem de yüzde 80’lerin 
altına inmedi. Bütçenin 393 milyon 
TL olarak belirlendiği 2019 Yılı Per-
formans Programı, Bornova Bele-
diye Meclisi’nde kabul edilirken, 
Başkan Olgun Atila,  “Göstergeler 
bu oranın bu yıl yüzde 90’nın üze-
rine çıkacağını gösteriyor” dedi. 
Ülkenin içinde bulunduğu koşullara 
dikkat çeken Başkan Atila, Atatürk ve 
silah arkadaşlarını örnek göstererek, 
“Onlar bu ülkeyi nasıl aydınlığa çıkar-
dıysa, biz de aynı azim ve kararlılıkla 
çalışmalı, mücadele etmeliyiz” dedi. 
Bornova Belediyesi  fiziki ve sosyal 
yatırımlarla Bornova’nın çehresini 
değiştirdi. Son 4.5 yılda 229 milyon 
731 bin liralık fiziki, kültürel, sağlık, 
ve sosyal yardım alanında yatırım 
yapıldı. 

Bornova Belediyesi’nin 2019 Yılı 
Performans Programı Meclis’te ka-
bul edildi.  393 milyon liralık bütçede 
en fazla pay icracı müdürlüklere ay-
rıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün büt-
çesi 73.3 milyon TL,  Temizlikİşleri 
Müdürlüğü’nün bütçesi 66 milyon 
TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
bütçesi ise 51.9 milyon TL oldu. Per-
formans programına göre; Çocuk 
Dünyası, Hayal Bornova, Karaçam 
Çocuk Köyü ve Kızılay Mahallesi Pa-
zaryeri projeleri, 2019 yılı içerisinde 
tamamlanacak.

ATATÜRK’Ü öRNEK GöSTERDİ
 Üç ay süren yoğun bir çalışmanın 

karşılığı olan Performans Programı’nı 
hazırlayan Plan ve Bütçe Komisyo-
nu üyelerine teşekkür eden Bornova 
Belediye Başkanı Olgun Atila ülkenin 
içinde bulunduğu duruma da dikkat 
çekerek, “Umarım kriz daha çabuk 
aşılır ama yaşanılan krizin etkilerinin 
ekonomik verilere göre 3-5 yıl sü-
rebilir. Bu süreçte unutmayalım ki; 

Burası 
Atatürk’ün evi. Yaptığımız tüm proje-
lerde ve her yerde bunu hatırlatıyo-
ruz. Atatürk ve silah arkadaşları bu 
ülkeyi çok daha zor şartlarda aydın-
lığa çıkardırlar. Bizler de her alanda 
bu sorumluluğun üstesinden gelme-
li, aynı azim ve kararlılıkla çalışma-
lı, mücadele etmeliyiz. Bu nedenle 
özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mızın yanında olup Dost Market gibi 
sosyal proje ve desteklere daha fazla 
ağırlık vereceğiz” dedi.

Sorumlu oldukları mahalle sayısı-
nın 2014 yılında göreve geldiklerinde 
33’ten 45’e çıktığına dikkat çeken 
Bornova Belediye Başkanı Olgun Ati-
la, “Biz zor şartlar altında kentimizin 
ihtiyacı olan stadı yaptık. Doğanlar 
Mahallesi’nde Cumhuriyet tarihinde 
görmediği kadar yatırım yaptık. Bun-
lar sadece birer örnek. Tüm bunları 
yaparken işçisinden memuruna hiç 
bir çalışma arkadaşlarımızı enflasyo-
na ezdirmedik” diye konuştu.

GERÇEKLEŞME ORANLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Stratejik planlarına uygun, uygu-

lanabilir, gerçekçi bir bütçe hazırla-
dıklarının altını çizen Başkan Olgun 
Atila, Bütçeler yüzde 70 oranında 
gerçekleştiğinde başarılı sayılır. Bi-
zim ise 4.5 yıldır yüzde 82’nin altına 
düşmedi. Bu yılda yüzde 90’nın üze-
rine çıkacak. Seçim yaklaşıyor ama 
biz seçim bütçesi yapmıyoruz. Zaten 
göreve geldiğimiz beri hep seçim ola-
cak gibi çalıştık, çalışıyoruz ve çalış-

maya devam edeceğiz. Tüm 
yatırımlarımızı ve hizmetle-
rimizi kimseyi ayırt etmeden 
yapıyoruz. İnönü ve Atatürk 
Mahallesi Pazaryerleri ile Ço-
cuk Dünyası projesinin inşaat 
çalışmaları hızla devam ediyor.

SAYIŞTAY RAPORUNU HATIRLATTI
Göreve geldiklerinden bu-

güne muhtarlar  ve sivil toplum 
örgütleri başta olmak üzere 

toplumun tüm kesimleri ile birlikte 
ortak akılla hareket ettiklerini ifade 
eden Bornova Belediye Başkanı Ol-
gun Atila, “Bugüne kadar dürüstçe, 
iyi niyetle çalıştık. 2016 yılı Sayıştay 
raporunda da ne kadar şeffaf, denet-
lenebilir ve güvenilir bir Belediye ol-
duğumuz açıkça görüldü” dedi.

Başkan Atila, konuşmasına tüm 
çalışma arkadaşlarına, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 
Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile 
Bornova’da görev yapan diğer kamu 
görevlilerine teşekkür ederek son 
verdi.

BORNOVA’YA 4.5 YILDA 229 MİLYON 731 
BİN LİRALIK YATIRIM

Bornova Belediyesi, son 4.5 yılda 
yaptığı fiziki ve sosyal yatırımlarla 
Bornova’nın çehresini değiştirdi. Son 
4.5 yılda 229 milyon 731 bin liralık fi-
ziki, kültürel, sağlık, ve sosyal yardım 
alanında yatırım yapıldı. 

•	 İl	 Özel	 İdarelerinin	 kapatıl-
masıyla Belkahve’de devraldığı atıl 
durumdaki restoranı Ata Anı Evi’ne 
çeviren Bornova Belediyesi, Atatürk 
Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür 
Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, 
Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar 
Kültür Merkezi’nin yapımını tamam-
ladı. 

•	 İzmir’de	 Süper	 Lig’in	 adresi	
olan Bornova Stadı ile salon spor-
larının merkezi haline gelen Atatürk 

Spor Kompleksi kente kazandırılır-
ken, amatör kulüplere yönelik olarak; 
Naldöken Bahri Altıntabak ve Işıkkent 
Ata Albayrak Futbol Sahaları açıldı. 
Bu yatırımların yanısıra Bornova’nın 
dört bir yanına halı sahalar, basketbol 
sahaları ve tenis kortları yapıldı. Yine 
ilçenin her köşesinini parklarla dona-
tam Bornova Belediyesi, Büyükpark 
ve Küçükpark’ı yenileme projeleri ile 
bambaşka bir görünüme kavuşturdu. 
Bu iki alan günün 24 saati yaşayan 
etkinlik alanlarına dönüştü.

•	 Tasarım	 kenti	 hedefiyle	
hayata geçirilen Konuşan Duvarlar, 
Bornova Temalı Kent Yazıları, Tema-
tik Heykeller ve Saksı Arabalar proje-
leri sokaklara ayrı bir renk kattı. Ayrı-
ca muhtarlara yeni ve modern ofisler 
yapıldı.

•	 Dost	 Market,	 Dost	 Kart,	
Down Kafe, Diyet Kafe ve Çınar Evi 
gibi sosyal projeler ve tematik kafe-
teryalar tüm Türkiye’ye örnek oldu. 
Bornova Belediyesi öncülüğünde 
korulan Kadın Girişimi ve İşleme 
Kooperatifi ile Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, Mutfak Atölyesi, BOR-
KEM(Bornova Konfeksiyon Eğitim 
Atölyesi) ile kadınlara ve ihtiyaç sa-
hiplerine istihdam yaratıldı. Belediye 
ait sosyal tesislerde öğrencilere yarı 
zamanlı iş imkanı sunuldu.

•	 İlki	2014	yılında	düzenlenen	
Kiraz Festivali ile 2015 yılında başla-
tılan Uçurtma Şenliği geleneksel hale 
getirildi. İlk kez düzenlenen Bornova 
Fotoğrafları,  Şiirleri ve Şarkıları Ya-
rışmaları ile Bornova markası bellek-
lere kazındı.

•	 	 	 	 Kazım	 Dirik	 Mahallesi’ndeki	
Çocuk Dünyası ile çok amaçlı Atatürk 
ve İnönü Mahallesi Pazaryerlerinin 
inşaatları hızla devam ediyor.

•			Pınarbaşı’da		Hayal	Dünyası	ve	
Karaçam’da da Çocuk Köyü Projeleri 
hazırlandı.

Bu bir ilandır.

Bornova Belediyesi bütçe büyüklüğünde de gerçekleşme oranında da 4 yıldır lider

393 milyonluk bütçe Meclis’te kabul edildi

Bornova Belediyesi’nin 2019 Yılı 
Performans Programı, Bornova Belediye 

Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.
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İzmir’in kurtu-
luşunun baş-
ladığı nokta 
olan Belkah-
ve’de Bornova 

Belediyesi’nce haya-
ta geçirilen Ata Anı 
Evi anlamlı bir eser 
daha kazandı. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
balmumu heykeli, 
Ata Anı Evi’nde ser-
gilenmeye başladı. 
Ziyaretçilerin hayran-
lıkla izlediği Atatürk 
Heykeli ve Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu 
yansıtan eşsiz eserler, Ata Anı Evi’nde 
hafta içi her gün görülebiliyor.

Kurtuluş Savaşı’nın nihayetlendi-
ği 9 Eylül 1922’de Atatürk’ün İzmir’i 
seyredip kahve içtiği Belkahve’deki 
Ata Anıevi’nde anlamlı bir eser daha 
sergilenmeye başladı. 

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi 
akınına uğrayan Ata Anı Evi’nde ser-
gilenen eşsiz eserlerin arasına, İlkokul 
Öğretmeni Suat Erol’un yaptığı bal-
mumu Atatürk heykeli de katıldı. Zi-
yaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bal-
mumu heykel, hafta için her gün Ata 
Anı Evi’nde görülebiliyor.

Kurtuluş anıları yaşatılıyor
Ata Anı Evi’ni ziyaret eden vatan-

daş-
lar izletilen filmlerle tarihe yolculuk 
yaparken Kurtuluş Savaşı hakkında 
bilgi alıyor. Açıldığı 9 Eylül 2016’dan 
bu yana onbinlerce kişinin ziyaret et-
tiği Ata Anı Evi’nde savaş yıllarından 
kalma eşyalar da sergileniyor. Ankara 
yolu üzerindeki Ata Anı Evi programlı 
ziyaretlerin yanısıra bu güzergahı kul-
lananlarnı da uğrak noktası oldu. Bor-
nova Belediyesi tarafından ilçenin ta-
nıtıman yönelik olarak yapılan kültür 
turlarının kapsamına da alınan Ata Anı 
Evi, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 
Merkezi’nin yönetim kurulu toplantı-
sına da ev sahipliği yaptı.

 tarihi eserler sergileniyor
Kurtuluş Savaşı yıllarının ruhunu 

ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi’nde, 
Türk Süvari Birlikleri’nin İzmir’e girişi 
sırasında dikilen Kuvvay-i Milliye dö-

nemi Türk Bayrağı, dürbünü, 
kalpağı ile Türk subay kılıcı, 
süngüleri, tüfeği, mermiler 
ve yine Türk askerlerine ait 
kütüklük ve harita çantası 
gibi işgal yıllarına ait eserler 
bulunuyor. Dönemin ordu 
donanımlarının karşılaştı-
rılabilmesi amacıyla Yunan 
askerlerine ait malzeme-
ler de sergileniyor. Ayrıca, 
İstiklal Mücadelesi’ni ve 
Atatürk’ü anlatan pek çok 
yazılı eser ve resim ile telg-
raf yazıları da ziyaretçiler 
tarafından incelenebiliyor. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bal-
mumu heykeli kitaplığın arkasında 
bulunan bölümde sergileniyor. Bu 
bölümde döneme ait kahve fincanları 
ile gramofon, savaş planları, Sevr An-
laşması’nın ilk haritası, istiklal madal-
yaları, şamdan telefon ve daktilo ile ilk 
baskı “Nutuk” kitabı yer alıyor. Atatürk 
ile ilgili bir çok kitabın da bulunduğu 
Ata Anı Evi’nde  gösterilen  bilgilen-
dirici videolar ve belgeseller de ziya-
retçilerin duygusal anlar yaşamasına 
neden oluyor. Ata Anı Evi’de bulunan 
özel bir sistem de gelen ziyaretçileri 
mutlu ediyor. 2 koltuktan oluşturu-
lan köşede isteyenler Atatürk ile yan 
yana oturuyormuş gibi fotoğraf çeki-
lebiliyor.

taş Kitabe bornova’da bulundu
Ata Anı Evi, ayrıca çok önemli bir 

tarihi belgeye daha ev sahipliği yapı-
yor. Vali Kazım Dirik’in 1926 ile 1928 
yılları arasında Belkahve’de bulu-
nan çeşmenin alınlığına koydurduğu 
taş kitabe, bir süre önce Kavaklıde-
re Mahallesi Camisi’nin bahçesinde 
bulundu. Üzerinde Arap harfleriyle 
“Vatanın ruhu büyük Gazi. Düşman 
ordusunu denize atarken bu çeşme-
nin bulunduğu Belkahve’den İzmir ve 
denizi temaşa buyurmuşlardır” yazan 
kitabe Bornova Belediyesi tarafından 
yeniden eski yerine konulmak üzere 
korumaya alındı. Ata Anı Evi’ni ziret 
edenler bu taş kitabeyi de görebiliyor.

atatürK’ü geleceK KuşaKlara 
anlatmamız gereKiyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, “Atatürk’ü özellikle geleceğimiz 
olan çocuklara daha iyi anlatmamız 
ve onun açtığı yolda emin adımlarla 
yürümemiz gerekiyor. Çocuklarımızın 
Ata Evi’ni gezip Kurtuluş Savaşı, Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 
O’nun ilkeleri hakkında daha çok bilgi 
sahibi olmaları çok önemli. Çalışmala-
rımızı bu bilinçle sürdürüyoruz ve Ata 
Evi’ni her geçen gün daha da zengin-
leştiriyoruz. Çocuklarımızın Kurtuluş 
Savaşı mücadelemizin hangi şartlar-
da verildiğini, o döneme ait eşyaları 
görerek daha iyi anlamasını istiyoruz. 
Cumhuriyetin değerini, hangi şartlar-
da kurulduğunu unutmamamız gere-
kiyor” diye konuştu.

Bu bir ilandır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu 

heykeli, Bornova Belediyesi tarafından 
kente kazandırılan Ata Anı Evi’nde sergi-

lenmeye başladı.

Atatürk’ün balmumu heykeli Ata Anı Evi’nde
Kurtuluşun başladığı yere çok yakıştı
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Cumhuriyet Halk Partisi 
Güzelbahçe İlçe Örgü-
tü’nde Kazım Çam’ın is-
tifa etmesi sonrasında 
göreve gelen Çağlayan 

Bilgen gazetemize konuştu. 1983 
yılında gazeteciliğe başlayan Bilgen, 
gece editörlüğünden Haber Müdür-
lüğü’ne kadar birçok görevi üstlendiği 
Milliyet Gazetesi’nden 2011 yılında 
Milliyet Gazetesi’nin el değiştirmesi 
sonucu ayrıldı. Milliyet Gazetesi’nden 
ayrılma gerekçesini ‘Haberlerin ticari-
leşmesi, her şeyin ucunda paranın ol-
duğu bir habercilik anlayışına dönüş-
mesi’ olarak ifade eden Bilgen, 2011 
yılından sonra Güzelbahçe Beledi-
ye’sinde danışmanlık görevine baş-
ladığını söyledi. Bilgen, 2017 Aralık 
ayında ise Kazım Çam’ın yönetimin-
deki Cumhuriyet Halk Partisi Güzel-
bahçe İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçildi.

‘POLİTİKACILIĞI DA GAZETECİLİĞİ DE 
HAKKIYLA YAPMAK LAZIM’

Politikaya uzak olmadığını altı-
nı çizen Bilgen, gazetecilik yıllarında 
pek çok siyasetçiyle içli dışlı olduğunu 
söyledi. Gazetecilik yıllarında siyasi 
partilerin il ve ilçe kongrelerini takip 
ettiğini belirten Bilgen, “Politika be-
nim yabancı olduğum bir şey değil. 
Hangi partide kim ne yapıyor, kim ne 
kadar dürüst, kim ne kadar ikiyüzlü, 
bunların hepsini biliyorum. Politika 

muhabirliğinden gelen bir tecrübe bu. 
İzmir’de kırk tane politikacı varsa, kır-
kının da kim olduğunu az çok bilirim. 
Aynı şekilde İzmir’de kırk tane gaze-
teci varsa kırkının da ne olduğunu ne 
olmadığını bilirim. İzmir’de gerçek 
gazeteciler de var tetikçi gazeteciler 
de var. Bu işi hakkıyla yapmak lazım. 
Dolayısıyla politikayı da gazeteciliği 
de hakkıyla yapmak lazım. Bu yüzden 
önce dürüst, şeffaf olmak lazım.” diye 
konuştu.

‘DOMAİN ALAN GAZETECİYİM DİYOR’
Öğrencilik yıllarında Abdi İpekçi, 

Ertuğrul Özkök, Mahmut Tali Ön-
gören gibi isimlerin dersine girdiğini 
söyleyen Bilgen, gazetecilikte Abdi 
İpekçi geleneğinden geldiğini vurgu-
ladı. Bilgen, “Günümüzde gazeteci ol-
mak eskisi gibi zor değil. Bazıları öyle 
gazetecilik yapıyor ki; mesela adam 
müteahhit bir domain alıyor ve ben 
gazeteciyim diyor. Başkalarını tehdit 
etmeden, şantaj yapmadan, hakaret 
etmeden meslekleri icra etmek lazım. 
Ben bunu bilirim.” dedi.

Bilgen ayrıca, gazetecilik mesle-
ğinden gelmenin, siyaseti bilmeme ve 
insanları tanımak açısından bir avan-
taj olduğunu vurguladı. Bilgen, “Mes-
lektaşlarımız, gazeteci dostlarımız 
her zaman bizimle birlikte ve bizim ne 
olup olmadığımızı biliyor. Bir de gaze-
tecilik öyle bir hal aldı ki, domain alan 
gazeteci olduğunu iddia ediyor. Bu 
yüzden, cemiyetin ve meslek kuruluş-

larının bu işe bir çeki düzen vermesi 
lazım diye düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

‘ALTI TANE ADAY DOSYA ALMIŞ DURUMDA’
Yerel seçim çalışmalarının devam 

ettiğini söyleyen Bilgen, “Önümüz-
deki süreç gerçekten zorlu bir süreç. 
İlk etapta adaylık süreci var. Beledi-
ye Başkan adayı ve Belediye Meclis 
üyeleri için adaylar belirlenecek. Şu an 
dosyalar alınıyor. Elliye yakın Meclis 
üyeliği için aday adayı var. Altı tane 
de Belediye Başkan adayı dosya al-
mış durumda. Bunların içerisinde bir 
tanesi bizim adayımız olacak.” diye 
konuştu.

‘GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZ KAPI KAPI 
GEZİYORLAR’

Ön seçim olmasının da mümkün 
olduğunu belirten Bilgen, “Ancak bü-
yük bir ihtimalle aday merkez yok-
laması ile belirlenecek.” dedi. Bilgen 
sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz yerel yönetimlere ilişkin çalış-
ma konusunda oldukça deneyimliyiz. 
Altı tane seçimi geride bıraktım. Bu 
seçim sonucunda hangi haneden ne 
oy çıkacağını tahmin ediyoruz. Kadın-
larımız ve gençlerimiz seçim sürecin-
de kapı kapı geziyorlar. Bu çalışma so-
nucunda alacağımız oyun ne olacağını 
tespit ediyoruz.”

2014 yerel seçimlerinde eski Be-
lediye Başkanı’nın DSP’nin adayı 

olarak seçimlere girdiğini, dolayısıy-
la CHP’nin küskünlerinin, DSP’lilerin 
oyu ile birlikte yüzde 28 oy aldığını 
söyleyen Bilgen ayrıca, yapılan son 
referandumda yüzde 82 oy aldıklarını 
sözlerine ekledi.

‘BU SEÇİMDE TEK ADAM ÖZLEMİ İÇİNDE 
OLANLAR KAZANIRSA…’

Bilgen sözlerini şöyle tamamladı;

“2019 Mart’ında yapılacak olan 
yerel seçimler, Cumhuriyet’in kaza-
nımlarının tamamen elden alınması, 
yok olması ya da yaşatılması üzerine 
bir seçim olacak. Bu seçimde eğer, 
tek adam yönetimi özlemi içerisinde 
olanlar başarılı olursa, Cumhuriyetçi-
ler bir hayli zor dııruma düşecek. Bu 
nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
büyük şehirlerin belediyelerini kazan-
ması gerekir.”

“
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Güzelbahçe İlçe 
Başkanı Çağlayan 
Bilgen gazetemize 
konuştu. Kazım 
Çam’ın istifası 
sonrasında örgütün 
başına geçen 
Bilgen, “Politikayı 
da gazeteciliği de 
hakkıyla yapmak 
lazım.” dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Bilgen: ‘

Önce dürüst, şeffaf olmak lazım’

7 P O L İ T İ K A
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CHP İzmir 
Milletvekili Kani 
Beko’nun önderliğini 
yaptığı ‘dayanışma 
kahvaltıları’ bu 
kez Karabağlar’da 
kendisinin de 
ikamet ettiği 
Muammer Akar 
Mahallesi’nde 
gerçekleşti.

Milletvekili seçildi-
ğinden bu yana her 
cumartesi bir ma-
hallede kahvaltılı 
toplantı ile vatan-

daşla buluşan CHP İzmir Milletvekili 
Kani Beko, bu kez 40 yıldır oturduğu 
mahalledeki komşularıyla bir ara-
ya geldi. Geçtiğimiz hafta Çeşme’de 
Çeşme Belediye işçileriyle bir araya 
gelen Beko, önümüzdeki Cumartesi 
ise Kemalpaşa’da ilçe sakinleri ile bu-
luşacak. Muammer Akar Mahallesi’n-
deki Nisa Serezli Parkında Karabağlar 
Belediyesi’nin organize ettiği kahval-
tılı dayanışma toplantısına çok sayıda 

mahalle sakini ve Beko’nun yanı sıra 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selvitopu, CHP İlçe Başkanı Ali İhsan 
Yıldız, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan 
Purçu ve Bedri Serter katıldı.

“İKİ BUÇUK MİLYON GENÇ NEREDE?”
Yaptığı konuşmada ülkedeki işsiz 

genç gerçeğini gözler önüne seren 
İzmir Milletvekili Beko, çarpıcı açık-
lamalarda bulundu. Beko, “Ülkede 
ekonomik kriz devam ederken, ülke 
açlık, işsizlik, sefaletin pençesindey-
ken, işverenler vergi, sigorta, kıdem 
tazminatı vermemek için fabrikaları-
nı yakarken gençlerimizin durumu ve 
işsizliğin boyutu korkunç! DİSK Ge-
nel Başkanı iken Türkiye’de 2 buçuk 
milyon gencin nerede olduğunu 1 yıl 
boyunca araştırdık. Üniversiteleri biti-
ren, askerliğini yapan bu gençlerimiz 

işverenlerle asgari ücretin sigortasını 
ve vergisini de bana ver diye pazarlık 
yapıyor. 2 buçuk milyonunun üze-
rinde genç tehlikeli ve riskli işlerde 
çalışıyor. Bu gençler kayıp! Ben bunu 
bakana defalarca söyledim, bunlar 
bizim çocuklarımız, geleceğimiz arka-
daşlar. Bir başka şey; evet ekonomik 
kriz var. Ekonomik kriz varsa parti ay-
rımı yapmaksızın mecliste 5 partinin 
ekonomistleri bir araya gelir bir çıkış 
yolu bulur. İkincisi Ekonomik Sosyal 
Konsey var, toplarsınız konseyi ve 
‘ülke neden bu hale geldi, çıkış yolu 
nedir’ diye tartışır, konuşursunuz. Biz 
bunları defalarca söyledik ama Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığına bak! 16 
bakanlığı Amerikalı bir şirkete bağladı, 
tasarruf yaptırarak ekonomiyi topar-
layacak ve biz bu krizden kurtulacağız. 
Kafa yapısı bu!” dedi.

“SİZ ATATÜRK İLKELERİNDEN ŞAŞTINIZ VE…”
Cumhuriyet ilkelerinden şaşmanın 

faturasının ülkeyi bu hale getirmek ol-
duğunu savunan CHP’li Beko, sağ par-
tileri sert bir dille eleştirdi. Beko, “Ben 
65 yaşındayım sağ partilerden başka 
iktidar yüzü görmedik. Türkiye’nin ya-
kasından bu sağcılar düşmedikçe Tür-
kiye’de eşitlik, özgürlük, demokrasi, 
barış ve kardeşlik olmaz! Eğer siz bir 
gün Türkiye’nin yakasından düşer-
seniz Türkiye’de işsiz olan arkadaş-
larımızın işi olur, Türkiye demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti olur. Sizin 
olduğunuz yerde karanlık bir Türkiye 
olur. Türkiye’de yaşayan 82 milyon in-
san bunu hak etmiyor. Siz Cumhuriyet 
Halk Partisinin kurmuş olduğu cum-
huriyet ilkelerinden şaştınız. Musta-
fa Kemal’in ilkelerinden şaştınız ve 
memleketi bu hale getirdiniz!” ifade-
lerini kullandı.

“SAĞI-SOLU BIRAKALIM, ÜLKE GERÇEKLERİ 
ORTADA!”

Bir yanda sarayların sayıca artma-
sını bir yanda ise işsizliğin artmasını 
eleştiren ve rakamlarla örnekler veren 
CHP’li Beko, “Muammer Akar Mahal-
lesindeki komşularım” diye seslendi-
ği kalabalığa şunları iletti: “Bırakalım 
sağı- solu, Ankara’da 1100 odalı bir 
saray var, 3000’e yakın işçisi, 1 da-
kikada 1603 lira gideri olan bir saray. 
Marmaris’e ben gittim gördüm, 100 
sanıyordum ama 300 odalı bir saray-
cık var, orada bu inşaat için binlerce 

çam ağacı kesildi. Geçen hafta Urla 
Zeytineli’ne kurtuluş etkinlikleri dave-
tine gittim, bir de aşağıları dolaştığım-
da Erdoğan’ın orada da saraycıkları 
var. İstanbul’un bir tarafını Abdullah 
Gül, bir tarafını Recep Tayyip Erdoğan 
sarayları paylaşmışlar. Bu da yetmedi 
arkadaşlar 450 milyar dolarlık bir de 
uçak sarayı var. Bugün emeklilerimiz 
açlık sınırı altında yaşıyor, 7 milyon iş-
siz var, 300 bine yakın ataması yapıl-
mayan öğretmen var, ataması yapıl-
madığı için intihar ediyorlar. 7 milyon 
işsizin 3 milyona yakını üniversite me-
zunu. Hatırlarsınız Erdoğan uluslara-
rası sermayeyi bir araya getirdiğinde 
OHAL’i sizin için ilan ettik dedi. OHAL’i 
ilan ettiği günden bu yana 15 bine 
yakın işletme maalesef kepenklerini 
indirdi. Dolayısıyla bugün OHAL işve-
renlere de yaramadı! Eğer siz Mustafa 
Kemal’in ‘Yurtta sulh dünyada sulh’ 
sözünü benimsemezseniz ve Türki-
ye’de Ortadoğu’da, Avrupa’daki bu 
ilişkilerle devam ederseniz bu ülkeyi 
felaketin eşiğine sürüklersiniz. Bugün 
52 ülkeyle ekonomik ve siyasi anlam-
da ilişkilerimiz bozuk. Fabrikalarda 
üretiyoruz ama ihraç edemiyoruz, cari 
açık 100 milyar doların üzerinde. Cari 
açık açlık, sefalet, işsizlik demek. Bu 
nedenle de yerli ve yabancı sermaye-
nin yatırım yapmasını istiyorsanız anti 
demokratik Anayasa yerine Eşitlikçi 
Demokratik Laik Sosyal bir Anayasa’yı 
mutlaka yapmalıyız çünkü kurum ve 
kuruluşlar saraya değil Anayasaya 
güvenmek ister!”

Beko’dan anayasa çağrısı

CHP Foça Belediye 
Başkan aday adayı 
Gürol Türkmentepe’nin 
13 kişilik ekibi, 14 
bin seçmene telefon 
ile ulaşarak Foça’nın 
problemleri sordu.

TUGAY CAN / İZ GAZETE 
Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel se-

çim aday adayları belirlenmeye devam edi-
lirken, aday adayları da çalışmalarını sürdü-
rüyor. Aday adayları seçmenlere vaatlerini 
ve projelerini anlatırken, en çarpıcı çalışma 
İzmir Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli 
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
Genel Başkanı aynı zamanda CHP Foça Be-
lediye Başkan aday adayı Gürol Türkmen-
tepe’den geldi.

Gürol Türkmentepe’nin 13 kişilik ekibi, 
Foça’da kayıtlı olan 20 bin 700 seçmen-
den, 14 bin 700 seçmeni telefon ile araya-
rak seçmenlerin taleplerini dinliyor. Ekip, 
Foça’nın ihtiyaçlarını Foçalılara soruyor. 
Ardından, aranan kişilerin evlerine gidilip 
vatandaşların sorunları dinleniyor.

FOÇA’DA BULUNAN TÜM SEÇMENLERE 
ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Foçalılara ulaşan ekibin en küçük so-
runlar dahil olmak üzere notlar aldığı öğ-
renilirken, vatandaşların önerilerini dinle-

yen proje grubunun 15 gün içerisinde tüm 
Foçalılara ulaşması bekleniyor. Öte yandan 
Foçalıların sorunlarının saptanmasının ar-
dından aday Gürol Türkmentepe’nin, va-
tandaşların talepleri doğrultusunda şekil-
lenen projelerini kamuoyu ile paylaşacağı 
öğrenildi.

‘BELEDİYE’NİN EN ÖNEMLİ BİRİMİ HALİNE GELECEK’
Konuyla ilgili gazetemize konuşan Türk-

mentepe, Foça’da bulunan ve acemi birliğe 
giden askerler hariç olmak üzere 14 bin 
700 seçmene ulaştıklarını belirterek, “Va-
tandaşlarımızın şimdiye kadar derdiniz ne 
diye sorulmamış. Bizim insanları arama-
mız, evlerine ziyarete gitmemiz onları çok 
mutlu etti. Başka partilere oy veren seç-
menleri bile olumlu yönde etkiledik. Çünkü 
insanlar ciddiye alınmayı istiyor. Derdine 
derman bulmak istiyor. Biz de insanların 
derdine derman olmak için yola çıktık. Proje 
grubunu seçimi kazandıktan sonra, beledi-
yenin en önemli birimi haline getireceğim. 
Vatandaşlarla kurduğumuz bu sıcaklığı Be-
lediye Başkanı olduktan sonra da sürdüre-
ceğim.” dedi.

14 bin seçmeni arayıp 
dertlerini sordu
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Harita ve Kadastro 
Mühendisleri 
Odası İzmir Şube 
2. Başkanı Ömer 
Güney, Menemen 
Belediye Başkanlığı 
için yola çıktı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Menemen 
İlçe Başkanlığı’nda 
adaylık açıklaması 
yapan Güney’e 
destek yoğun oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Menemen İlçe Başkan-
lığı’nda aday adaylığı 
başvurusu yapan Ömer 
Güney’e en büyük des-

tek TMMOB’tan geldi. TMMOB’a bağlı 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı’nın Genel Başkanı dahil, bir çok yö-
neticisi Ömer Güney’e destek olmak 
için açıklamaya geldi. Açıklamada ay-
rıca Menemenli gençlerin coşkusu da 
öne çıktı. Yürüyüşle İlçe Başkanlığı’na 
gelen gençler “Güveniyoruz, inanıyo-
ruz, Başkanımız ol istiyoruz”, “Pusula 
Güney’i gösteriyor” “Ömer Güney ge-
liyor, yüzler gülüyor” sloganlarını attı. 

“DAHA YAŞANIR BİR MENEMEN İÇİN…”
İlçe Başkanlığı’nda ailesi ve yol 

arkadaşları ile açıklama yapan Ömer 
Güney “ Bugün; benim için önemli ol-
duğu kadar umuyorum ki Menemen 
için de önemli bir gün olacak ve sosyal 
demokrat bir yönetim anlayışı çerçe-
vesinde çocuklarımıza bırakacağımız 
daha iyi ve daha yaşanır bir Menemen 
yaratmak için ilk tohumları atıyoruz.”-
dedi.

“İHTİYAÇLARI BİLİYORUM”
Projelerinden bahseden Ömer Gü-

ney, “Doğma büyüme bir Menemenli 
olarak ilçemizin nelere ihtiyacı oldu-
ğunu, eksikliklerini biliyorum. Gerek 
bir Menemenli olarak gerek mesleği-
min bana kattığı deneyimlere dayana-
rak bu ihtiyaçların, eksikliklerin nasıl 
giderilmesi gerektiğini görebiliyorum. 
Menemen halkından ve yaşam dene-
yimlerimden aldığım bu güç ile daha 
güzel bir Menemen’de hep birlikte ya-
şamak için bu değerli göreve talibim” 
ifadelerini kullandı.

“FARK YARATMAK, KALICI ESERLER 
BIRAKMAK İSTİYORUM”

Güney, “Değerli Menemenli’ler, 
bilmenizi isterim ki, mesele belediye 
başkanlığına aday olmak ya da seçil-
mek değildir. Mesele belediye baş-
kanlığın döneminde yaptığın çalış-
malarla başarılı olmak, fark yaratmak 
ve kalıcı eserler bırakmaktır. İnanın 
bana, Menemen’imizde yapacağımız 
güzel çalışmalarımızla fark yarataca-
ğız. İlçemizi bir yıldız gibi parlatacağız. 

Birçok belediyeye örnek olacağız ve 
bunu hep birlikte yapacağız” şeklinde 
konuştu.

TMMOB GÜNEY’İN ARKASINDA
Ömer Güney’in açıklamasına TM-

MOB’a bağlı HKMO’dan büyük destek 
geldi. Açıklamaya, TMMOB Yürütme 
Kurulu üyesi Asiye Ülkü Karaalioğ-
lu, HKMO Genel Merkez Onur Kurulu 
üyesi Servet Alabalık, HKMO Genel 
Merkez Eski Onur Kurulu Üyesi Ha-
lil Kaynarca,  HKMO Genel Başkanı 

Orhan Kasap, HKMO Genel Sekreteri 
Ali İpek, HKMO Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sercan Yalçınkaya, 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Volkan Bilgin, HKMO Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu Üyesi Okan Öze-
ge, HKMO Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyesi Süleyman Mercan, HKMO 
Genel Merkez Denetleme Kurulu Üye-
si Erdem Tuna, Ankara Şube Başkanı 
Hüseyin Arkan, HKMO Antalya Şube 
Başkanı Ufuk Aydın, HKMO Antalya 
Şube Saymanı Serap Sen-
gir, HKMO Adana 2. 
Şube Başkanı Eray Yıl-
dız, HKMO İzmir Şube 
Başkanı Özhan Kaynar-
ca, HKMO İzmir Şube 
Sekreteri Enver Uzer, 
HKMO İzmir Sayma-
nı Erdem Deniz, HKMO 
İzmir Yönetim Kurulu 
Üyeleri Oğulcan Cen-
giz, Betül Çölbay, Azmi 
Çetiner, İrem Erten, Efe 
Ertekin, HKMO Denizli İl 
Temsilcisi Nazım Tanrı-

kulu, HKMO Uşak İl Temsilcisi Gülhan 
Dağlı, HKMO Uşak İl Temsilci Yardım-
cısı Ümit Selvi, HKMO Salihli Temsil-
cisi Bilgehan Baytun, HKMO Demirci 
Temsilcisi Orhan Duman, HKMO Söke 
Temsilcisi Fatih Bozkaya,  HKMO Eski 
Genel Başkanları Hüseyin Ülkü, Zühdü 
Önder, Arif Delikanlı, Ertuğrul Candaş, 
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanı Aykut Akdemir, Harita ve Ka-
dastro Mühendisliği Bölümü öğrenci-
leri de katıldı. 

Ömer Güney adaylığını açıkladı: 
‘Daha yaşanır bir Menemen için…’
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Gaziemir Belediyesi kül-
tür sanat etkinliklerinin 
yeni sezon açılışı muh-
teşem bir oyunla yapıl-
dı. Levent Üzümcü’nün 

muhteşem oyunculuğuyla sahneye 
taşıdığı, Ege’nin iki yakasından insan 
hikayelerinin anlatıldığı ‘Anlatılan se-

nin hikayendir’ isimli oyun Gaziemirli 
seyirciyle buluştu

Gaziemir Belediyesi, Kemal Sunal 
Yılı olarak ilan ettiği 2018-2019 se-
zonu kültür sanat etkinliklerine muh-
teşem bir açılış yaptı. Kültür ve sanat 
etkinliklerini daha fazla vatandaşla 

buluşturmayı amaçlayan 
Gaziemir Belediyesi, ‘Anla-
tılan senin hikayendir’ isimli 
oyuna ev sahipliği yaptı. Yaz 
boyunca kültür etkinlikle-
rinden uzak kalan Gazie-
mirli sanatseverler Sevgi 
Yolu’nda sergilenen sezo-
nun ilk oyununa yoğun ilgi 
gösterdi, açık havada ti-
yatro keyfi yaşadı. 

Cengiz Toraman’ın ka-
leme aldığı ve yönet-
tiği tek kişilik oyunda 
Levent Üzümcü sahne 
aldı. Ege’nin iki yaka-
sından insan hikaye-
lerini konu alan oyu-
nu Levent Üzmümcü 
muhteşem bir perfor-
mansla sahneye taşı-
dı. Oyunda mübadele 

döneminde sevgilisini Yunanistan’a 
uğurlamak zorunda kalmış Ege’li 
Mehmet’in hikayesi, köyünün doğal 
yapısı bozulmasın diye altın madeni-
ne karşı çıkan Çamlık Köyü sakinleri-
nin hikayesi ve Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki sularda denizcilik yapan 
Barış’ın kesişen hikayeleri ele alınıyor. 
Her üç karaktere muhteşem oyun-
culuğuyla can veren Levent Üzümcü 
kimi zaman seyirciyi güldürürken kimi 
zamanda duygulandırdı. 

Açık havada sahnelenen tiyatro-
nun sonunda sahneye çıkan Gaziemir 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol 
usta oyuncu Levent Üzümcü’ye Kemal 
Sunal portresi armağan ederek “Ga-
ziemir’de sahne aldığınız bizi yalnız 
bırakmadığınız için teşekkür ederim” 
diyerek teşekkür etti. Seyirciye de te-
şekkür eden Başkan Şenol, “Sanata 
ve sanatçıya verdiğimiz desteğimizi 
arttırarak sürdüreceğiz. Usta sanat-
çıları siz Gaziemirli hemşehrilerimizle 
buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. 
Levent Üzümcü ise “Beni Gaziemirli 
sanatseverlerle buluşturan Belediye 
Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a te-
şekkür ederim” dedi.

Levent Üzümcü ile muhteşem sezon açılışı

Sarnıç Kültür Merkezi 
Kasım’da açılıyor

Kentin kültür sanat kimliğini geliştirecek 
önemli bir fiziki yapıyı ilçeye kazandıran Gazie-
mir Belediyesi’nin Sarnıç’ta yaptığı kültür mer-
kezinde sona gelindi. Merkez kurslar, konser 
ve tiyatro gösterileri için özel olarak tasarlanan 
modern salonlarıyla bölge halkının ihtiyacına 
cevap verecek

Gaziemir’i kültür sanat alanında marka kent 
haline getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim 
Şenol, fiziki projeleriyle de bu çalışmalarını 
destekliyor. Kültür sanat tesislerinin sayısı-
nı artırmak ve etkinliklerin daha geniş kitlelere 
ulaşmasını sağlamak için çalışan Gaziemir Be-
lediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de 
katkısıyla Sarnıç’ta inşa ettiği kültür merkezinde 
sona gelindi. Fatih Mahallesi’nde bin 80 metre-
kare alanda inşa edilen kültür merkezi 2 milyon 
297 bin liraya mal oldu. Kültür merkezinde ti-
yatro gösterilerinin, konserlerin, eğitimlerin ve 
çeşitli etkinliklerin yapılacağı 85 metrekarelik 
özel sahneye sahip, akustik panel kaplamayla 
donatılan 150 kişilik salon yer alıyor. Sanatçı-
ların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına tüm 
ayrıntıların düşünülerek tasarlandığı özel kulise 
sahip kültür merkezinde fuaye alanı da yer alı-
yor. Fuaye alanı kokteyllere ev sahipliği yapabil-
mesi için özel tasarlanıyor. Bodrum katıyla bir-
likte 4 kattan oluşan yapının 200 araçlık otopark 
alanı da bulunuyor.  

Kültür-sanat Kenti Gaziemir
Gaziemir’i kültür sanatta marka yapmak için 

çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil 
İbrahim Şenol, “Belediyeler kentleri sadece fi-
ziki anlamda geliştiren kurumlar olmamalıdır. 
Belediyeler kentin tarihine, kültürüne, sanat ve 
sosyal yaşantısına sahip çıkarak kentlere kimlik 
kazandırmalıdır. Bizde bu anlayışıyla Gaziemir’i 
kültür sanatta marka haline getiren çalışmalar 
hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızı da fiziki pro-
jelerimizle destekleyerek daha da geliştiriyo-
ruz. Sarnıç bölgemizde hayata geçirdiğimiz bu 
kültür merkeziyle bölgedeki önemli bir eksikliği 
gidererek halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız” 
diye konuştu. 
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Başkan Halil İbrahim Şe-
nol’un inşaat alanla-
rından taşıyarak ikinci 
yaşamlarına kavuştur-
duğu zeytin ağaçları ile 

belediyenin diğer zeytin ağaçların-
daki meyvelerin hasadına başlandı. 
Zeytinlerden elde edilecek zeytinyağı 
Çocuk Şenliği’ne katılan misafirlere 
hediye edilecek

Türkiye’nin dört bir köşesinde in-
şaat çalışmaları uğruna ağaçların kat-
ledilmesinin üzüntüsü yaşanırken Ga-
ziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim 
Şenol, dokuz yıldır uyguladığı projenin 
meyvesini almanın mutluluk ve gu-
rurunu yaşıyor. Çevreye ve doğaya 
verdiği önemle tanınan Başkan Şenol, 

Gaziemir’de imara açılan bölgelerde 
kesilmesi gereken zeytin ağaçlarını 
özel bir yöntemle sökülerek bu ağaç-
lara ikinci hayat sunulmasını sağlıyor. 
Bu yöntemle bugüne kadar 3 binden 
fazla zeytin ağacının taşınmasını sağ-
layan Başkan Şenol, bu ağaçlardan 
elde edilen zeytinlerin hasat edilme-
sinin mutluluğunu yaşıyor. Gaziemir 
Belediyesi’nin özel yöntemle taşıya-
rak oluşturduğu iki parktaki zeytinler 
ile belediyenin diğer zeytin ağaçların-
daki zeytin ağaçlarındaki meyvele-
rin hasadına başlandı. Hasat sonucu 
toplanacak zeytinlerden elde edilecek 
zeytinyağı özel olarak şişelenerek 
yurtiçi ve yurtdışından Gaziemir Ulu-
sal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’ne 
katılan misafirlere armağan edilecek. 

Üretmenin gururu
Yapılaşmaya açılmış bölgelerdeki 

zeytin ağaçlarını dokuz yıldır kesil-
mekten kurtardıklarına işaret eden 
Başkan Şenol, “Müteahhitlerle görü-
şerek kesilecek zeytin ağaçlarını kur-
tardık ve bu ağaçları iki park alanında 
yeniden toprakla buluşturduk. Bugün 
ise büyük emekler vererek yetiştirdi-
ğimiz bu ağaçlardan zeytin almanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Topladığımız 
zeytinlerden elde edilen zeytinyağını 
özel şişelerle yurt içinden ve yurt dı-
şından Gaziemir Ulusal ve Uluslarara-
sı Çocuk Şenliğimize gelen misafirle-
rimize hediye ederek zeytinyağımızın 
dünyanın dört bir yanında tanınması-
nı sağlıyoruz” diye konuştu. 

Gaziemir’de hasat mutluluğu

Sezon açılışı Andımız’la 
yapıldı

Gaziemir Bele-
diyesi’nin düzen-
lediği spor kursla-
rının sezon açılışı, 
Atatürk’ün fotoğ-
rafının yer aldığı 
tişört giyen kursi-
yerlerin Andımız’ı 
okumasıyla yapıldı. Başkan Şenol: “Ulu Önderimiz’in yolunda 
yürümeye devam ederek, eleştirenlere inat eğitime, sağlığa ve 
spora daha çok yatırım yapacağım” 

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği spor kurslarının sezon 
açılışı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen muh-
teşem bir törenle yapıldı. Belediyenin karate, jimnastik, güreş, 
kick boks, taekwondo, hareket eğitimi, voleybol, badminton, 
boccia, basketbol, aerobik, bisiklet, halk oyunları branşlarında 
düzenlediği spor kurslarının açılışı Andımız okunarak yapıldı. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri gi-
yen kursiyerler, tribünleri dolduran vatandaşlarla birlikte Andı-
mız’ı okuyarak yeni eğitim dönemine merhaba dedi. Kursiyerler 
hazırladıkları gösterilerle de açılış törenine ayrı bir renk katar-
ken oluşturdukları Atatürk Portresi ile coşkuyu zirveye taşıdılar.

ulu Önderimizin yolunda yÜrÜyoruz
Atatürk’ün fotoğrafı ile ay yıldızın yer aldığı tişört giyinen 

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol “48 farklı bran-
şta düzenlediğimiz kurslarla her yaştan ve her kesimden va-
tandaşımıza hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimiz için eğitim, 
sağlık ve spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Çünkü eğitimli ve 
sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceğine inanı-
yorum. Gençlerimizin meslek sahibi olmaları çok önemli ancak 
sosyal olmaları da bir o kadar önemli. Benim gençlere önerim 
mutlaka bir sanat dalı ve sporla uğraşmaları. Çünkü sosyalle-
şen gençler daha özgüvenli oluyor, konuşuyor, eleştiriyor, sor-
guluyor. Her genç Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kaleme aldı Nutuk’u ve Bursa Nutuk’u mutlaka okumalıdır. Ulu 
önderimiz Bursa Nutku’nda ‘herkes ülkeye ihanet edebilir an-
cak gençler ülkeye sahip çıkar’ diyor. Bizde bu yolda yürüyerek 
gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bizi eleştirenlere inat eğitime, 
sağlığa ve spora daha çok para harcayacağım” diye konuştu. 


