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Başkan Şahin'den 9 Eylül'de Birlik Beraberlik Mesajı
9 Eylül Kültür, Sanat ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 
Menemen Belediyesi tarafından 7-8 Eylül tarihlerinde çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirildi. Menemenlilerin yoğun ilgi gösterdiği 
Trap Atışları, Briç, Streetball, Dama ve Tavla 
Turnuvaları'nda dereceye girenler; kupa, madalya ve çeşitli 
hediyelerle ödüllendirildi. 
Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 
91. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet 
Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Menemen Belediye
Başkanı Tahir Şahin; 
Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşında büyük bir birlik ve beraberlik 
örneği gösterdiğini söyleyerek; 
ülkemizi bölmek isteyen iç ve dış güçlere şöyle seslendi; 
“Bu ülkenin tek vatan, tek millet, tek bayrak olduğunu hiç kimse unutmasın!” 

Devrim Şehidi Kubilay Anıldı
Menemen'de 83 yıl önce gericiler tarafından katledilen Devrim Şehidi 

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i anmak için yurdun 
dört bir yanından yaklaşık 10 bin kişi Menemen'de buluştu. 

Menemen'deki anma programı, saat 09.30'da Menemen Tren Garı'nda 
toplanan grupların Yıldıztepe'ye doğru yaptığı "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” ile 
başladı. Yakalarında Devrim Şehidi'nin resmi, ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk 
posterleri ile yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, açılan dev Türk Bayrağını taşımak 
için yarıştı. “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz”, “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganları 
atılan yürüyüşte, 'Devrim şehitleri ölümsüzdür' yazılı pankartlar ve Atatürk 
posterleri açıldı.

Devrim Şehidi Kubilay'ın yurtseverlerin yüreğinde bir simge olduğunu 
söyleyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; “Dün, 'Atatürk'ü anlamak, 
Atatürk'ü sevmek ve saymak bir düzey yüceliğidir; ne mutlu Atatürk'ü olanlara ve ne 
mutlu ki Atatürkçü olanlara' dedik. Bugün ise yıllar içerisinde ülkemizde karşı 
devrim hızla yol almakta ve de artık amacını gizlemeye gerek bile görmeden Laik 
Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimleriyle hesaplaşılmaktadır. Buradan, 
Yıldıztepe'den, anlayana anlamayana defalarca söylememize karşın bir kez daha 
söylemekte yarar görüyoruz: Hiçbir diktatörlük ve güç sonsuz değildir” dedi. 
Yıldıztepe'deki tören, Kubilay Şehitliği'ndeki şehit askerlerin mezarlarına karanfil 
bırakılmasıyla son buldu. 

re ilütnüröG teyilaaF

Sayfa 215Menemen Belediyesi



2013

Milletimizin gönlünde ölümsüzleşmiş Devrim Şehitlerimiz Kubilay, Bekçi Hasan ve 
Şevki Bey'i anma etkinlikleri kapsamında Menemen Belediyesi bu yıl da çeşitli etkinlikler 
düzenledi. Devrim Şehitlerimizi anma etkinliklerimizi yüzlerce vatandaş büyük bir ilgiyle izledi.

Sergiyi ziyaret edenlere ücretsiz kitap dağıtıldı
Belediye Kültür Merkezi girişinde, Kubilay'ı Anma Etkinlikleri çerçevesinde Menemen 

Belediyesi ve Menemen tarihine yönelik çalışmaları ve kitapları ile tanınan araştırmacı-yazar 
Oktay Özengin işbirliğinde açılan “Kubilay Olayı Tarihi Fotoğraf Sergisi' izleyicilerini büyüledi. 
Kubilay Olayı'nı anlatan fotoğrafları inceleyen ve izlenim defterine duygularını aktan 
vatandaşlar; serginin sonunda imza günü gerçekleştiren Oktay Özengin'in son kitabı “Kubilay 
Olayı Tarihi-40 Gün” adlı esere sahip oldular. Menemen Belediyesi katkılarıyla 2 bin kitap 
vatandaşa ücretsiz dağıtıldı.

Gençler Kubilay'a Mektupla Seslendi
Devrim Şehidi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i anma etkinlikleri kapsamında 

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kubilay'a Mektup 
Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Belediye Kültür Merkezi Erdal İnönü 
Konferans Salonu'nda düzenlenen törende verildi. 

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na Yoğun İlgi
Devrim Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri kapsamında Menemen Belediyesi'nin 

düzenlediği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu'nun 'Demokrasi ve Laiklik' 
konulu konferansını izlemeye gelenler, Erdal İnönü Konferans Salonu'nu hınca hınç doldurdu.

 
Konferans öncesinde Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ile birlikte protokol 

sıraları yerine halkın arasında oturan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu; 
“Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün, başöğretmenin izinden gidiyoruz dostlar” sözleriyle başladığı 
konuşmasına şöyle devam etti; “Bizler Kubilay öğretmenin öğrencileriyiz. Bizler Cumhuriyet'in 
bekçileriyiz. Bizim görev belgemiz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesidir. Biz Türk milletiyiz. Aziz 
vatanın bütün tersanelerine varsın girilmiş olsun, bütün üniversiteleri varsın işgal altında 
olsun, bütün kaleleri varsın zapt edilmiş olsun biz de bu yürek, bu ülke sevgisi, bu millet 
sevgisi oldukça küllerimizden doğarız ve bütün dünyayı yeri gelir yine şaşırtırız hiç merak 
etmeyin.” 

Devrim Şehitleri Etkinliklerle Anıldı

Menemen Belediyesi'nden 
Cumhuriyetin 90. yılına özel kitap…
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ÇANAKKALE 1915 GEZİCİ MÜZESİ MENEMEN'DE
Menemen Belediyesi ve Türkiye Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 

işbirliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz ziyarete açılan “Çanakkale 1915 
Gezici Müzesi” yoğun ilgi gördü. Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlarımıza, bu 
şanlı zaferin nasıl kazanıldığının en canlı örneklerini sunan müze, bir hafta 
süresince ziyaretçi akınına uğradı.  

Çanakkale Savaşları ve Sarıkamış Harekâtı'nı anlatan gezici müzede; 
askerî teçhizat, piyade tüfekleri ve mavzerleri, subayların kullandığı toplu 
tabancalar, şarapnel parçaları, asker çizme ve çarıkları, matara, kılıç ve mermi gibi 
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan şahsi araç gereçlerle, savaş malzemeleri 
sergilendi. 

Gezici Müze'yi ziyaretinde “Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğe 
umutla bakamaz” sözünü hatırlatan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; 
“Çanakkale'de omuz omuza savaşan, tek yumruk olarak vatan savunmasının en 
güzel örneğini sergileyen aziz şehitlerimizin yazdığı kahramanlık destanını 
milletimizin her bir ferdinin çok iyi bilmesi gerektiğine inanıyorum. O ruhu 
yeniden yakaladığımız takdirde, bugün içinden çıkılmaz bir hal alan çatışma 
ortamından ülkemizin kurtulacağına inanıyorum'' dedi.

Menemen Belediyesi katkılarıyla Menemen 
Fenerbahçeliler Derneği tarafından 7.'si düzenlenen 
Geleneksel Ödüllü Bisiklet Şenliği yoğun ilgi gördü. 700 
kadar amatör ve profesyonel bisikletçinin şehir turu ile 
Menemen sokakları renklendi. Bisiklet Grubu'nun en 
önünde pedal çeviren Menemen Belediye Başkanı Tahir 
Şahin, ülkemizde birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi 
adına bu etkinliği çok önemsediğini ifade etti. 

19 Mayıs'ta Birlik ve Beraberlik Adına Pedal Çevirdiler
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Çanakkale Zaferi'nin 98. Yıldönümü öncesinde Menemen Belediyesi'nin 
organize ettiği etkinlik kapsamında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 
benzerliğiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Göksal Kaya, Menemen'deki okullara 
ziyaretler gerçekleştirdi. Göksal Kaya'yı karşısında gören öğrenciler şaşkına döndü. 
Bazıları uzun süre konuşamayıp donuk bir şekilde onu izlerken, bazıları da çığlık 
çığlığa Göksel Kaya'ya sarılarak ağladı. 

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin,  İzmirli sinema ve tiyatro sanatçısı
Göksal Kaya'yı 5 günde 24 bin öğrenciyle buluşturduklarını açıklayarak;  
“Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve Türk milletinin gücünü, yenilmezliğini, 
kahramanlığını, vatanseverliğini, en önemlisi de insanlığını dünyaya tanıtan 
Çanakkale Zaferi'nin 98. Yıldönümü öncesinde; bu büyük zaferi bizlere hediye eden 
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün benzerini Menemen'deki öğrencilerle 
buluşturmak istedik. Çünkü; Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılacak olan 
Çanakkale ruhunu gelecek nesillerde koruyabildiğimiz ve  yaşatmayı 
başarabildiğimiz takdirde Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği 
'Türkiye Cumhuriyeti'nin Muasır Medeniyetler Seviyesi'ne ulaşması hedefini 
gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Karşılarında 'Atatürk'ü Gören Öğrenciler Şaşırdı

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Menemen'de de 
büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin 
ardından Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'i makamında 
ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Menemen Şubesi'ne üye 
Kıbrıs Barış Harekatı, Kore ve Terör Gazileri; 9 yıldır aralıksız 
sürdürdüğü yardımlarından dolayı Başkan Tahir Şahin'e teşekkür etti. 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Kıdemli 
Albay Mehmet Gökmen adına Belediye Başkanı Tahir Şahin'e kalpak 
hediye eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Menemen Şubesi 
Başkan Vekili Şaban Aslay; Başkan Şahin'e, annesi Hatice Şahin ve 
babası Ramis Şahin'in 15 yıl önce birlikte çekilmiş fotoğrafını da 
hediye ederek büyük bir sürpriz yaşattı. Gazileri kalpak ile 
selamlayan Başkan Tahir Şahin, tüm gazilerimize şahsı ve Menemen 
halkı adına minnet ve şükran duygularını iletti.

Kalpaklı Başkan 
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Başkan Şahin Yeni Belediye Hizmet Binası için İlk Kazmayı Vurdu
Büyükşehir Yasası'nın uygulamaya konduğu 2009 yerel 
seçimlerinin ardından 7 beldenin kapatılıp Menemen 
Belediyesi'ne katılmasıyla birlikte artan nüfusun ihtiyacına 
cevap veremeyen Menemen Belediye Hizmet Binasını 
yenilemek isteyen Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN, Menemen'e 
modern bir Belediye Hizmet Binası kazandırmak için ilk 
kazmayı vurdu.

Belediye Hizmet binası yanındaki eski yapıları yıkmadan 
önce Belediye Meclis Üyeleri, Belediye çalışanları ve 
vatandaşlara lokma ikram eden Başkan Tahir Şahin, 'kazasız 
belasız olması temennisiyle' ilk kazmayı vurarak yıkımı 
başlattı. Başkan Şahin daha sonra kepçenin üzerine çıkarak 
yıkım çalışmalarına katıldı. 

Menemen ilçe merkezinde yürütülen içme suyu ve doğalgaz çalışmalarının 
tamamlandığı bölgelerde kaldırım ve yol düzenlemeleri gerçekleştiren Menemen 
Belediyesi, parke taş döşenerek yenilenen cadde ve sokaklarımızda kaldırımları da 
genişletiyor. “Kaldırımlar Yaylarındır” sloganıyla hareket eden Menemen Belediye 
Başkanı Tahir Şahin, yaya haklarına saygı duyulan bir ilçe yaratmak istediğini 
söyleyerek; “Engelli bireylerin de özgürce kullanabilecekleri kaldırımlar yarattık. Bu 
hizmetleri yapmaktan daha da önemli olan, ilçemizin yeni yüzünü koruyarak 
geliştirebilmektir. Bunun için de hemşerilerimizden, bugüne kadar sağladıkları 
desteği sürdürmelerini istiyoruz” dedi.

Menemenlilerin yeni yapılan yollar ve kaldırımları kullanımından memnun 
olduğunu belirten Başkan Şahin; tedbiri de elden bırakmadıklarını açıklayarak 
şunları söyledi; “Yollarımız ve kaldırımlarımızın en etkin şekilde kullanılabilmesi 
adına yeni kurduğumuz Zabıta Trafik Ekibimiz, Trafik Polisi'ne destek amacıyla gün 
içerisinde hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 
yapılan uyarıları dikkate almayıp, kaldırım işgali yapan işletmeler hakkında da cezai 
işlem uygulanacağını belirtmek isterim.” 

Menemen Belediyesi “KALDIRIMLAR YAYALARINDIR” 
seferberliği başlattı
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Menemen'in en eski yerleşim bölgelerinden Ahıhıdır 
Mahallesi'nde 304 daireden oluşan Seferbey Konutları Projesi'ni 
uygulayarak bu bölgede kentsel yenileme projelerinin startını veren 
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; Ahıhıdır Mahallesi'ne büyük 
canlılık getirecek 750 konutluk “Ege-Koop Gedizkent Menemen Evleri 
Projesi” için de Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ile el sıkıştı.

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek adına 12. 
Toplu Konut Projesini Menemen'de uygulayacak olan Ege-Koop'un 50 
dönümlük yeni proje alanında Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan 
ile birlikte incelemelerde bulunan Menemen Belediye Başkanı Tahir 
Şahin; “Gedizkent Menemen Evleri, dar gelirli vatandaşlarımızın 
konut sahibi olabilmeleri için önemli bir fırsat olduğu gibi, eski 
yerleşim bölgelerimizin gelişimine de büyük katkı sağlayacak” dedi.

Menemen çağdaş bir konut projesi daha kazandı

Belediye Başkanları'nın hizmet ettiği yerleşkedeki tüm 
vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her tür işiyle ilgilenmek 
zorunda olduğunu ve 1999 yılından bugüne kadar bu anlayışla 
çalışmalar gerçekleştidiğini açıklayan Menemen Belediye Başkanı 
Tahir Şahin; Ulukoop Sitesi'ndeki vatandaşların Camii talebine de 
kayıtsız kalmadı. 

Menemen'in  70. Camii'nin temelini Ulukoop'ta atan Başkan 
Tahir  Şahin, “Beldelerin kapatılarak Menemen Belediyesine 
bağlanmasıyla hizmet alanımız çok genişledi. Her bölgemize yol, su, 
kanal, yeşil alan gibi Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra mutlaka 
sosyal hizmetler de sunmaya çalışıyoruz. Spordan sanata kadar pek çok 
sosyal hizmet sunuyoruz. İnançlar konusunda da önemli çalışmalarımız 
oldu, olmaya da devam ediyor. Ulukent bölgemizde Cami ve Cemevi 
inşaatını aynı anda gerçekleştiriyoruz” dedi. 

Menemen'de 70. Camii'nin temelini Ulukoop'ta attık

re ilütnüröG teyilaaF

Sayfa 220Menemen Belediyesi



2013

Menemen Belediyesi'nin her Ramazan ayında mahalle ve 
köylerde düzenlediği 'sokak iftarları' geleneği 6 yıldır aralıksız sürüyor. 
Geçtiğimiz yıl Bozalan Köyü'nde kurulan iftar sofrasında, Köy Camii'ne 
yeni minare isteyen köylülere, bir sonraki Ramazan ayında yeni 
minarenin hizmete açılacağı sözünü veren Menemen Belediye Başkanı 
Tahir Şahin; yeni minarenin açılışını Bozalan Köyü'nde kurulan iftar 
sofrasında köylülerle birlikte yaptı. Başkanı Tahir Şahin açılış töreninde 
şunları söyledi;  “Geçtiğimiz yıl yine burada kurduğumuz sokak 
iftarımızda Köy Muhtarımız, 'Başkanım Camii'miz yeni yapıldı ama 
minaremiz ufak kaldı, görünmüyor' dedi. Burada geçen yıl vermiş 
olduğumuz söz doğrultusunda yaptığımız yeni minaremiz, bunun 
yanında ihtiyaç görülen gasilhane ve tuvaletler Bozalanlı 
hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” 

Yeni Minare Sokak İftarı'yla Açıldı
Başkan ŞAHİN Verdiği Sözleri Tutmaya Devam Ediyor…

Belirlenen program çerçevesinde ilçenin her köşesinde yolların süpürülmesi, 
çöplerin toplanması ve konteynerlerin dezenfekte edilmesi başta olmak üzere genel 
temizlik faaliyetlerini “24 saat kesintisiz hizmet” anlayışıyla sürdüren Menemen 
Belediyesi,  yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile semt pazarlarını sabunlu su ile
 yıkıyor. 
Menemen Belediyesi Toptan Çözüm Ekibi tarafından sürdürülen temizlik 
çalışmaları kapsamında 50 kişilik bir temizlik ekibi; araç trafiğine kapalı olan 
Sevgi Yolu ile Perşembe Pazarı'nın kurulduğu pazaryerinde kapsamlı bir temizlik işlemi 
gerçekleştirdi. Vatandaşlara rahatsızlık vermemek adına gece gerçekleştirilen 
temizlik çalışmalarında, sabunlu suyla fırçalanan yollar tazyikli su ile temizlendi. 
Toz, çamur ve bakteriden arındırılan yollar, temiz bir görünüme kavuşturuldu. 

Menemen´in yolları sabunlu suyla yıkanıyor
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Türk Polis Teşkilatı'nın 168. kuruluş yıldönümü kutlamaları 
kapsamında Menemen'de emniyet mensupları ve ailelerine yönelik moral 
gecesi düzenleyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; Nisan ayında 
gerçekleşen gecede verdiği söz doğrultusunda önce Trafik Tescil ve 
Denetleme Büro Amirliği'nin sivil personel ihtiyacını karşıladı, sonra da 
kaza sonucu kullanılamaz hale gelen aracın yerine yenisini Menemen İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne sundu. 

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün araç ihtiyacının 
karşılanmasına katkıda bulunanların ödüllendirildiği törende konuşan 
İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay; Menemen Belediyesi, Sivil Toplum 
Örgütleri ve hayırseverlerin 110 bin TL değerindeki araç yardımları ile 
Menemen'de polisin araç sıkıntısının kalmadığını ifade ederek, emniyet 
teşkilatına desteklerinden dolayı tüm yönetici ve hayırseverlere teşekkür 
etti. 

Başkan ŞAHİN Verdiği Sözleri Tutmaya Devam Ediyor…
   �EMNİYETİN ARAÇ İHTİYACI KALMADI

Sosyal Demokrat Belediyeler, 'Kentine Güvenen Kentler Buluşması' adıyla 29 
Mayıs Fetih Günü'nde  İstanbul'a  adeta “proje çıkarması” yaptılar. İstanbul-CNR EXPO Fuar 
Merkezi'nde gerçekleşen 'Kentine Güvenen Kentler Buluşması'na Türkiye'nin dört bir 
yanından 61 belediye katıldı. Başarılı belediyelerden seçilmiş olan 500 projenin tanıtıldığı 
fuara Menemen Belediyesi de davet edilerek proje ve çalışmalarını kendi standında tanıttı.

Sosyal demokrat belediyeciliğin hizmet ve proje anlayışını tüm yönleriyle 
tanıtan'Sosyal Demokrat Belediyeler Proje ve Hizmet Fuarı', CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla kapılarını açtı. Konuşmasının ardından, projeleriyle yoğun 
ilgi gören Menemen Belediyesi standını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'na Menemen Belediyesi'nin tamamladığı çalışmalar ve projeleri hakkında 
bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, standı ziyaret eden meslektaşları ve 
ziyaretçilere projelerini ayrıntılarıyla anlatma fırsatı buldu.

Kentsel gelişim, çevre, sağlık, spor, kültür-sanat, sosyal hizmetler, çocuk, gençlik 
ve e-belediye hizmetleri olmak üzere 8 ana başlıkta yapılan ve yapılacak olan çalışmaların 
tanıtıldığı 'Sosyal Demokrat Belediyeler Proje ve Hizmet Fuarı'nda yer alan Menemen 
Belediyesi standını ziyaret eden konuklara; yoğurt, çekirdeksiz kuru üzüm, incir, kayısı, 
Belediye hizmetlerinin tanıtıldığı kitap ve toprak düdüklerden hediye edildi. Menemen' 
özgü topraktan çömlek üretimini ise vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi. 

Menemen Belediyesi projeleriyle 'Sosyal Demokrat Belediyeler Fuarı'nda
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Menemen Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu 
işbirliğinde 'Uluslararası Alternatif Pişirim ve Bezeme Yöntemleri Çalıştayı' 
gerçekleştirildi. Türkiye'nin 7 farklı üniversitesinden 8 öğretim görevlisi ile 
Şili'den 1 ve Güney Kore'den 3 seramik sanatçısının katıldığı uluslararası 
çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Menemen'de hedefledikleri doğrultuda 
uluslararası sanat paylaşımını gerçekleştirecek bir çalıştay gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadığını ifade ederek; “Bugün benim için, üniversitem için 
çok mutlu bir gün. Biz sözümüzde durabildik, istediğimizi gerçekleştirebildik 
ve de uluslararası bir çalıştay düzenleyebildik. Dile kolay gibi görülüyor ama 
uluslararası sanatçıları sizin istediğiniz doğrultuda şartları oluşturarak 
getirebilmek o kadar kolay şeyler değil. Menemen Belediye Başkanı'nı 
ayrıcalıklı bir yere oturtuyorum. Bu konudaki istekliliği, bizim isteğimizle 
çok örtüştüğünden, çok hızlı bir başarı elde ettik” dedi. Yılmaz, törende yeni 
hedefini “Menemen'i Seramik Vadisi Yapmak” şeklinde açıkladı. 

Menemen'de Seramik Vadisi

Türk kültürünün parçası olan deve yaşatmak adına  bir  güreşlerini 
Menemen Belediyesi tarafından Türkelli Güreş Alanı'nda gerçekleştirilen 
Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde; Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 
140 pehlivan deve güreş tuttu. Yaklaşık 20 bin kişinin ücretsiz izlediği 
güreşlerde, havanın da güzel olmasıyla seyirciler piknik tadından bir gün geçirdi. 

Bayrağı babasından devralarak, 23 yıl aradan sonra Menemen'de Deve 
Güreşi'nin startını veren Menemen Başkanı Tahir Şahin; “19. yüzyıl başlarından 
bugüne ülkemiz topraklarında süren bir gelenek olan ve doğuş yeri Aydın 
İncirliova olarak bildiğimiz deve güreşlerinin Menemen'de, 1970'li yıllarda 
yapıldığını hatırlıyorum. Son olarak 1990 yılında, babam Ramiz Şahin'in 
Başkanı olduğu Karakol Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Menemen Polis 
Karakolu yapımına katkı amacıyla ilçemizde deve güreşi düzenlendi. Başta 
babam olmak üzere, o dönemde deve güreşi tertip eden Derneğimizin değerli 
yöneticilerine tek tek teşekkür ediyorum. 23 yıl aradan sonra, bu geleneği 
devam ettirme görevi bize düştü. Bu güreşleri yapmaktaki tek amacımız; birlik 
ve beraberliğimizi kaybetmemek ve daha da geliştirerek devam ettirmektir” 
dedi. 

23 Yıllık Özlem Sona Erdi
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Menemen Belediyesi'nin üçüncüsünü gerçekleştirdiği Rahvan At Yarışları'nda; 
Türkiye'nin 7 bölgesinden yaklaşık 200 rahvan at, Seyrek Arena olarak adlandırılan 900 
metrelik kum pistte, 11 farklı kategoride birincilik için kıyasıya yarıştı. Rahvan At Yarışı 
Şölenine 10 bin kadar izleyici katıldı. 

Dualar ile başlayan 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Mehter Takımı'nın marşları ile 
renklendi. Yarışlar öncesinde, Seyrek Arena'ya Menemen'den ve yurdun dört bir yanından 
gelen konuklarını at üzerinde elinde Türk Bayrağı ile selamlayan Menemen Belediye Başkanı 
Tahir Şahin; 1999'dan bugüne büyük bir onur ve gururla yürüttüğü Belediye Başkanlığı 
döneminde yol, su, kanalizasyon, ulaşım, yeşil alan gibi pek çok Belediyecilik hizmetini 
hemşerilerine sunarken, bir taraftan da hemşerilerini sosyal hizmetlerle buluşturmaya 
çabaladığından bahsetti. 

Rahvan Atlar Menemen'de Kıyasıya Yarıştı 

Hem güreşçi hem de seyirci katılımı ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden sonra 
Türkiye'nin en önemli güreş organizasyonlarından birisi olarak gösterilen Geleneksel Ulukent 
Yağlı Güreşleri, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Ege'nin Er Meydanı olarak bilinen Ulukent Spor 
Kompleksi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından 400'ü aşkın güreşçi kol bağladı. Menemen'deki 
yağlı güreş şölenini 10 bin kadar güreş sever ilgiyle izledi. Kırkpınar güreşlerinde olduğu gibi; 
davulundan zurnasına, peşrevinden cazgırına, okunan manilerinden pehlivanların gösterdiği 
centilmenliğe kadar yağlı güreşin her türlü güzelliği Menemen'de bu yıl da yaşatıldı. 

Türk kültürünün bir parçası olan yağlı güreşlerin yaşatılmasına ve geleceğe taşınmasına 
büyük önem vererek, Kırkpınar'dan sonra en büyük yağlı güreş organizasyonunu Menemen'de 
gerçekleştirdiklerini açıklayan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “2009 yılında 
kapatılarak Belediyemize dahil olan Ulukent'te bizden önce 33 kez yapılan ve 3 yıldır 
Menemen Belediyesi olarak üstlendiğimiz ata sporumuz yağlı güreşlerin yaşatılmasında 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Deve Güreşi'nden Rahvan At Yarışına,  Yağlı Pehlivan 
Güreşine kadar her türlü etkinliğe katkı koyan bir sosyal demokrat belediye anlayışımız var. 
Tüm bunları sadece birlik ve beraberlik adına yapıyoruz” dedi 

EGE'NİN ER MEYDANI MENEMEN'DE 
YAĞLI GÜREŞ ŞÖLENİ YAŞANDI

Menemen Belediyesi ve Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü 
Derneği işbirliğinde 8.'si Süleymanlı Köyü Regülatör Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen 
Köy Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti.  

Ülkemizin farklı yörelerine özgü halk oyunları gösterileri ile renklenen Köy 
Şenliği'nde; halat çekme, çuval ve yumurta yarışı etkinliklerine de yer verildi. Gün boyu 
devam eden eğlenceye ortak olan yaklaşık 3 bin kişiye, Süleymanlı Köyü'nde yaşayan 
kadınların hazırladığı kazanlar dolusu keşkek ikram edildi. Eğlenceli yarışmalar ve halk 
oyunları gösterileri ardından sahne alan Grup Mecaz ile Karadeniz pop müzik grubu 
BABER, izleyicilerini coşturdu. Binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılar ve türküler 
söyleyerek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. 

Menemen'de Köy Şenliği Coşkusu
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Yeşillikler içerisinde ve çileği ile ünlü Menemen'in Emiralem bölgesi,16 
yıl aradan sonra yeniden Çilek Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Emiralem'de 9. 
Çilek Festivali coşkusu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in vatandaşlarla 
birlikte Mehter Takımı'nın marşları eşliğinde Emiralem sokaklarında yürüyüşü 
ile başladı. Yoğun ilgi gören 'Ödüllü Çilek Yarışması'nda dereceye giren en iyi 
çilek üreticileri ödüllendirildi. Festivale renk katması beklenen Yılmaz 
Demirtaş'ın konser programı ise, Hatay Reyhanlı'da onlarca vatandaşımızın 
bombalı saldırıda hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin alınmasıyla 
birlikte iptal edildi.  

16 yıl aradan sonra EMİRALEM'de ÇİLEK FESTİVALİ

Menemen Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Hıdrellez 
Şenliği'nin dördüncüsü, Kazımpaşa Mahalle Meydanı'nda 
gerçekleştirildi. Roman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
şenlikte sahne alan ünlü sanatçı Güllü, sempatik tavırları ve 
birbirinden güzel şarkılarıyla şenliğe katılanları coşturdu.  

 

Menemen'de Güllü Coşturdu

Ege Bölgesi'nin en büyük tiyatro organizasyonlarından biri olan ve Menemen 
Belediyesi'nin 2-6 Nisan 2013 tarihlerinde beşincisini gerçekleştirdiği 'İnadına 
Tiyatro Festivali, yurt içi ve yurt dışından tiyatro toplulukları ile ünlü tiyatro 
sanatçılarının da katıldığı Festival Korteji ile başladı. Ellerinde dövizler taşıyıp 
“İnadına Tiyatro, İnadına Sanat” sloganları atan tiyatro severlerin coşkulu 
yürüyüşüne, vatandaşlar işyerleri ve evlerinin balkonlarından alkışlarla destek 
verdi. 5 gün süresince Menemen'de; çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları, 
söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştirildi. Usta tiyatrocular Haldun Dormen'e 'Kubilay 
Aydınlık Yüzler' Tiyatro Onur Ödülü ve Turgay Tanülkü'ye 'Kubilay Aydınlık Yüzler' 
Tiyatro Emek Ödülü verildi. 

Menemen'de “5. İnadına Tiyatro Festivali”

re ilütnüröG teyilaaF

Sayfa 225Menemen Belediyesi



2013

        Yaptığı sanatsal çalışmalarla bölgenin ve ülkenin önde gelen tiyatroları 

arasına giren Menemen Belediye Tiyatrosu(MEBET), bu çalışmalarına bir yenisini 

ekledi. Kurulduğu 1999 yılından bu yana 66 ayrı oyunu yüzlerce kez sahneleyen, 

onlarca turne yapan ve ülke içerisindeki önemli tiyatro festivallerinde sahne alan 

MEBET, sanat yelpazesine anlamlı bir parça daha ekledi. MEBET,”Köyümde Tiyatro 

Var” başlıklı bir etkinlik yaparak Menemen köylerinde sokak oyunları ve çocuk 

animasyonları yaptı. Etkinlik süresince kahkahalar atan köy halkının ve yüzleri 

boyanan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 

Köyde “Tiyatro” Var

Menemen Belediyesi ile Ege Yaban Hayatı ve Avcılık Federasyonu 
(EYHAF) işbirliğinde düzenlenen '9. EYHAF Grand Prix Fermalı Av 
Köpekleri Yarışması ve Av Turizmi Şenliği', ülkemizin dört bir yanından 
av ve doğaseverleri Menemen'de buluşturdu. 
Menenemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ile Ege Yaban Hayatı ve 
Avcılık Federasyonu Başkanı Ersin Düzyol'un ev sahipliğinde, 6-7 Nisan 
tarihlerinde Seyrek- Villakent Mahallesi'ndeki merada yapılan 
yarışmaları yüzlerce av ve doğasever ilgiyle takip etti. Türkiye'nin 7 
bölgesinden 150 kadar yarışmacının av köpekleriyle birlikte katıldığı 
etkinlikte; İngilizler ve Continental kategorilerinde genç ve yetişkin 
köpekler ayrı ayrı değerlendirildi. Yarışmada; avcılardan av 
köpekleriyle merada gizlenmiş bıdırcınları bulmaları istendi. Türk ve 
Alman hakemlerin gözetiminde yarıştırılan av köpekleri, bıldırcınların 
yerini belirleyerek sahiplerine avın gizlendiği yer hakkında sabit bir 
şekilde durarak ipucu verdi. İki gün süren yarışmalar sonunda dereceye 
giren yarışmacılara kupa ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. 

AVCILAR KÖPEKLERİYLE MENEMEN'DE YARIŞTI
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K-9 köpekleri Menemen'de yarıştı

K-9 olarak bilinen Alman Çoban Köpekleri'nin Irk Standartları Yarışması 
İzmir Şampiyonası, bir kez daha Menemen'de yapıldı. Seyrek-Villakent 
Mahallesi'nde düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından katılan 70 
kadar K-9 köpeği;  duruş, yürüyüş, kurallara uyuş, dayanıklılık, konsantrasyon gibi 
kriterlere göre değerlendirildi. Köpeklerin fiziksel durumu, savunma ve saldırı gibi 
özellikleri de test edildi.

Menemen Belediyesi ile bu yıl da başarılı bir organizasyona ortak 
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor 
Derneği Başkanı Ahmet Karataş; izleyicilere keyifli bir gün yaşatan bu yarışmalar 
ile Alman Çoban Köpekleri üretiminde ırk standartları konusunda en iyi köpeklerin 
seçilip, damızlık olarak kullanılmalarının sağlandığını söyledi. Alman Çoban Köpeği 
Irk Standartları Yarışması İzmir Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını 
hatırlatan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise, sosyal belediyecilik 
anlayışları gereği bu gibi organizasyonlara desteklerinin devam edeceğini söyledi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Menemen'de coşkuyla 
kutlandı. Menemen Belediyesi önünde toplanan 500 kadar 
Belediye çalışanının kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na 
kadar davul, zurna eşliğinde devam etti. Menemen Belediye 
Başkanı Tahir Şahin, kutlamalara katılan tüm çalışanlarına ve 
yürüyüş yolu üzerinde bulunan esnafa karanfil armağan 
ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda halaylar çekilmesinin ardından, 
Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Salih Er tarafından 
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Menemen'deki törenin 
ardından Belediye Başkanı Tahir Şahin; tüm Belediye çalışanları 
ile birlikte 1 Mayıs dolayısıyla İzmir'de sendikaların Alsancak 
Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği kutlama programına 
katıldı. Gündoğdu Meydanı'na 500 kadar Menemen Belediyesi 
çalışanı alkışlar eşliğinde girdi. 

BAŞKAN ŞAHİN, İŞÇİSİYLE 1 MAYIS'I KUTLADI 
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Başkan Şahin'den Hak Arayan Öğretmenlere Destek
24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sorunlarını dile getirmek için Milli 

Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen öğretmenlere Ankara'da gaz bombası, biber 
gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunulması; Menemen Belediye Başkanı Tahir 
Şahin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü konuşmasında yerini aldı.  

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Menemen Cumhuriyet 
Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunuş töreni öncesinde ilçede görev yapan yüzlerce 
öğretmene karanfil sunarak Öğretmenler Günü'nü kutlayan Menemen Belediye 
Başkanı Tahir Şahin; Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise 
Öğretmenler Günü öncesi sorunlarını dile getirmek isteyen öğretmenlere destek 
verdi. Başkan Tahir Şahin, “Öğretmenlik çok onurlu ve çok zor bir meslek. Hem 
öğrenecek, hem öğreteceksiniz. Bu kutsal mesleğin önünde eğilmemek mümkün 
değil. Emekli olan öğretmen arkadaşlarımıza, emeklilik hayatlarında mutluklar 
diliyorum. 40 yıl öğretmenlik yapan arkadaşlarımız dünyaca zorluklar çekmiş. En 
büyük zorluk da biber gazı yemek olmuş. Yeni gelen arkadaşlarım umarım biber gazı 
yemeden bir 40 yıl geçirirler” sözleriyle eğitimcilerden yoğun alkış aldı.

Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık 
Ayı” olarak belirlenen Nisan'da otistik çocukları aileleri ve 
öğretmenleri ile birlikte piknikte buluşturan Menemen Belediye 
Başkanı Tahir Şahin; otizm konusunda farkındalık yaratmak ve 
otizmli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek adına her türlü 
desteği sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. 

Gediz Nehri 'nin kenarında bulunan Emiralem 
Regülatörü'nde gerçekleşen ve oldukça eğlenceli geçen piknik 
etkinliğine; Emiralem Sabahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim 
Merkezi ve İş Eğitim Merkezi ile Menemen'deki  ilköğretim 
okullarının bünyesinde açılmış otistik sınıfların öğrencileri, 
velileri ve öğretmenleri katıldı. Menemen Belediyesi'nin mangal 
ikramının ardından kendilerini müziğin ritmine bırakan otistik 
çocuklar, velileri ve öğretmenleriyle birlikte dans edip 
gönüllerince eğlendiler. 

'Otizm Farkındalık Ayı'nda Menemen Farkı
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MENEMEN'DE COŞKUYLA KUTLANDI
Menemen Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü coşkulu bir program ile kutladı. 
Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Türk Kadınlar Birliği, Yardım Sevenler Derneği, Kent 
Konseyi Kadın Meclisi, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi Menemen'deki pek çok Sivil 
Toplum Örgütü'nden kadınların katıldığı etkinlik; Menemen Belediye Tiyatrosu'nun  
“Yaşamın yarısı da bizim hakkımız” adlı pandomim gösterisi ve şiirlerle renklendi. Türk 
Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Yılmaz Demirtaş'ın verdiği konser katılımcıları 
keyiflendirdi.

Türkelli Düğün Salonu'ndaki etkinliğe katılan yaklaşık 1000 kadını karanfilerle kapıda 
karşılayan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Kadın erkek eşitliği” söyleminin 
gerçekte uygulanmadığını ifade ederek; “Dünya genelinde işin %60'ını kadınlar 
yaparken, tüketilen paranın ancak %10'u kadına kalıyor. Türkiye'deki 3 bin Belediye 
Başkanı'ndan sadece 26'sı kadın, 26 Bakanlık'tan sadece 1'i kadın, her 10 kadından 4'ü 
şiddet görüyor, her 3 kadından birisi işsiz kalıyor. Bu durumda ülkemizde kadın-erkek 
eşitliğinden söz etmemiz mümkün değildir” dedi. 

Uğur Mumcu Menemen'de Anıldı
24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da bombalı bir suikasta kurban giden 

gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 20. yıldönümünde Menemen'de anıldı. 
Menemen Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uğur Mumcu ve 
Cumhuriyet Aydınlarını Anma Etkinliği'ne ev sahipliği yapan Menemen 
Belediye Başkanı Tahir Şahin; “Uğur Mumcu'yu katleden bu karanlık 
düşünceye sahip insanları bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyorum. Uğur 
Mumcu'nun 'Korkak bin kere, cesur bir kere ölür' sözlerini unutmadık, asla 
unutmayacağız” diye konuştu.

Uğur Mumcu ve tüm Cumhuriyet Aydınları anısına hazırlanan 
sinevizyon gösteriminin ardından sahne alan Menemen Belediye Tiyatrosu 
(MEBET), sunduğu şiir dramatize ile büyük alkış topladı. “Metin Güler ile 
Kırmızı Siyah Saatler” adlı müzik programında ise birbirinden güzel türküler 
hep bir ağızdan seslendirildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Uğur Mumcu 
köşesinde oluşturulan anı defterine duygularını aktardılar. 
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Başkan Şahin'den yeni Dershane Müjdesi

Başkan Şahin'in gurur günü

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına son yerel seçimlerin ardından kurulan 
Menemen Belediye Dershanesi'nin 2012-2013 eğitim öğretim dönemi yılsonu 
etkinliği, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yoğun ilgi gören etkinlikte görev 
alan öğrenciler; tiyatro, pandomim ve illüzyon gösterileri ile büyük alkış aldı. Halk 
oyunları gösterileri ile renklenen gecede, öğrenci korosunun sunduğu müzik şöleni 
davetliler tarafından ayakta alkışlandı. 
Menemen ilçe sınırlarında ikamet eden ve maddi imkanı yeterli olmayan ailelerin 
çocuklarını SBS, YGS ve LYS sınavlarına hazırlayan Menemen Belediye Dershanesi'nin, 
Menemen Belediyesi'nin en önemli Sosyal Sorumluluk Projeleri'nden birisi olduğunu 
ifade eden Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; geleceğe yönelik yapılabilecek en 
önemli yatırımlardan birisi olarak örnek gösterilen bu projeyi hayata geçirmiş 
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.  Belediye Dershanesi'nin farklı 
kültürlerin kaynaşmasına da katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Şahin, yeni 
dönemde Menemen'in merkezine de bir tane aynı şekilde ücretsiz dershane açacağını 
müjdeledi.

Kurulduğu ilk yıl 35 öğrencisini üniversite ile buluşturan 
Menemen Belediye Dershanesi'nin bu yıl 76 öğrencisi devlet 
okulları yada Vakıf Üniversitelerinde okumaya hak kazandı. 
Menemen Belediye Dershanesi'nde eğitim görerek üniversite 
hayaline ulaşan öğrenciler,  Menemen Belediye Başkanı Tahir 
Şahin'i makamında ziyaret ederek, kendilerine bu imkanı 
sağladığı için teşekkürler ettiler. Bu ziyaretten büyük gurur 
duyduğunu belirten Başkan Şahin, iki yıldır hizmet veren 
Menemen Belediye Dershanesi için “Şuna inanın ki bu yaptığım 
en güzel yatırım” ifadesinde bulundu
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Başkan Şahin Yeni Girişimcilerle Buluştu

'İşleyen Eller Bürosu' TAŞHAN'da

         KURSİYERLERİN EL EMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Menemen Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde Menemen'de düzenlenen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programlarını başarıyla tamamlayarak KOSGEB 
kredilerinden faydalanmaya hak kazanan 172 kursiyer; “Girişimcilik Haftası” 
dolayısıyla Şehir Parkı içerisindeki Belediye Park Cafe'de düzenlenen kokteylde bir 
araya geldi.

Belediyeciliğin sadece yol su hizmetlerden,  ve kanalizasyon gibi  ibaret 
olmadığını hatırlatan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; “Özellikle sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda bu ilçede yaşayan bütün vatandaşlarımızın gelişimini 
sağlamak da bizim görevlerimiz arasında. Bu düşünceyle Belediyemiz ve KOSGEB 
işbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programları düzenliyoruz” dedi.

Ege Bölgesi'ndeki Türk Kadınlar Birliği Derneği Şubelerinin Başkan ve Onursal 
Başkanları ile yönetici ve üyelerinin katılımıyla her ay gerçekleşen 'Geleneksel Ege 
Buluşması'nda son durak Menemen oldu. 

Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe Yıldıztepe'deki 
Devrim Şehidi Kubilay Anıtı'nı ziyaretle başlayan kadınlar; Menemen Belediyesi 
tarafından Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi'ne tahsis edilen tarihi Taşhan 
Çarşısı'ndaki  'İşleyen Eller Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdiler. Taşhan'da kendilerine 
tahsis edilen dükkanda, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satışa sunarak gelir elde 
edeceklerini açıklayan Türk Kadınlar Birliği Menemen Şube Başkanı Müesser Kırımlı; 
kendilerine bu fırsatı sunan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e teşekkür etti. 

Menemen Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde eğitim alan 
kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
törenin ardından sergilenmeye başlandı.  Ahşap Boyama, Üç Boyutlu Resim, Tel Kırma, 
Gümüş İşlemeciliği, Mis Sabun, Giyim ve Kumaş Desenleme, Kurdele Nakışı, Kırk Yama 
ve Takı Tasarım kurslarına katılan 420 kursiyerin eğitimleri süresince oluşturdukları 
1000'e yakın eser büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösterileri ile renklenen açılış 
töreninde; eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının sunulması 
ve kurs öğretmenlerinin teşekkür belgesi ile onurlandırılmasının ardından Menemen 
Belediye Başkanı Tahir Şahin ve eşi Nurdan Şahin; kamu kurum ve kuruluşları 
yöneticileri ile birlikte, 1 hafta süresince ziyaretçilere açık tutulacak serginin açılış 
kurdelesini kesti.
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Menemen'de Ramazan Bir Başka Güzel
Menemen Belediyesi'nin ilçede birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını 

artırmak adına gelenekselleştirdiği, 2006 yılından bugüne aralıksız sürdürülen 
sokak iftarları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı boyunca hemen her gün 
iki farklı mahalle yada köyde iftar sofrası kuruldu. İftar sofralarının kurulduğu 
mahalle ve köyler ile her gün Cumhuriyet Meydanı'nda; ramazan eğlencelerinin 
vazgeçilmezi meddah, gölge oyunu, aşuk ile maşuk, Hacivat ve Karagöz 
gösterileri gerçekleştirildi. Vatandaşlara ayrıca Osmanlı macunu, şerbet ve 
pamuk helva ikram edildi. İftar sofralarının yanı sıra her gün ihtiyaç sahibi 1000 
vatandaşımızın evine iftar yemeği ulaştırıldı. 

Menemen Belediyesi'nin ilçede birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını 
artırmak adına gelenekselleştirdiği, 2006 yılından bugüne aralıksız sürdürülen 
sokak iftarları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı boyunca hemen her gün 
iki farklı mahalle yada köyde iftar sofrası kuruldu. İftar sofralarının kurulduğu 
mahalle ve köyler ile her gün Cumhuriyet Meydanı'nda; ramazan eğlencelerinin 
vazgeçilmezi meddah, gölge oyunu, aşuk ile maşuk, Hacivat ve Karagöz 
gösterileri gerçekleştirildi. Vatandaşlara ayrıca Osmanlı macunu, şerbet ve 
pamuk helva ikram edildi. İftar sofralarının yanı sıra her gün ihtiyaç sahibi 1000 
vatandaşımızın evine iftar yemeği ulaştırıldı. 

MENEMEN'DE 10 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI
TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ KADİR GECESİ

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; bu yıl bir ilk olarak Ramazan'ın son 
sahurunda Menemenlileri buluşturdu. Hemşehrileriyle birlikte sahur yapan Başkan 
Şahin'in Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği sahur programına yaklaşık 3 bin kişi 
katıldı.Menemenli Ramazan davulcuların manileriyle başlayan sahur programına 
konuşmacı olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. 
Dr. Ziya Şen ve Menemenli Halil Akgün Hoca, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifin anlam ve 
önemini belirten açıklamalarda bulundu. Yıldız FM Radyo Yapımcısı Mehmet Bozdağ şiirleri 
ile geceye renk kattı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve kasideler sunulan gece, dualarla sona erdi. 
Saat 01:00 sıralarında masalarına getirilen sıcak çorba, kahvaltılıklar ve çay ile sahur 
yapan Menemenliler, 03:00'e kadar devam eden sahur programını büyük bir ilgiyle takip 
ettiler.

MENEMEN BELEDİYESİ'NDEN BİR İLK DAHA
Binlerce Menemenli Cumhuriyet Meydanı'nda sahur yaptı
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Başkan Şahin, Anneler Günü nedeniyle Şehit Anneleriyle buluştu
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Anneler Günü nedeniyle 

Menemen'deki şehit anneleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Menemen Belediye 
Restoran'da, ilçedeki şehit anneleriyle bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı 
Tahir Şahin, karanfillerle karşıladığı şehit annelerine plaket takdim ederek şunları 
söyledi; “14 yıllık Belediye Başkanlığım dönemimde gerçekleştirdiğimiz en anlamlı 
Anneler Günü kutlamasını yaşıyorum.   Ülkesi için hiçbir görevden kaçınmayan 
kahraman evlatlarınız sayesinde bizler bugün özgürce yaşayabiliyoruz. Aziz 
Şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı olarak ilelebet yaşayacaktır. Böyle 
bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlerle gurur duyuyor; Anneler Günü'nüzü gönülden 
kutluyorum.” 

Menemen Belediyesi ve Menemen'de faaliyet gösteren Fade Gıda 
Ltd. Şti. işbirliğinde üçüncüsü gerçekleştirilen Toplu Sünnet Şöleninde, 
Menemen'in yanı sıra İzmir'in farklı ilçelerinden 175 çocuk sünnet ettirildi. 
Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Toplu Sünnet Şöleni, 
mevlit ve ilahiler okunarak başladı. Halk oyunları gösterileri ile renklenen 
sünnet şölenine, 1 hafta içerisinde ikamet ettikleri bölgelerde sünnet olacak 
çocuklar ve ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sünnete 
katılanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. 

Menemen'de 3. Toplu Sünnet Şöleni

Kıbrıs Türklerine özgürlük ve huzur getirmek adına 1974 yılında 
gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Menemenli Gaziler,  
Menemen Belediyesi'nin düzenlediği program kapsamında Kıbrıs'a gitti. 
39 yıl önce barış götürmek için çıktıkları Ada'da bu kez anılarını tazeleyen 
Menemenli 30 Gazi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına 
da katıldı. 39'uncusu düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük 
Bayramı” dolayısıyla gerçekleştirilen Resmi Geçit Töreni'ne Türkiye'den 
katılan tek gazi grubu olan Menemenli Gaziler; tören sırasında Atatürk 
Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundular. 

MENEMENLİ GAZİLER,
39 YIL SONRA YENİDEN KIBRIS'A ÇIKTI
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