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2019’da yapılacak seçimlerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu 

biliyoruz. Daha önceki tecrübelerimizden de yola çıkarak bizi başarıya 

programlı bir çalışmanın ulaştırabileceğinin düşünerek, öncelikle 

çalışmalara Stratejik Plan hazırlama ile başladık. 

Bu süreçte önce ilçemizin ve ilçe örgütümüzün tarihi incelendi, mevzuat 

analizi yapılarak örgütün etkinlik alanı ve görevleri ortaya koyulmaya 

çalışıldı. 

Sonraki süreçte örgütün paydaşları tespit edilerek, iç paydaşlar ve dış 

paydaşlar olmak üzere gruplandırıldı. Tüm üyelere kısa mesaj (sms) 

gönderilerek görüş ve önerileri yazılı olarak talep edildi. Stratejik 

planlama çalışmaları kapsamında toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılara 

eski il ve ilçe başkanları, eski gençlik ve kadın kolları başkanları, parti 

kanaat önderleri, eski belediye meclis üyeleri, yedek yönetim kurulu 

üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve partili muhtarlarrın önerileri alındı.  

Basın Yayın, Eğitim, Engelli, Emekli, Eylem-Etkinlik, Halkla İlişkiler, İnsan 

Hakları, Kentsel Dönüşüm ve Çevre, Sağlık Komisyonları ve Emek 

Bürosu kuruldu. Görev tanımları oluşturuldu ve hedef ve yol haritaları 

belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalara başlandı. 

Örgütlenme partimizin en önemli görevlerinden biridir. Bu nedenle 

örgütlenmenin en temel taşlarından mahalle temsilcilerimiz ve mahalle 

çalışma gruplarımızın görev ve yetkilerinin arttıracak yeni bir örgütlenme 

modeli oluşturuldu. Karabağlar yatay ve dikey mahallelerin bir araya 

getirerek 7 mahalleden oluşan 8 grup oluşturuldu. Her bölgede 2 yönetim 

kurulu üyesi, 3 belediye meclis üyesi, gençlik ve kadın kolları yöneticisi 

görevlendirildi. 
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Örgütlenme çalışmaları kapsamında köyler hariç, 56 mahallemizde 

toplantılar gerçekleştirilerek mahalle çalışma grupları oluşturuldu. Yeni 

oluşturulan sisteme göre her bölgede bir dönem temsilcisi belirlemek 

üzere bölge toplantıları yapılmaya başladı. Bölge toplantılarında mahalle 

temsilcilerimizin çalışması için gerekli dokümanlar hazırlanarak 

kendilerine dağıtıldı. 

Hedef ve yol haritalarımız çerçevesinde özel gün ve ülke gündemini 

yakından takip ederek dikkat çekecek eylemler gerçekleştirmeyi 

planlamaktayız. Hergün değişen ülke gündemine anlık tepkiler 

verebilmek üzere Acil Eylem ekibi oluşturuldu. İlk olarak Ocak ayında 

Diyanetin kız çocukları 9 erkek çocukları 12 yaşında evlenebilir fetvası 

nedeniyle, Karabağlar Diyanet İleri Başkanlığının bulunduğu 

Kaymakamlık binası önünde  basın açıklaması düzenlendi. Şubat ayında 

ülkemizde artan çocuk istismarı olaylarına sessiz kalmamak için 

“ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA” sloganıyla eylem gerçekleştirildi. İlçe 

Başkanlığımız önünden Eskiizmir Caddesi üzerinde Bahçem Kafe’ ye 

kadar slogan ve pankartlı yürüyüşle gerçekleşen eylem basın açıklaması 

ile son buldu. Eylem ulusal ve yerel basının da geniş yer buldu. 

Özel gün etkinlikleri olarak ocak ayında Gençlik kollarımız tarafından 

Uğur Mumcu Parkında Uğur Mumcu Anma etkinliği gerçekleştirildi. 14 

Şubat Sevgiler gününde Nevvar Salih İşgören huzur evi sakinlerini sevgi 

paylaştıkça çoğalır diyerek ilçe örgütümüz yalnız bırakmadı.  8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamından Mart ayında Bozyaka Kültür 

Merkezi’nde Kadın ve Gençlik Kollarımız tarafından anma etkinliği 

düzenlendi. Örgütümüz tarafından etkinliğe yoğun katılım sağlandı. 14 

Mart Tıp Bayramı’nda ilçemizde bulunan sağlık ocağı ve hastaneler 
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ziyaret edilerek sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramları kutlandı. 18 Mart 

Şehitleri Anma Günü nedeniyle Salih Omurtak mahallemizde ikamet 

eden şehit ailesi ziyaret edildi. 

Bir yandan ilçe genelindeki çalışmalar sürerken bir yandan da komisyon 

çalışmalarımıza devam etti. Engelli Komisyonu tarafından Belediye 

Sosyal İşler Müdürlüğü ziyaret ederek belediyemizin yaptığı çalışmalar 

hakkında bilgi alındı. Tahsin Yazıcı ve Şehitler mahallelerimizde 5 Engelli 

ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık Komisyonu Yeşilay Haftası’nda 

“Yaşamayı Seç” temalı sigaraya hayır çalışması başlattı. Ülkümen 

Rodoplu’nun katılımıyla Kadın Kollarımıza Sağlık Politikaları hakkında 

bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Emekli Komisyonu Alzeimer 

Derneği ve İ.B.B Yaşlılar Merkezini ziyaretler gerçekleştirdi.  Basın 

Yayın Komisyonu tarafından ilçe etkinlikleri takip edilerek 

fotoğraflanarak Sosyal Medya hesaplarımızda ve web sayfamızda 

paylaşıldı. Ülke ve Yerel Basın Takibi, Rakip Parti Takibi için görev 

paylaşımı yapıldı ve çalışmalara başlandı. Kentsel Dönüşüm ve Çevre 

Komisyonu Karabağlar Mahalleler birliğinin düzenlediği toplantı ve imza 

kampanyalarına katılarak destek sağladı. Limontepe Kentsel Dönüşüm 

Derneği, Karabağlar Çevre Koruma Müdürlüğü, Büyükşehir Kentsel 

Dönüşüm Daire Başkanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuldu. 

Eğitim Komisyonu tarafından Ana Kademe, Gençlik ve Kadın Kolları 

Yönetim Kurulu Üyelerine Üye Temel Siyasi Eğitimi gerçekleştirildi. 

ÜTSE ‘de oluşturulan tüm ekipler projelerini gerçekleştirerek eğitimlerini 

tamamladı. Üye Temel Siyasi Eğitimi takvimi oluşturuldu. Emek Bürosu 

tarafından İş-Kur ziyareti yaparak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
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alındı. Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Tüketiciyi Koruma Derneği, Sağlık 

Emekçileri Derneğine ziyaretler gerçekleştirildi.  

Ayrıca STK'lardan sorumlu ana kademe ilçe yönetim kurulu üyemiz,kadın 

kolları yönetim kurulu üyemiz ve gençlik kolları yönetim kurulu üyemiz 

tarafından Karabağlar Kulüpler Birliği, Uzundere Spor Kulübü, 

KAMİDER, Karabağlar Esnaflar Arası Dayanışma Derneği, İzmir Spor 

Kulübü, Genel Sağlık İş Sendikası ve Dans Terapileri Derneği, Yeşilyurt 

Kültür Sanat Derneği, Yenikapı Tiyatro ve Spor Derneği,SÜMHOTER, 

Kaliteli Yaşam Spor Derneği, İzmirspor Masterlar Derneği ziyaret 

edilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 


