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∂ TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,
ebediyete intikalinin 79. yıldönümünde özlem ve minnetle anıldı. ∂ 2’de

KONAK Beledi-
ye Başkanı
Sema Pekdaş,

projesi otopark yö-
netmeliğine uygun
hazırlanmadığı için
ruhsat izni verilme-
yen Alsancak Stadı
ile ilgili açıklamalar-
da bulundu. Türkan
Saylan Alsancak
Kültür Merkezi’nde
düzenlenen toplantı-
da, ruhsat izni ver-
medikleri için kente
ihanet ettikleri suç-
lamasında bulunan-

lara karşı artık ses-
siz kalmayacaklarını
söyleyen Pekdaş,
“Alsancak Stadı’nın
yıkım kararı çıktı-
ğında tüm İzmirliyle
güçlü bir kamuoyu
oluşturup, buranın
stat olarak kalması-
nı sağladık. Ancak
hazırlanan projede
otopark yeri nere-
deyse hiç yoktu.
Oysa mevzuat gereği
431 araçlık otopark
yeri ayrılması gere-
kiyor” dedi. ∂ 8’de

KONAK Belediyesi
ile İzmir Gazete-
ciler Cemiyeti

(İGC) işbirliğiyle düzen-
lenen Eflatun Nuri Ulusal

Karikatür Yarışması’nda
dereceye giren karika-
türler belli oldu. Seçici
kurulun yaptığı değer-
lendirme sonucunda

toplam on eser ödül aldı.
‘İfade ve Basın Özgürlü-
ğü’ konulu yarışmaya
Türkiye’nin farklı illerin-
den çizerler katıldı. ∂ 7’de

ATATÜRK’ün ölümünün 79. yıldönümünde 161
öğrencinin katıldığı Ata’ya duyulan özlem ve
minnet konulu kompozisyon yarışmasında Su-
riyeli Hude Osman ‘Atam Mustafa Kemal Ata-
türk’tür’ başlıklı yazısıyla özel ödül kazandı . 
∂ 2’de

ALSANCAK semtinin sakinleri ile bir araya gelen Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, kentin kalbinin attığı bölgeyi
yeniden canlandıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Al-
sancak esnafı ve semt sakinleri ile buluşan Pekdaş, İzmir’in
gözde mekanlarına ev sahipliği yapan bölgeyle ilgili yürütü-
len çalışmalar hakkında bilgi verdi.  ∂ 3’te

BÜYÜKŞEHİR Bele-
diyesi; Gültepe böl-
gesindeki Çınartepe,
Atamer, Anadolu,
Trakya, Murat, Çam-
kule, Saygı, Ulubatlı,
Yavuz Selim, Boğa-
ziçi, Mersinli, Halka-
pınar ve Umurbey
mahallelerini kapsa-
yan çalışmaları ta-
mamladı. Yetmiş yıl
önce dere olan ancak
çarpık yapılaşma
nedeniyle yola dö-
nüşen bu bölgede,
yerin 2 metre altında;
4.5 metreye 2 metre
ile 1 metreye 1 metre
genişliğinde değişen
ebatlarda menfezler
yapılarak 19 kilo-
metrelik dere yatağı
oluşturuldu. ∂ 3’te

ATATÜRK’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Konak
Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir-
likte düzenlediği Ata’ya Saygı Koşusu’na bin 157
öğrenci katıldı. ∂ 2’de

¥ GEÇTİĞİMİZ günlerde peş peşe iki
toplantı yaparak Alsancak esnafı ve
mahalle sakinlerini dinleyen Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, böl-
geye canlılık getirecek düzenlemeleri
içeren projeyi tanıttı. Her gün binlerce
İzmirliyi ağırlayan Alsancak’ın Gül,
Meksika ve Ümran Baradan sokak-
larını yepyeni bir görünüme kavuş-
turacak proje mahalle sakinlerinden
tam not aldı. Toplantıya Alsancak
Kültür Mahallesi Muhtarı Nilgün Gü-
ney’in yanı sıra esnaf ve mahalle sa-
kinlerinden temsilciler katıldı. ∂ 3’te

Alsancak
güzelleşecek

Minikler
Atatürk’ü
yazdı

Ata’ya saygı
’KONAK Belediyesi İzcilik Kulübü üyesi 35 minik,
Atatürk’ü kabri başında anmak için Ankara’ya
gitti. Minik izcileri Anıtkabir’e gidişlerinde Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş uğurladı. Saat
22.00’de Basmane’deki hizmet binası önünde
toplanan izci kafilesi, otobüslere binmeden önce
marşlar söyledi. ∂ 2’de

ÜCRETSİZ KARŞILANDI
HAYATA geçirdiği ‘Spor Okulları’ projesi ile sporu yaygın-
laştırarak, sağlıklı nesillerin yetişmesini hedefleyen Ko-
nak Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin spor malzeme-
lerini ücretsiz karşılamaya devam ediyor. Spor İşleri Mü-
dürlüğü tarafından ilçe genelindeki okullarda 4 bin 200
öğrenciye spor malzemesi yardımı yapıldı. Yeni eğitim
öğretim yılında da desteklerini sürdüren Konak Beledi-
yesi ayrıca Vali Kazım Paşa İlkokulu'ndaki 250 öğrencinin
spor malzemesi ihtiyacını da ücretsiz karşıladı. 

İSTEYİN DESTEK OLALIM
KAPILAR semtindeki Vali Kazım Paşa İlkokulu'nda dü-
zenlenen törende, öğrencilere spor malzemeleri arma-
ğan edildi. Okula gelişinde öğrenciler tarafından büyük
bir coşkuyla karşılanan Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta çocukların sporla
büyümesi adına çalışmalarının süreceğini söyledi. Baş-
kan Pekdaş, özellikle kız çocuklarının çok çalışmasını ve
okuyup meslek edinmesini istedi.   ∂ 8’de

Konaklı
izciler 
Ata’sına
gitti

İki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurtaİki boyoz bir yumurta

‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür 
Yarışması’ sonuçlandı

Gültepe’de
tarihi yatırım
tamamlandı

BOYOZ Festivali, kent yaşamına farklı bir heye-
can kattı. Sergi ve panellerin de yer aldığı festi-
val, Gündoğdu Meydanı’nda binlerce boyozse-
veri bir araya getirdi. ∂ 2’de

Ata’ya
özlem

¥ İZMİR Tülay Aktaş Gönüllü Kuru-
luşlar Güçbirliği’nin aylık olağan top-
lantısı Kaya Termal Otel’de gerçekleşti.
Fatoş Dayıoğlu’nun başkanlığında
gerçekleşen toplantıya Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş konuk
olarak katıldı. Toplantıda Konak Be-
lediyesi’nin ev sahipliğinde 25 Ekim
Çarşamba günü Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nde düzenlenen
Cumhuriyet’in Kadınları konulu et-
kinlikte görev alan kadınlara teşekkür
belgeleri Başkan Pekdaş tarafından
verildi. ∂ 4’te

¥ ÖMRÜNÜ çocukların iyi eğitim al-
masına harcadığı için 'İzmir'in Annesi'
olarak tanınan Türk Anneler Derneği
İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Şenel
Aksu ölümünün 12'nci yılında Konak
Belediyesi’nce adına düzenlenen 4.
Şenel Aksu'yu Anma Koşusu ile anıldı.  
Konak Belediyesi Toros Spor Merke-
zi’nde düzenlenen Şenel Aksu Anma
Koşusu’na Ömer Zeybek Anadolu Li-
sesi, Seyfi Gülmez Ortaokulu ve Kazım
Karabekir Ortaokulu’ndan toplam bin
350 öğrenci katıldı.  ∂ 8’de

Kadın özgürse 
demokrasi vardır

İzmir'in Annesi
için koştular

Bölge canlanacak

Cumhuriyet için 24 
saat sahnede kaldılar∂ 6’da

Okullarda bugüne kadar 4 bin 200 öğrenciye spOr malzemesi yardımı yapıldı

Bu mutluluk
her Seye değer
Gençler; Güneşli, Zafertepe ve Toros mahallelerindeki spor tesisle-
rinin yanı sıra İsmetpaşa, Levent ve Zeytinlik semt merkezleriyle
birlikte toplam yirmi dokuz merkezde futbol, tekvando, jimnastik,
basketbol,  atletizm sporlarını yapma imkanı buluyor

Başkan Pekdaş, “Spor insanların sağlıklı olmasını sağlar. Sizler de sağlıklı olun, çok spor yapın diye biz size destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün
79'ncu yılında Konak Belediyesi'nce dü-

zenlenen gecede sevdiği türkülerle anıldı. Konak
Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun 'Ata'mızı
Türkülerle Anıyoruz' konserine İzmirliler yoğun
ilgi gösterdi. Atatürk'ün sevdiği türkülerden
oluşan konser, Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım
Hikmet Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Hem koro
şefi hem de solist olarak yer alan Bahar Almaç
yönetiminde koristler Ulu Önder’in sevdiği tür-
külerin yanı sıra adına yazılmış türküleri de
seslendirdi. ‘Alişimin Kaşları Kara’, bir Rumeli
türküsü olan ‘Manastır’, ‘Dağlar Dağlar Viran
Dağlar’, ‘Havada Bulut Yok’ gibi türkülerin yanı
sıra Aşık Mahzuni Şerif'in Atatürk için yazıp
bestelediği 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' türküsü
de gecede seslendirilen türküler arasındaydı. 

KONAK Belediyesi Basmane Hizmet
Binası önünde toplanan belediye ça-
lışanları saatler 09.05’i gösterdiğinde

Ata’sı için saygı duruşuna geçti. Türkiye’nin
hemen her yerinde olduğu gibi 9 Eylül Mey-
danı’nda da hayat durdu. Belediye çalışanları
ile birlikte saygı duruşunda bulunarak Ata-
türk’e olan bağlılık ve özlemlerini bir kez
daha dile getiren Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, “Atatürk ve arkadaşları bize
Cumhuriyet’i emanet etti. Bu cumhuriyeti

hukukun üstünlüğüne dayanan, demokratik
bir cumhuriyet olarak yaşatmak bizim gör-
eviz. Cumhuriyet hiç olmadığı kadar karanlık
günlerden geçiyor. Cumhuriyet aynı za-
manda bir sorumluluk rejimidir. Bizler bu
sorumluluğu yerine getirerek çok daha fazla
çalışmak zorundayız. Hepinizden çok daha
fazla fedakarlık bekliyorum. Cumhuriyet
için, özgürlüğümüz için, geleceğimiz için…
Büyük Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla, minnetle
anıyoruz” dedi. 

Türkülerle Atatürk

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluş süre-
cinde ve sonrasında ülkemizde sanatın
gelişmesi için büyük çaba gösteren Mus-

tafa Kemal Atatürk, Konak’ta açılan ’10 Kasım
Ata’ya Saygı’ adlı sergiyle anıldı. Konak Beledi-
yesi’nin Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin
79’ncu yıldönümü dolayısıyla ev sahipliği yaptığı
sergi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merke-
zi’nde açıldı. Resim, seramik, dokuma ve fotoğraf
alanlarındaki çalışmaların sergilendiği açılışta;
Burak Erim, Cem Atmaca, Damla Hancıoğlu,
Erdal Kara, Fırat Neziroğlu, Leyla Önen, Maartiz,
Merve Güven, Nedret Yaşar, Nihan Akdemir,
Özgürcan Artan, Sema Okan Topaç, Serpil Birsin,
Tuba Gültekin ve Varol Topaç isimli sanatçıların
eserleri büyük ilgi gördü. 

ULU Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölüm yıldönü-
mü dolayısıyla düzenlenen

geleneksel Ata’ya Saygı Koşu-
su’na bu yıl da binlerce öğrenci
katıldı. Konak Belediyesi ile İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir-
likte organize ettiği Ata’ya Saygı
Koşusu’nun 19’uncusuna 60 okul-
dan ilk, orta ve lise olmak üzere
toplam bin 157 öğrenci katıldı. Öğ-
renciler minikler, küçükler, yıl-

dızlar ve gençler kate-
gorilerinde 450, 650,
850, 1200 ve 1800 metre
olmak üzere yaş grup-
larına göre sınıflandı-
rılarak koştular.  İnciraltı

Kent Ormanı’nda gerçekleşen ya-
rışı izleyenler arasında Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş ile
Konak İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürleri Ali Türkoğlu ve Menderes
Tunç da yer aldı.

ATATÜRK’ün ölümünün 79.
yıldönümünde 161 öğrenci
Ata’ya duyulan minnet ve

özlem konulu kompozisyon ya-
rışmasında Suriyeli Hude Osman
‘Atam Mustafa Kemal Atatürk’tür’
başlıklı yazısıyla özel ödül ka-
zandı. Konak Belediyesi ile Al-
sancak Koruma ve Güzelleştirme
Derneği işbirliğiyle düzenlenen
‘Atatürk’ün Çocukları Atatürk’ü

Anlatıyor’ kompozisyon yarış-
masında dereceye giren öğren-
cilere ödülleri verildi. Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi
Benal Nevzat Salonu’nda ger-
çekleştirilen törene başkan Pek-
daş, Alsancak Koruma ve Gü-
zelleştirme Derneği Başkanı Dilek
Olcay, İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürleri Ali Türkoğlu ve Menderes
Tunç ile İzmir’i Sevenler Platformu

Başkanı Sancar Maruflu, jüri üye-
leri ve çok sayıda davetli katıldı.
Fatih Mehmet Ortaokulu’ndan
‘Atatürk Bir Yoldur’ başlıklı ya-
zısıyla Dilan Bulut birinci, ‘Gök-
yüzüne Selam’ kompozisyonuyla
Necatibey Ortaokulu’ndan Hamdi
Deniz Toptancı ikinci, Boğaziçi
Ortaokulu’ndan ‘Elma Şekerim’
başlıklı yazısıyla da Derya Uysal
üçüncü oldu. 

Ata’ya saygı
sergisi

İZMİR'in merkez ilçesi Konak’ta faaliyet gös-
teren Gültepe Makedon Göçmenleri Derneği,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebe-

diyete uğurlanışının 79. yıldönümü dolayısıyla
lokma döktürdü. Gültepe Meydanı'nda düzen-
lenen etkinliğe Başkan Pekdaş’ın yanı sıra
Balkan Göçmenleri Federasyonu’na bağlı der-
neklerin yöneticileri, sendikacılar, muhtarlar
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gültepe Makedon
Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve ilkelerinin her zaman takipçisi
olacaklarını belirtti.

Ata için lokma

KONAK Belediyesi İzcilik Kulübü üyesi
otuz beş minik Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-

türk’ü kabri başında anmak için Ankara’ya gitti.
Minik izcileri Anıtkabir’e gidişlerinde Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş uğurladı. Saat
22.00’de Basmane Hizmet Binası önünde top-
lanan izci kafilesi, otobüslere binmeden önce
marşlar söyledi. İzci selamı vererek Atatürk’e
bağlılıklarını gösteren minik izciler, yolculuk
öncesi kendilerini uğurlamaya gelen Başkan
Pekdaş’a çiçek verdi. İzcilere iyi yolculuklar di-
leyen Başkan Pekdaş, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü sevgi, özlem ve şükranla andıklarını
söyledi. 

Konaklı izciler 
Anıtkabir’de

Duygusal
konser
İZMİR Atatürk’ü, İzmir’e ve Atatürk’e yakışan
çok özel bir programla andı. Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Fahir
Atakoğlu’nun “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri
Sarı Zeybek Sahne Kantatı” muhteşem görün-
tülere sahne oldu. Duygusal anların yaşandığı
konserde, Mustafa Kemal’in yaşamı ekseninde
ülkenin tarihi anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebe-
diyete intikalinin 79. yıldönümünde Konak'ta özlem ve minnetle anıldı 

Ata’ya özlem
Başkan Pekdaş: atatürk ve arkadaşları Bize Cumhuriyet’i
emanet etti 

Ata
için
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Ata
için
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koştular
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koştular

Ata
için

koştular

Ata
için

koştular

Yarışmada yedi öğrenciye de özel ödül verildi. Ödül alan öğrenciler ara-
sında Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş Hude Osman da vardı 

Minikler Atatürk’ü yazdı
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kordon’da saatli
çöp toplama sistemine geçti. Elektrikli çöp araç-
larının gün boyu ring seferleri gerçekleştirmeye
başladığı yeni uygulamada, kuralları çiğneyenler
için para cezası da var. Kordon'daki konteynerler
ise kısa süre içinde kaldırılarak bulundukları
beton alanlar yeşile çevirilecek. Otuz ilçenin
tamamında, sorumluluk alanındaki ana arter,
meydan ve bulvarların yıkanıp süpürülmesi
için Ağustos ayından bu yana 79 araç ve 465
personelle görev yapan İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Kordon’daki çöp toplama sistemini de-
ğiştirdi. Hazırlanan yeni çalışma programına
göre, Kordon'daki konteynerler kaldırılarak atık-
lar gün boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
elektrikli, çevreci ve sessiz çalışan araçları ile
toplanacak.
Yeni sistemde, çöp toplama araçları 07.00 ile
10.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 10.00 ile
12.00 saatleri arasında 30 dakikalık, 12.00 ile
14.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 14.00 ile
17.00 saatleri arasında 30 dakikalık, 17.00 ile
02.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 02.00 ile
07.00 arasında ise 60 dakikalık periyotlar halinde
Kordon'da ring yapacak. 

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü, Gültepe bölgesindeki Çı-
nartepe, Atamer, Anadolu, Trakya, Murat,
Çamkule, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim,
Boğaziçi, Mersinli, Halkapınar ve Umur-
bey mahallelerini kapsayan 400 hek-
tarlık bölgede yaşanan yağmur suyu
sorununu çözmek için 2016 yılı Ocak
ayında başlattığı çalışmaları tamamladı.
30.8 milyon liralık yatırımla 19 kilometre
uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 11
kilometrelik atık su şebekesi imalatını

kapsayan çalışmalar bitirildi; yollar as-
faltlandı.  Bundan yetmiş yıl önce dere
olan ancak çarpık yapılaşma nedeniyle
yola dönüşen bu bölgede, yerin 2 metre
altında 4.5 metreye 2 metre ile 1 metreye
1 metre genişliğinde değişen ebatlarda
menfezler yapılarak 19 kilometrelik dere
yatağı oluşturuldu. Böylece yağmur su-
larının Meles Deresi’nin bulunduğu böl-
gede yapılan 5 adet 1.4 metre çapındaki
borulardan oluşan kolektör hattına ak-
tarılması sağlandı. 

TÜRKİYE’ye örnek çevre yatırımlarıyla dikkat
çeken, ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına
modern araçlar vererek destek olan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında
bulunan ana arter, meydan ve bulvarların te-
mizliği için de aralıksız çalışıyor. Otuz ilçede
birden uluslararası standartlardaki temizlik
araçları ve yeni ekibiyle çalışmalara başlayan
Büyükşehir Belediyesi, geceleri ana cadde, mey-
dan ve bulvarların yıkanmasını, süpürülmesini

ve temizlenmesini sağlıyor. Yol ve kaldırımların
üstünü sessiz bir biçimde temizleyen elektrikli
vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, ba-
sınçlı yol süpürme ve afiş temizleme araçlarıyla
elektrikli kamyonetlerin yer aldığı 79 araçlık
filo ile Merkez, Kuzey, Güney ve Yarımada böl-
gelerinde konuşlanan İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi, sadece bu işle görevlendirilmiş 465 per-
soneliyle gece 23.00’ten sabah 07.00’ye kadar
mesai yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren ise
hem araçlarla hem de elle süpürme işlemi devam
ediyor. 

GEÇTİĞİMİZ günlerde peş peşe iki toplantı
yaparak Alsancak esnafı ve mahalle sa-
kinlerini dinleyen Konak Belediye Başkanı

Sema Pekdaş, bölgeye canlılık getirecek düzen-
lemeleri içeren taslak projeyi tanıttı. Her gün bin-
lerce İzmirliyi ağırlayan Gül, Meksika ve Ümran
Baradan sokaklarını yepyeni bir görünüme ka-
vuşturacak proje mahalle sakinlerinden tam not
aldı. Toplantıya Alsancak Kültür Mahallesi Muhtarı
Nilgün Güney’in yanı sıra esnaf ve mahalle sa-
kinlerinden temsilciler katıldı.

TALEP VE ÖNERİLERE GÖRE HAZIRLANDI
İlgili bürokratların da eşlik ettiği toplantıda Pekdaş,
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce Alsancak’ın gözde
mekanlarına ev sahipliği yapan Gül, Meksika ve
Ümran Baradan sokakları için hazırlanan proje
hakkında bilgi verdi. Projenin esnafla yapılan top-
lantılar ışığında hazırlandığını belirten Pekdaş,
gelen fikirler doğrultusunda çalışmaya son şeklinin
verileceğini söyledi. Pekdaş, her gün binlerce İz-
mirlinin gelip geçtiği sokakların hazırlanacak
proje kapsamında yepyeni bir görünüme kavu-
şacağını dile getirdi. 

TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENECEK
Alsancak sakinlerinin düşünceleri doğrultusunda
sorunlara birlikte çözüm üretilen toplantıda so-
kakların peyzaj düzenlemesinden otopark soru-
nuna, sokak hayvanlarının korunmasından ay-
dınlatmalara kadar pek çok konu masaya yatırıldı.
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkili-
lerinin de hazır bulunduğu toplantıda Alsancak’ın
ortak akılla güzelleştirilmesine dönük adımlar
atıldı. Başlatılacak proje ile ilk etapta sokakların
eskiyen peyzajı yenilenecek.

İZMİR’in gözde mekanlarına
ev sahipliği yapan Alsancak
semtinin sakinleri ile bir

araya gelen Konak Be-
lediye Başkanı
Sema Pekdaş,
kentin kal-
binin attı-
ğı böl-
geyi
yeni-
den
can-
lan-
dıra-
cak
çalış-
malar
hazırla-
dıklarını
söyledi. Al-
sancak esnafı
ve semt sakinleri
ile buluşan Pekdaş, İzmir’in
gözde mekanlarına ev sahipli-
ği yapan bölgeyle ilgili yürütü-
len çalışmalar hakkında bilgi
verdi. İki gün süren toplantıla-
rın ilk gününde Alsancak
Muhtarı Hicran Akuzun’un ev
sahipliğinde düzenlenen
kahvaltılı buluşmada İzmir’in

en eski semtlerinden biri olan,
kentin eğlence ve iş dünyası-
nın nabzının attığı semtin pa-

zaryeri sorunundan
otopark sıkıntısı-

na, altyapıdan
kaldırım

yenileme
çalış-

mala-
rına
kadar
pek
çok
konu
ele

alındı.
Esnaf

ve ma-
halle sa-

kinlerinin
talep ve öneri-

lerini anlatma fır-
satı bulduğu toplantıda Al-

sancak’ın İzmir’in gözbebeği
olduğunu kaydeden Başkan
Pekdaş, mevcut sorunları el
birliğiyle çözmek için çalıştık-
larını söyledi. 

SOKAKLAR YENİLENİYOR
Alsancak’ın geçmiş yıllardan

b i r i k e r e k
gelmiş pek
çok soru-
n u n u n
olduğu-
nu ha-
tırlatan
Başkan
Pekdaş,
b u n l a r ı
tek tek
çözmek için
çalıştıklarını
anlattı. Yol ve kal-

dırımların yenilenmesi için
kapsamlı bir proje baş-
lattıklarını dile getiren
Pekdaş, ilk etapta
Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’ne çı-
kan sokakla-
rın düzen-
lenmesine
başladıkla-
rını ve İrfan
B o y u e r ,
1445, 1446,
1447, 1435 ve
1448 sokakları
yenilediklerini
söyledi. 

AKLISELİM
DAVRANMAK
GEREK

Alsancak sakinleri ile ya-
pılan toplantıların

ikincisi ise Kültür
Mahalle Muh-

tarı Nilgün
Gü ney ’ i n

ev sahip-
l i ğ i n d e
yapıldı .
Bu rad a
da sem-
tin so-

r u n l a r ı
m a s a y a

yatırıldı. Es-
naflardan ge-

len bazı sokak-

ların trafiğe
kapatılarak yaya-

ya açılması talebini değerlendi-
ren Başkan Pekdaş, bu konuda
Konak Belediyesi’nin tek başına
karar verici olmadığını söyledi.
Kent içi trafiğin Ulaşım Koordi-
nasyon Merkezi (UKOME) tara-
fından düzenlendiğini vurgula-
yan Başkan Pekdaş, “Bizim bu
sokakları kafamıza göre kapat-
mamız mümkün değil. Eğer
planda yaya yolu görünüyorsa,
mahalle sakinleri de istiyorsa
kısmen çalışmalar yapabiliriz.
Çözümü bulmak için aklıselim
davranmak gerekiyor. Uygula-
maları görerek adım adım bir
şeyler yapalım. Alsancak kentsel
sit alanı ilan edildi. Üst kurula
itiraz ettik. Kentsel sit olma ka-
rarının iptalini istedik. O karar
kesinleştikten sonra, eğer kent-
sel sit kararı devam ederse ko-
ruma imar planlarına geçmek
zorundayız. Konak Belediyesi
olarak kentsel sit kararının doğru
olmadığını, çünkü geçmişte de
alınan bu kararın uygulanma-
dığını ve bu karardan geri dö-
nüldüğünü gördük. Şimdi de aynı
sürecin yaşanmaması ve bu be-
lirsizliğin kentte sıkıntılar ya-
ratmaması için çok uğraştık. Çok
sancılı bir süreç. Bizim bütün
umudumuz üst kurulda. Eğer
üst kurul bu kararı bozarsa biz-
lerin de istediği olacak” dedi.

Mevcut yeşil alan-
lar elden geçirilir-
ken, mevsim çi-
çekleri ile İzmir’e
yakışır bir görü-
nüm elde edilecek.
Zamanla aşınan
yol ve kaldırımlar
elden geçirilecek.
Yaya ve trafik akı-
şını engelleyen
araç parklarının
önüne geçebilmek
için sokakların
bazı noktaları kent
mobilyaları ile ka-
patılacak. Esnaf-
tan gelen talepler
doğrultusunda Gül
Sokak adı gibi gül-
lerle donatılacak.
Alınan kararlar
doğrultusunda yıl-
başına kadar Al-
sancak’ın üç so-
kağı peyzaj düze-
niyle, oturma
gruplarıyla tepe-
den tırnağa yeni-
lenerek çok daha
kullanışlı ve este-
tik bir görünüme
kavuşacak. 

Kordon’da
yeni dönem

Tertemiz bir güne 
uyanalım diye…

İzmir’in kalbi niteliğindeki Alsancak’ın sokakları, bölge sakinlerinin öneri ve
talepleri doğrultusunda yeni baştan tasarlanarak kente kazandırılacak

Pekdaş bölgeye canlılık getirecek düzenlemeleri içeren
taslak Projeyi tanıttı 

Alsancak güzelleşecek

Gültepe’de tarihi 
yatırım tamamlandı

Alsancak semtinin İzmir’in gözbebeği olduğunu kaydeden Başkan
Pekdaş, mevcut sorunları el birliğiyle çözmek için çalıştıklarını söyledi

Bölge canlanacak

KENTLERİN RUHU YAŞATILMALI 
“İnsanlar ikamet ediyorsa orada hayat oluyor” diyen Pekdaş
şöyle konuştu: “Biz hem esnafı hem de mahallede yaşayan
vatandaşları memnun etmek zorundayız. Burayı sadece
dükkanlara terk edersek, Alsancak’ta yaşamı öldürürüz.
Bunun için konutu da devam ettirmemiz gerekiyor. Tarihi
kent merkezinde belli sıkıntılar yaşanır. Bu şehir kendi
tarihi kimliğini korumak zorunda. Bu şehre yapılan her
yatırım para kazanma mantığı ile değil kente değer katar
nitelikte olmalıdır. Artık kentlerin kimliği, ruhu konuşuluyor.
Biz markalaşıyoruz derken kentleri mahvettik. Başka çekim
alanları yarattık. Kentin bir ruhu olduğunu unuttuk. Şimdi
başka bir şey yapmalıyız. Kentlerdeki mahalle kültürleri
konuşuluyor. Bu ruha katkı koyacak işler yapmak lazım.” 
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“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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BU yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Heykel
Çalıştayı’nda beş farklı ülkenin sanatçıları
ter döküyor. İnciraltı Demokrasi Meyda-

nı’ndaki işliklerde “Şehir ve Hemşehri” temasıyla
yontulan eserler, heykel sanatına meraklı İz-
mirlilerin bakışları altında her geçen gün biraz
daha şekilleniyor. Üçü Türk toplam yedi hey-
keltıraşın eserlerini yonttuğu İnciraltı Demokrasi
Meydanı’ndaki açıkhava işliklerinde, kentin
farklı noktalarında İzmirlilerin beğenisine su-
nulacak heykeller hazırlanıyor. ‘Uluslararası
Heykel Çalıştayı’nda şu sanatçılar yer alıyor:
Çağdaş Erçelik (Türkiye), Jıang Chu (Çin), Kadriye
Kantık (Türkiye), Özgür Turhan (Türkiye), Petre
Petrov (Bulgaristan), Radoslov Sultov (Bulga-
ristan), Teng Shan-Chı (Tayvan)

İZMİR Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği’nin
aylık olağan toplantısı Kaya Termal Otel’de gerçekleşti.
Fatoş Dayıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen top-

lantıya Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş konuk
olarak katıldı. Toplantıda Konak Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde 25 Ekim Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyet’in Kadınları
konulu etkinlikte görev alan kadınlara teşekkür belgeleri
Başkan Pekdaş tarafından verildi. Tülay Aktaş Gönüllü
Kuruluşlar Güçbirliği üyeleri ile 25 yıla yakın bir süredir
yol arkadaşlığı yaptığını dile getiren Başkan Pekdaş, “İz-
mir’de birlikte çok güzel işler başardık. Medeni ve Ceza
Kanunu’nun değişmesi için çok çaba gösterdik. 25 yıl
önce başladığımız yoluculukta şimdi daha zor bir virajdayız.
Önümüzdeki yıllar Türkiye için kritik günlerin yaşanacağı

dönemler olacak. Türkiye’nin bizden çok daha fazla bek-
lentisi var. Biz buradan hem kadınların gücünü hem de
İzmir farkını bütün Türkiye’ye yaymalıyız” dedi. 

HESAPLAŞMA KADIN ÜZERİNDEN
Kadınlar olarak Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip
çıkacaklarını dile getiren Pekdaş şunları söyledi: “Bugün
ya Büyük Atatürk’ün kurduğu modern, laik, hukukun
üstün olduğu, kadın erkek eşitliğine dayanan bir Cum-
huriyet olarak devam edeceğiz ya da bilim yerine hura-
felerin öne çıktığı, tek adamın iki dudağı arasından alınan
kararlarla yönetilen bir ülke olacağız. Ama bunun adı
cumhuriyet olmayacak. Oysa cumhuriyet demokrasiye
dayandığı zaman vardır. Biz bu Cumhuriyet’in kadınları
olarak, Büyük Atatürk’ün yaptığı büyük devrimler sonucu

bir yere gelebilmiş kadınlar olarak daha çok sorumlulukla,
daha çok kenetlenerek birlikte iş yapma azmini en üste
çıkarmak zorundayız. Çünkü yine hesaplaşma kadınlar
üzerinden yapılıyor. Çünkü bir ülkede demokrasinin
olup olmadığını gösteren en güzel sembol kadındır. Ya
eve kapanacağız, okumayacağız, görevlere gelmeyeceğiz
ya da kendi kimliğiyle ayakları üzerinde duran, kararlarını
kendileri veren kadınlar olarak hayatın her alanında var
olacağız. İzmirli kadınlar olarak bunu başarıyorsunuz.
Biz 25 Ekim gecesi de bunu gösterdik. Cumhuriyet’in
öncü ve önder kadınlarına bir saygı duruşunda bulunduk.
Geçmişi hatırlayarak gelecekteki sorumluluklarımızı
daha bilinçli bir hale getirelim istedik. Ben hepinize te-
şekkür ediyorum. İzmir’de dimdik bir duruş gösterdi-
niz.”

KASIM ayı olağan meclis top-
lantılarının 2. oturumu İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin

meclis salonunda gerçekleştirildi.
Konak Belediye Başkanı Sema Pek-

daş'ın başkanlığında yapılan toplan-
tıya Konak’ın kardeş belediyesi olan
Kütahya'nın Şaphane ilçesinin Be-
lediye Başkanı Rasim Daşhan ve
meclis üyeleri de konuk olarak katıldı.

Başkan Pekdaş meclis açılışında,
“İki yıldır her Ramazan ayında
Şaphane’de iftar sofrası kurduk.
Kardeşliğimizi aynı sofra altında
pekiştirdik. Şimdi onlar da bu zi-
yaretlerimize karşılık iade-i ziya-
rette bulunuyorlar. Kardeş bele-
diyemize ziyaretleri nedeniyle te-
şekkür ediyoruz” dedi.  Mecliste
görüşülen gündem maddeleri ara-
sında Konak Belediyesi’nin des-
tekleri ile kardeş belediye Şapha-
ne’ye çok amaçlı bir salon yapıl-
ması ile ilgili komisyon kararı da
vardı. Şaphane Belediyesi’nden
gelen taleple ilgili komisyonun al-
dığı olumlu yöndeki karar mecliste
oylandı. AKP meclis grubu Şap-
hane’ye çok amaçlı salonun ya-

pımına ret oyu vereceklerini açık-
larken, CHP meclis grubu üyeleri 'Biz
lokmamızı paylaşırız' diyerek ko-
misyon kararını onaylayacaklarını
açıkladı.

İnciraltı'nda ‘heykel şov’

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin çevreci, eko-
nomik ve konforlu ulaşımı geliştirmek
amacıyla hayata geçirdiği tramvay pro-

jeleri, yeşil dokusuyla da öne çıkacak. Büyükşehir
Belediyesi, Konak Tramvay hattında 35 bin met-
rekarelik çim serecek. Tramvay çimleri, yüzey
altı damlama sulama sistemi ile sulanacak. Pro-
jelerde yeşil dokuya büyük önem veriliyor.
Konak Tramvay hattında raylar arasında ‘yeşil
yol’ uygulamasına başlandı. Konak hattında 21
santim derinlikte toplam 35 bin metrekare alana
çim serecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
bu uygulaması, vatandaşlar tarafından büyük
beğeni topluyor. 

Yeşil yol

KONAK Belediyesi kültür merkezleri, 35’inci
Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında
söyleşi ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yap-
mayı sürdürüyor. Bu etkinlikler çerçevesinde
Hamit Demir ‘Oyunculuk Atölyesi’ ile sahne aldı.
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen etkinlikte Demir, oyunculuk eğitimi alsın
almasın herkesin içinde bir oyuncunun ve oyun
güdüsünün bulunduğunu söyledi. Katılımcılar
‘Oyun Kurma’ gösterisi ile yeteneklerini sergi-
leme fırsatı buldu. 

Tiyatrocu Demir’den
‘Oyunculuk Atölyesi’

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin deniz ulaşımına
kazandırdığı 15 yolcu gemisinden son ikisi de
hizmete girdi. Gemilere İzmir'in efsane belediye
başkanlarından İhsan Alyanak ile ülkemizin
Nobel Kimya Ödüllü Profesörü Aziz Sancar'ın
ismi verildi. Büyükşehir böylece, 3’ü arabalı
vapur olmak üzere 18 gemilik filosunu tamam-
lamış oldu. Bostanlı İskelesi’ndeki törene İzmir
Milletvekili Atilla Sertel, CHP İl Başkanı Ali Asu-
man Güven, Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan,
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Ka-
raburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İhsan
Alyanak’ın oğlu Tevfik Alyanak, Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın kardeşi Hasan Sancar, yeğeni Enver
Sancar ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı. 

Filo tamamlandı

KONAK Belediyesi edebiyatın usta isimlerini
İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor.
Düzenlenen edebiyat buluşmalarının son

konuğu Türkiye’nin usta kalemlerinden, öğret-
men, yazar, şair Hidayet Karakuş oldu. Yazar
Karakuş’un romanlarının mercek altına alındığı
panel Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte
yazarın kitaplarını yine edebiyata emek veren
isimler; araştırmacı yazar Efdal Sevinçli ile eleş-
tirmen, yazar, şair Bahri Karaduman ele aldı.
Çok sayıda İzmirli edebiyatseverin izlediği et-
kinliği yazar Yunus Bekir Yurdakul sundu. İlk
romanı ‘Yağmurlar Nereye Yağar’da köy ve
kentte yaşamını sürdüren bir aydının siyasal
çalkantılar içindeki hayatından kesitler vermeye
çalıştığını anlatan Karakuş, romanlarında ya-
şanmışlıkların, anıların izleri olduğunu söyledi.
‘Uykusu Derin Şehir’ ve ‘Şeytan Minareleri’ ro-
manlarında da bu izlerin olduğunu dile getiren
Karakuş, “Yazdığım romanlar yaşamımın iz-
düşümüdür. Yaşantımdan, anılarımdan yola çı-
kıyorum ama toplumla bütünleşen kurgu estetiği
içinde yazmaya çalışıyorum. İlk romanım ‘Yağ-
murlar Nereye Yağar’ benim için ne köy ne de
kent romanıdır. Köy-kent ikilemi yaşayan ay-
dınların romanıdır” dedi. Hidayet Karakuş’un
Bilgi Yayınevi’nden çıkan son romanı ‘Anne Beni
Bekleme’ ise Kurtuluş Savaşımızı, Yunan Pan-
deli’nin gözünden anlatıyor.

Karakuş’un romanları
mercek altına alındı

Pekdaş: 25 yıl önce başladığımız yolculukta şimdi daha zor bir
virajdayız

Kadın özgürse 
demokrasi vardır
Pekdaş, ”Ya eve kapanacağız, okumayacağız, görevlere gelmeyeceğiz ya da
kendi kimliğiyle ayakları üzerinde duran, kararlarını kendileri veren kadınlar
olarak hayatın her alanında var olacağız” dedi

Konak’tan örnek dayanışma
Kardeş belediye olan Kütahya’nın Şaphane ilçesine çok 
amaçlı salon yapılması için destekte bulunulacak

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin bu
yıl 5’incisini düzenlediği “Sizin
Gözünüzden Doğal Yaşam” konulu
fotoğraf yarışması sonuçlandı. Do-
ğal Yaşam Parkı’nda barınan
130’dan fazla türde 1500’ü aş-
kın hayvanı genç nesillere
tanıtmak amacıyla düzen-
lenen yarışmaya 266 kişi
1.251 eserle katıldı. Jürinin
yaptığı değerlendirmenin ar-
dından, Emre Bulduk birinci,
Celal Erdem ikinci, İbrahim Ars-
lan üçüncü, Songül Arslan da man-
siyon ödülüne layık görüldü.
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İZMİRLİLER, “Boyoz Festivali” ile tadına
doyum olmayacak bir etkinliğe daha
katılma imkanı buldu. İzmir Büyük-

şehir Belediyesi ana sponsorluğunda,
Radyo Romantik Türk projesi ve orga-
nizasyonu olarak İzmir Ticaret Odası
(İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ta-

rafından düzenlenen 3. Boyoz Festivali,
sergi ve panelle başladı. Festivalin üçüncü
gününde boyozseverler  Gündoğdu Mey-
danı’nda buluştu. İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Gündoğdu Meydanı’na gelen va-
tandaşlara on binlerce boyoz, yumurta,
peynir ve çay ikramında bulundu. İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu da Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş ile birlikte Gündoğdu Meydanı’na
gelerek vatandaşlarla birlikte kahvaltı
yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop
Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkıları
eşliğinde çimler üzerinde boyoz yiyen
vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’ne böyle güzel bir etkinlik düzenlediği
için teşekkür etti.
Etkinlikte kadın ve erkek kategorilerinde
boyoz yeme yarışması düzenlendi.  Ya-
rışmanın birincilerine tablet hediye edildi.
Gün boyu süren etkinlikte İzmirliler,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkes-
trası ve Radyo Romantik Türk DJ’lerinin
çaldığı birbirinden güzel şarkılarla hem
tadını hem de eğlencesini unutamayacağı
bir şenlik yaşadı. 

@konakbel konakbelediyesikonakbelediyesikonakbelediyesi konakbelediyesiwww.konak.bel.tr

“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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RESSAM Hasan Solak’ın Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde
açtığı 'Sanattan İyiliğe' isimli resim sergi-

sinde yer alan eserlerin satışından elde edilecek
gelir Kızılay Konak Şubesi’ne bağışlanacak. Ko-
nak’ta açılan ‘Sanattan İyiliğe’ adlı sergi görsel-
liğinin yanı sıra toplumsal duyarlılığı ile de dikkat
çekiyor. Kızılay Konak Şube Başkanı Tekin Ak-
koyun, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nı böyle
bir sergi ile renklendirmek istediklerini belirterek,
" Türkiye’de ilk kez Konak Şube Başkanlığı olarak
bir resim sergisi açılışı gerçekleştiriyoruz. Konak
Belediyesi'ne destek olan herkse teşekkür ederiz"
dedi. Akkoyun ressam Hasan Solak'a da Kızılay'a
olan desteğinden ötürü teşekkür plaketi sundu. 

KızılAy’A
deSteK

KOnAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Anadolu Birliği Derneği’nin yeni yönetimini
makamında ağırladı. Veysel Güldoğan, yü-

rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Anadolu
Birliği Derneği’nin 2003 yılında kurulduğunu dile
getiren Güldoğan, Başkan Pekdaş’ı dernek bina-
sında ağırlamak istediklerini söyledi. Konak’ın
mini bir Türkiye olduğunu belirten Güldoğan,
“Yeni dönemde sadece Doğu ve Güneydoğu böl-
gemizden değil Karadeniz, Ege ve Akdeniz’den
de üyeler aldık. Türkiye’nin her şehrinden ve her
kültüründen üyemizin olmasına özen gösterdik”
dedi. Başkan Pekdaş da Anadolu Birliği Derneği’nin
yeni yönetimine başarılar diledi. Sivil toplum ku-
ruluşlarının çağdaş demokrasinin vazgeçilmez
unsuları olduğunu dile getiren Pekdaş, belediye
olarak ellerinden gelen desteği her zaman vermeye
hazır olduklarını söyledi. 

KOnAK Belediyesi’nin kültür merkezleri 35.
Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsa-
mında söyleşi ve atölye çalışmalarına ev

sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez oyuncu
Levent Üzümcü “Tiyatro Üzerine Söyleşi” ile İz-
mirlilerle buluştu. Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen söyleşide Üzümcü, insanlık
tarihi boyunca sanatın gelişimini, önemini izleyi-
cilere anlattı. İlk sanatsal etkinliklerin mağara
adamları tarafından yapıldığını dile getiren Üzümcü,
“Sanatçılar her zaman eserleriyle kendilerini ifade
etme olanağı bulmuştur. Mağara adamları ilk
olarak ellerini kırmızıya boyayıp sonrasında da
duvara sürerek ben varım demişlerdir. Bir edebiyatçı
kitabındaki karakterlerden ve olaylardan mus-
dariptir. Her sinema filmi bir sanat eseri değildir.
Bir filmi 5 milyar kişinin izlemesi onu sanat eseri
yapmadığı gibi başka bir filmi 1500 kişinin izlemesi
de onu kötü bir film yapmaz” diye konuştu.

Üzümcü:
‘Sanat insanın ben
varım demesidir.’

Organ bağışında İzmir farkı
TOPLUMDA organ bağışını özendirmek amacıyla 2007

yılında "İçten Bir Bağış" kampanyasını başlatarak
geniş kitlelere ulaşan İzmir Büyükşehir Bele-

diyesi, bu kez başka bir gönüllü kampanyanın
destekçisi oldu. Gazeteci-yazar Tuluhan
Tekelioğlu'nun öncülüğünde başlatılan
ve 1000 bağışçıya ulaşmayı hedef-
leyen kampanya, İzmir farkıyla
hedefe ulaştı. 3 yılda sadece 567
bağışçı bulabildiklerini söyle-
yen Tekelioğlu, İzmir'de bele-
diyelerin desteğiyle 5 gün için-
de hedefledikleri 1000 raka-
mına ulaştıklarını söyledi. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu ise çıtayı daha
da yükselterek, İzmir'de 5 bin
bağışçıya ulaşılabileceğini dile
getirdi. 
Kampanyanın hedefe ulaşması ne-
deniyle düzenlenen basın toplantısına,
kampanyaya destek veren Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina, Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar, Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Urla
Belediye Başkanı Sibel Uyar, Dikili Belediye Başkanı Mustafa

Tosun ve Çiğli Belediye Başkanı Yardımcısı Vezir Aslan'ın
yanı sıra, organ nakli olan eski devlet bakanlarından Yaşar

Okuyan ile sanatçı Ege de katıldı. 

Cesaret, umut ve medeniyetin
başkenti

Organ bağışı bekleyen insanların tra-
jedisini, babasının rahatsızlığı ne-

deniyle bir ay boyunca refakatçi
olarak kaldığı hastanede öğren-
diğini dile getiren Tuluhan Te-
kelioğlu, şunları kaydetti: " 2014
yılında Yeni Hayat belgeselini
çektik. Kahramanız 3,5 yaşın-
daki Hasan Hüseyin Karakuş'tu.
Yeni Hayat birçok insana do-

kundu. Ardından kampanyamızı
başlattık. Ancak 3 yılda sadece

567 organ bağışçısı bulabildik. İzmir'i
sona bırakmıştım. Bu kentte değerli

belediye başkanlarımız kalplerini, gö-
nüllerini ortaya koydular. Her defasında

bir sürprizle karşılaştım. Örneğin hafta sonu
Göztepe maçında çok güzel bir pankartla karşılaştım.

Böylece kalan 433 kişiye İzmir'de ulaştık. 1000 hedefini İz-
mir'de yakaladık. Sayın Aziz Başkanıma da duyarlılığı ne-
deniyle çok teşekkür ederim."

İZMİR’de meme kanseri hastalığına dikkat çe-
kebilmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin
öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Ekim ayı-

nın “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olması ne-
deniyle Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Mey-
danı'na doğru yürüyüşle başlayan etkinlikte tarihi
Saat Kulesi, meme kanserinin rengi pembe ile
aydınlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis
üyesi ve bürokratları ile SAĞ-KAL, Kanserle Mü-
cadeleyi Destekleme Derneği, MEMEKANDER
Meme Kanseri İle Savaşım Derneği, Güzelyalı
Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer Merkezi, Tülay Aktaş
Gönüllüleri Güçbirliği, Türkiye Yardımseverler
Derneği, Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Konak
Kent Konseyi, Türk Kadınlar Birliği Derneği ve
Kanserle Dans Derneği üyelerinin bir araya geldiği
buluşmada, kanserle mücadele çağrısı yapıldı.
Gündoğdu Meydanı’nda toplanan grubun Alsancak
İskelesi'ne yaptığı yürüyüşe bisikletlerini pembe
balonlarla süsleyen kadınlar da katıldı. 

İzmir'de pembe
farkındalık

Anadolu Birliği’nden
Pekdaş’a ziyaret

1000 bağışçı hedefine 5 günde ulaşıldı

İKİ BOYOZ 
BİR YUMURTA

Binlerce izmirli ‘Boyoz Festivali’nde Buluştu 

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Boyoz
Festivali”, kent yaşamına farklı bir heyecan kattı. Sergi ve panellerle start
alan festival, Gündoğdu Meydanı’nda binlerce boyozseveri bir araya getirdi
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