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Hizmet noktalarımıza bir 
yenisini daha ekliyoruz
Yatırım rüzgarı bu kez Beştepeler Semti olarak da bilinen 1. Kadriye Mahallesi’nde
esecek. Kente değer katacak bir yatırımın daha inşasına çok yakında başlanıyor. 

İ
zmir’in kalbi Konak’ta kente değer katan yatırımlar
çoğalıyor. 1. Kadriye Mahallesi’nde yapımına başlaya-
cağımız modern tesiste kapalı pazaryerinin yanı sıra
otopark, çok amaçlı salon, kadın ve çocukların sosyal

ihtiyaçlarına yanıt verecek semt merkezi yer alacak. ∂ 5’te

2 bin 200 çocuk
yüzme öğrendi
Konaklı çocukların hem yüzme öğ-

rendiği hem de keyifli zaman ge-
çirdiği kursların kapanış töreni Zafer-
tepe Spor Tesisinde düzenlenen eğ-
lenceli etkinlikle yapıldı. ∂ 8’de

∂ Konak’ın dört bir
yanında düzenle-
diğimiz etkinlik-
lerle yaz boyu eğ-
lenceyi, sinema ve
müzik keyfini şeh-
rimizde yaşadık.
Sıcak yaz günleri-
ne renk katan et-
kinliklerde hem-
şehrilerimizle bir
arada olduk. Kentin
farklı noktalarında
düzenlediğimiz
‘Yazlık Sinema
Günleri’ ve ‘Semti-
mizde Şenlik Var’
etkinlikleri ile Ko-
naklılar dopdolu bir
yaz geçirdi. ∂ 7’de

SANAT DOLU bir yAz geçTi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediyenin
Aziziye Semt Merkezi’nde pastacılık kursu gören ka-
dınlarla bir araya geldi. Kursiyerler ve onlara eğitim

veren uzman şefle birlikte pasta süsü yapan Başkan Pekdaş,
keyifli olduğu kadar tatlı bir ziyarete de imza atmış oldu. ∂ 3’te

Konak’ta en ‘tatlı’ buluşma

Konak’ta evler pırıl pırıl

Şahin Tepesi’ne jet temizlik

Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğümüz bünyesinde
başlatılan yeni hizmet

kapsamında Konak sınırları
içinde yaşayan, bakıma muhtaç,

kimsesiz, yaşlı ve engelli va-
tandaşların evleri görevli ekip-
lerce belirli günlerde tepeden
tırnağa ücretsiz olarak temiz-
leniyor. ∂ 4’te

Rutin temizlik çalışmalarına
ek olarak yaptığımız geniş
kapsamlı bölgesel temizlik-

lerde bu kez Şahin Tepesi’ndeydik.
İzmir’e kuş bakışı bir hakimiyette
olan bölgede Temizlik İşleri Mü-
dürlüğümüze bağlı ekipler detaylı
bir temizlik gerçekleştirdi. ∂ 4’te

∂ Kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen
ve 13 milyon taşınmazı ilgilendiren imar dü-
zenlemeleri konusunda vatandaşları bilgilen-
dirmek amacıyla Basmane’deki hizmet bina-
mızın girişine danışma masası kurduk. Verilen
hizmetten bugüne kadar yaklaşık bin 200 kişi
faydalandı.  ∂ 2’de

Konak’ta İmar Barışı’na
danışman desteği

∂ Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezon
öncesi amatör spor kulüplerimizle bir araya
geldik. Mücadelelerini zor koşullar altında sür-
düren ilçedeki amatör spor kulüplerine sezon
öncesi malzeme desteğinde bulunduk. ∂ 8’de

Amatörün yüzü gülüyor

Gelecek de okullar da bizim
Gelecek nesillerin daha

iyi koşullarda eğitim
görmesi adına her yıl

ilçe genelindeki okullara ba-
kım ve onarım desteği veri-
yoruz. Bu yıl bu desteği güzel
bir işbirliğiyle taçlandırdık.
Hayata geçirilen ‘Gelecek de
Okullar da Bizim’ adlı proje
kapsamında ilçe genelinde
fiziki şartları kötü durumda
olan eğitim yuvaları beledi-
ye-özel sektör işbirliğiyle tek
tek elden geçiriliyor. ∂ 5’te

İnönü Evi adına yakışır olacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2.

Cumhurbaşkanı İsmet İnö-
nü’nün 1884 yılında gözlerini

açtığı ve günümüzde İnönü Anı
Evi adıyla hizmet veren tarihi ev
için kapsamlı bir yenileme çalış-
ması başlattık. Belediye Başka-
nımız Sema Pekdaş’ın bizzat takip
ettiği yenilemeler İnönü Vakfı’nın
bilgisi doğrultusunda ilerliyor. Kısa
zamanda bitirilecek çalışmalar
sayesinde İnönü Anı Evi’ni daha
çok kişinin ziyaret etmesi plan-
lanıyor. ∂ 3’te
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İ
zmir’de imar sorununun en yoğun ya-
şandığı ilçelerden olan ilçemizde, hem-
şehrilerimizin doğru bilgiye ulaşabil-

mesi amacıyla belediyemizde İmar Barışı
Bilgilendirme Masası hizmeti başlattık.
Basmane’deki hizmet binamızda kurulan
masada mesai arkadaşlarımız vatan-

daşların sorularını yanıtlarken danışan
sayısı da bir ayda bin 200 kişiyi buldu. 

Son başvuru 31 ekim
Kentin merkez ilçesi olmasına rağmen

geçmiş yıllarda yapılan yanlışlıklar ne-
deniyle en çok gecekondulaşmanın ya-

şandığı yer olan Konak’ta vatandaşlar
yapı rayiç bedellerini öğrenmek ve İmar
Barışı hakkında merak ettikleri konuları
Basmane’deki hizmet binasının girişinde
kurulan danışma masasındaki görev-
lilerden öğrenebiliyor. Başvurularını e-
devlet üzerinden yapacak olan vatan-

daşlara konutlarının birim metrekare
değeri üzerinden rayiç bedeli bilgisini
veren yetkililer merak edilen soruları
da yanıtlıyor. Öte yandan e-Devlet üze-
rinden ‘Yapı kayıt belgesi’ almak için
yapılacak başvurular 31 Ekim’de sona
erecek. 

Doğru 
bilgiye 
ulaşmak 
çok kolay

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan
artışlar nedeniyle İzmir Şo-
förler ve Otomobilciler Odası’na

bağlı ticari taksilerin taksimetreleri
Çınarlı’daki Karayolları’na ait eski
Araç Fenni Muayene İstasyonu’nda
güncellendi. Sıcak hava nedeniyle iş-
lemlerini zor koşullar altında yapan
taksici esnafının yardımına Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş yetişti.
Başkan Pekdaş’ın talimatıyla Çınar-
lı’daki alan moloz ve çöpten temiz-

lenirken, taksici esnafının mağdur
olmaması için alana seyyar tuvalet,
şemsiyeli oturma alanları kuruldu.
İşlemler için sırada bekleyen taksi-
cilere gün boyu ücretsiz çay ve su
ikramı için özel araç da gönderildi. 

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası Başkanı Celil Anık ken-
dilerine kucak açan ve zor koşullarda
yapılan çalışmaları verdiği destekle
iyileştiren Başkan Pekdaş’a teşekkür
etti. Anık, “Taksici esnafı olarak ma-

zot ve diğer girdilere gelen zamların
ardından yeni bir fiyat ayarlamasına
gitmek zorunda kaldık. Bu düzen-
leme de sıcak bir döneme denk geldi.
Sağolsun Başkanımızdan rica ettik.
Bu alanı bizler için kullanılır hale
getirdi. Özellikle bu alanın temiz-
lenmesi bizim için çok önemliydi.
Başkanımız buradaki molozları te-
mizlettirdi ve taksici esnafının daha
iyi koşullarda işlemlerini yapmasına
olanak tanıdı” dedi. 

Taksici 
esnafı 
mağduriyet
yaşamadı

Esnaftan Pekdaş’a teşekkür ziyareti
İ

zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkan Vekili Selahattin Arslan
ve yönetim kurulu üyeleri Konak

Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı ma-
kamında ziyaret etti. Başkan Pekdaş’la
görüş alışverişinde bulunan esnaf tem-
silcileri başarılı hizmetlerden ötürü te-
şekkürlerini iletti. Başkan Vekili Se-
lahattin Arslan, “Konak Belediyesi ile
esnaf teşkilatı olarak aramızda iyi bir
ilişki var. Başta Başkanımız Sema Pek-
daş olmak üzere tüm belediye yetki-
lileriyle birebir çalışıyoruz. Tüm mü-
dürlükler esnafa yardımcı olmak için
elinden geleni yapıyor. Bu nedenle bir
kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. 

Önceliğimiz çÖzüm bulmak
İzmir’in esnaf yoğunluğu en fazla

olan ilçesi olduklarını dile getiren Baş-
kan Pekdaş da yapılan ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Konak’ta
yaşayanlar kadar Konak’ta iş yapan
esnafa da en iyi hizmeti sunmak için
çalıştıklarını dile getiren Başkan Pek-
daş, “Tüm birimlerimiz özveriyle çalı-
şıyor. Sorunları derinleştirmek yerine

çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Çünkü bi-
zim görevimiz kentin huzurunu, hem-

şehrilerimizin mutluluğunu sağlamak.
Tüm ekip arkadaşlarım bu anlayışla

hareket edip, çözüm bulmaya yönelik
adımlar atıyor” diye konuştu. 

Kurban Bayramı öncesi, belediye-
mizin yaz okuluna gelen çocuk-
ları evlerinde ziyaret eden Konak

Belediye Başkanı Sema Pekdaş, hem
bayramlarını kutladı hem de bayramda
giysinler diye kıyafetler armağan etti.
Yapılan sürpriz ziyaretler ev sahiplerini
şaşırtırken, çocukları sevindirdi. Bayramı
büyük bir heyecanla bekleyen minikler
armağan edilen yeni kıyafetleri görünce
büyük mutluluk yaşadı. Hediye paket-
lerini büyük bir heyecanla açan çocuklar,
sevinçlerini Başkan Pekdaş’a sarılarak
gösterdi.

Gelecek çocuklarımızın
Ziyaretlerde Konak Belediyesi’nin bu

yıl 12 merkezde açtığı yaz okulları da
konuşuldu. Yaz okullarının sağladığı fay-
daları anlatan Başkan Pekdaş, çocukların
boş vakitlerini evde oturarak geçirmek-
ten kurtulduğunu söyledi. Bu yıl 2 bine
yakın çocuğun faydalandığı yaz okulları
sayesinde miniklerin yaz tatillerini dolu
dolu geçirdiğini dile getiren Pekdaş, öğ-
rencilerin başarısından ve ilgisinden çok
mutlu olduklarını belirti. Pekdaş, “Bir-
birinden farklı, eğlenceli dersler sayesinde
çocuklarımız hem eğlenerek bilgilerini
artırsın hem de tatil yapma imkanı ol-
mayan çocuklarımız kaliteli zaman ge-
çirsin istedik. Yeter ki çocuklarımız oku-
sun. Gelecek onların.” dedi. 

Kütahyalılardan
sürpriz karşılama

Sivil toplum örgütlerine verdiği
destekle adından söz ettiren Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pek-

daş, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federas-
yonu’nun daveti üzerine, federasyon
binasına giderek üyelerle bir araya geldi.
Federasyon’un Zeytinlik Mahallesi’ndeki
binasında gerçekleşen akşam buluş-
masında renkli görüntüler yaşandı. Kü-
tahyalılar Başkan Pekdaş’ı federasyon
binasının girişinde alkış, tezahürat ve
meşalelerle karşıladı. Büyük coşkuya
sahne olan ziyarete Kütahya’nın CHP’li
Şaphane İlçe Belediye Başkanı Rasim
Daşhan da eşlik etti. Federasyon Baş-
kanı Ufuk Aksoy, Başkan Pekdaş’ın
kuruldukları günden bugüne kendile-
rine destek veren belediye başkanla-
rından biri olduğunu söyledi. Federasyon
üyeleri olarak yıllarca farklı partilere
ve farklı ideolojilere oy verdiklerini söy-
leyen Aksoy, artık Kütahya’ya ve Kü-
tahyalılara hizmet eden siyasetçiler is-
tediklerini dile getirdi. 

Konak’ta 
Balkan halayı

Balkan Medya Grubu ile Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği ta-
rafından üçüncüsü düzenlenen

Balkan Medya Çalıştayı’nın açılışına ev
sahipliği yaptık. Tarihi Havagazı Fabri-
kası’nda gerçekleşen akşam yemeğine
Balkanlar’dan gelen konuk gazeteciler,
İzmir’deki Balkan dernekleri ile çok sa-
yıda davetli katıldı. Bursa ve İstanbul’un
ardından üçüncüsü İzmir’de düzenlenen
iki günlük çalıştayda 10 Balkan ülke-
sinden, 26 televizyon kanalı temsilcisi
yer aldı. İzmir'deki Balkan derneklerine
bağlı folklor grupları gösterileriyle geceye
renk kattı. Başkan Pekdaş ve diğer ko-
nuklar da Balkan halayında yer aldı.
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İnönü Evİ
geleceğe taşınıyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cum-

hurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını
taşıyan sokakta yer alan İnönü

Anı Evi’nin yenileme çalışmaları sürüyor.
İsmet İnönü’nün 1884 yılında doğduğu
ve günümüzde müze olarak hizmet ve-
ren Konak’taki tarihi binanın iç deko-
rasyonu baştan sona değiştirildi. Tarihi
doku korunarak, sergileme alanları ye-

nilenen İnönü Evi, 24 Eylül tarihinden
itibaren yeni haliyle ziyaretçilerini ağır-
lamaya başlayacak. Yenilenen müzede
İnönü ailesine ait eşya ve fotoğrafların
yanı sıra İsmet İnönü ve eşi Mevhibe
İnönü arasında savaş yıllarında yazılmış
mektuplar da sergilenecek. Lozan kah-
ramanı İsmet İnönü’nün meclis kürsü-
sünden yaptığı konuşma da radyo ara-

cılığıyla ziyaretçilere dinletilecek. Ayrıca
Mevhibe İnönü’nün bizzat not aldığı ye-
mek ve tatlı tarifleri de anı evinin mutfak
bölümünde sergilenecek. 

HazırlıKlar tamam
1999 yılından bu yana İsmet İnönü Evi

Müzesi adıyla hizmet veren tarihi binada
sona gelinen yenileme çalışmalarını in-

celeyen Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, çalışmalar bittiğinde müzenin
daha keyifli ziyaret edilir hale geleceğini
söyledi. Yenilemeler sırasında her türlü
ayrıntının düşünüldüğünü dile getiren
Pekdaş, İsmet İnönü’nün doğum günü
olan 24 Eylül’de yapılacak törenle anı
evinin yeniden ziyarete açılacağını dile
getirdi. 

∂ Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı ve
aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı
olan Özden Toker Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında
ziyaret etti. Görüşmede Konak Be-
lediyesi’nin baştan sona yenileyerek,
çok yakında hizmete açmaya ha-
zırlandığı İnönü Anı Evi konuşuldu.
İnönü Vakfı’nın bilgisi doğrultusunda
yürütülen değişiklikleri İzmir’e ge-
lerek yerinde inceleyen Toker, Anı
Evi’nin bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Babası İsmet İnönü’nün 1884 yılında
gözlerini bu tarihi Konak’ta açtığını
hatırlatan Özden Toker, İsmet İnö-
nü’nün zorlu ve başarılarla dolu bir
yaşam sürdüğünü belirterek, asıl
önemli olanın hikayesini gelecek
nesillere aktarmayı sağlamak oldu-
ğunu söyledi. Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’ın talimatıyla ve
Prof. Engin Berber’in yönetiminde
İsmet İnönü Anı Evi’nin kısa sürede
canlandıran Başkan Pekdaş, bundan
sonraki süreçte müzenin daha çok
kişiye hizmet veren bir merkez haline
geleceğini vurguladı. 

İnönü’den 
Pekdaş’a 
teşekkür 
ziyareti

Konak’ta gönülden bayramlaşma 

Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş,
her bayram olduğu

gibi bu Kurban Bayramı ön-
cesinde de geleneği bozmadı.
İlk bayramlaşmayı belediye
çalışanlarıyla yapan Başkan
Pekdaş, hafta boyunca ilçe-
nin farklı noktalarındaki bi-
rim müdürlüklerini ziyaret
ederek çalışanların bayra-
mını kutladı. Bir haftaya ya-

yılan bayramlaşma turları
kapsamında belediyenin
Basmane’deki iki hizmet bi-
nasının yanı sıra, Temizlik
İşleri, Ulaşım, Mali Hizmetler,
Spor, Kültür, Kadın ve Sosyal
Politikalar ile Fen İşleri Mü-
dürlüğü personeliyle bir ara-
ya gelen Başkan Pekdaş,
kentin enerjisini yükseltmek
için çalışmaya devam ede-
ceklerini söyledi.

Kadınlar anlattı
başKan dinledi

Belediyemiz bünyesinde
hizmet veren semt merkez-
lerinde düzenlenen bayram-
laşma törenlerine katılarak
kurslara devam eden ka-
dınlarla da görüşen Başkan
Pekdaş,  hem bayram kut-
ladı hem de mahalleli ka-
dınları dinledi.

Kore’den Konak’a dostluk köprüsü
Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde, farklı

bir şehri ziyaret ederek orada çalışmalar
yapan Güney Koreli 9 kadın ressam bu

kez bizim misafirimiz oldu. Konak’taki İnkılap
İlk ve Ortaokulu’nun bahçe duvarını boyayan
Koreli ressamlar, düzenledikleri etkinliklerle
de bölgedeki çocuklarla buluştu. 

Başkan Pekdaş da binlerce kilometre uzak-
tan Konak’a misafir gelen Güney Koreli gönül
elçilerini kutladı. Kadim şehir İzmir’in zengin
geçmişine ışık tutan Konak’ta farklı kültürlerin
nesiller boyu bir arada kardeşçe yaşadığını
dile getiren Pekdaş, bugün bu zenginliğin hala
etkisini hissettirdiğini söyledi. 

Mayıs ayında hizmete aç-
tığımız Aziziye Semt Mer-
kezi’nden şu sıralar güzel

kokular yükseliyor. Dory’s Kitchen
& Cake Studio Şefi Melike Bahçeci
tarafından gönüllü olarak mahalleli
kadınlara pastacılık eğitimi veri-

liyor. Kadınların sosyal hayata ka-
tılımına destek olmak adına baş-
latılan kursta lezzetli pastaların

sırrı ustası tarafından en ince ayrın-
tısına kadar anlatılıyor.

Belediye Başkanımız Sema Pek-
daş’ın da konuk olduğu kursta renkler,
lezzetler ve kokular en tatlı hallerini
buluyor. Aziziye Semt Merkezi’nde
açılan pastacılık kursuna ilk etapta
12 semt sakini kadın katılıyor. Hem
kurs hem de gerekli olan malzemeler
için hiçbir ücret talep edilmiyor. 

Eğitimler milli pastacıdan
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Uygulamaya koyduğumuz yeni
projemiz ile yalnız yaşayan, yaşlı
ve hasta vatandaşlarımızın ev-

lerinde temizlik hizmeti başlattık. Gelen
talepler üzerine uygulamaya geçirdi-
ğimiz proje kapsamında ihtiyaçlı aile-

lerin evleri ekiplerimiz tarafından dip
bucak temizleniyor. Temizlik evle de
sınırlı kalmıyor talep edenlere ücretsiz
berber ve kuaför hizmeti de veriliyor. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce
yapılan incelemeler sonucunda belir-

lenen ihtiyaç sahibinin evine 4 kişilik
ekip sabah saatlerinde giderek işe
başlıyor. Hijyen kuralları gözetilerek
çalışan görevliler tüm evi en ince ay-
rıntısına kadar temizliyor. Camlar, ka-
pılar siliniyor, eşyaların toz alınıyor,

yerler süpürülüyor, tuvalet, banyo ve
mutfak hijyen sağlayıcı malzemelerle
temizleniyor. Ev sahibinin gözetiminde
ev pırıl pırıl hale geliyor. Ekipler kısa
sürede ev sahibine evi tertemiz teslim
ediyor.

∂ İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen meclis
toplantımızda, Ağustos ve Eylül ayı te-
masının “Kurtuluş Coşkumuz Hep Sü-
recek” olması oy birliğiyle kabul edildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı ile 9 Eylül İz-
mir’in Kurtuluşu günlerinin yanı sıra 1
Eylül Dünya Barış Günü’nü de kapsayarak
daha anlamlı hale gelen Ağustos ve eylül
aylarında tema sloganımızın Belediye-
mizin tüm yazışmalarında kullanılması,
bu tema çerçevesinde etkinliklere ağırlık
verilmesi ve tüm çalışmalarımızda öne
çıkarılmasına karar verildi.

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, bu yıl 12 farklı merkezde
açılan yaz okullarına katılan bin-

lerce çocuktan biri olan 10 yaşındaki
Berk Ayaz Gül’ü geçtiğimiz haftalarda
evinde ziyaret etmişti. Yaz okulunda
verilen Benim Filmim dersinde sinemaya
olan ilgisi ve kamera arkasındaki ye-
teneğiyle dikkat çeken Berk’i tebrik
eden Başkan Pekdaş, bir dahaki geli-
şinde ona bir fotoğraf makinesi armağan
edeceğinin sözünü vermişti. Daha önce
evinde ziyaret ettiği yaz okulu kursi-
yerlerinden 10 yaşındaki Berk Ayaz
Gül’ün aniden rahatsızlanarak hastaneye
kaldırıldığını öğrenen Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Berk’i tedavi
gördüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniver-
sitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’nde ziyaret etti. Pekdaş, sinema
ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle dikkat çe-
ken Berk’e söz verdiği fotoğraf maki-
nesini de hastanede hediye etti. Uzun
zamandır hayalini kurduğu fotoğraf ma-
kinesine kavuşmanın sevincini yaşayan
minik Berk, artık bol bol mutlu anları
fotoğraflayacağını söyledi.

Tepeden tırnağa 
temizlik yapılıyor

Artık mutlu 
anları 

kaçırmayacak

İ
zmir'in ilk ve tek Yazar Evi olan
Karataş'taki Tarık Dursun K. Ya-
zar Evi’nin Ağustos ayı konuğu

şair Zeynep Köylü oldu. 19 yaşında
Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nü ala-
rak adından söz ettiren Köylü, Son
Arzum Gül ve Kedi adlı ilk kitabı ile
edebiyat tutkunlarıyla buluşmuştu.
Uzun bir aranın ardından üçüncü
şiir kitabı ‘Yırtılış’la okurların kar-
şısına çıkan genç şair çalışmalarını
İzmir’de, Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nde de sürdürdü.

KONAK ÖRNEK OLMALI
Tarık Dursun K. adına açılmış bir

yazar evinde olmanın çok ayrı bir
mutluluk olduğunu dile getiren Zey-
nep Köylü, Konak Belediyesi’nin

Yazar Evi açarak önemli bir eksikliği
giderdiğini de belirtti. Daha önce
Belçika’da bir yazar evine konuk
olduğunu belirten Köylü, Konak
Belediyesi’nin yaptığı gibi Türkiye’de
pek çok şehirde yazar evlerinin
açılması gerektiğini söyledi.  Zeynep
Köylü, “Konak Belediyesi’nin yaptığı
bu çalışma çok özel bir şey, daha
çok tanınmalı bence. Ayrıca yabancı
yazar ve şairler de davet edilebilir
böylece sanatçılar arasında bir et-
kileşim sağlanabilir dedi. Bir kadın
olarak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ı da kutlayan Zeynep Köylü,
“Başkan Sema Pekdaş hakkında
çok güzel şeyler duydum. Kadınların
artık siyasette, sanatta ve kültürde
çoğaldığını görüyoruz. Nitelikli işler

ortaya koyuyorlar. Kadınlar iyi
ürünleriyle söz sahibi olmaya baş-
ladı, önemli olan da bu” dedi. 

Yazar Evi’nde bu kez şiirler dile gelecek 

Zeynep
Köylü

İ
zmir Körfezi’ne bakan eşsiz manzarası,
kente hakim konumuyla özellikle hafta
sonları bölgeye gelenlerin bıraktığı çöpler

nedeniyle  adeta çöp yuvası haline gelen
Şahin Tepesi ekipler tarafından tertemiz
hale getirildi. Ormanlık alanın da yer aldığı
bölgede çöplerin gelişi güzel atılmasının

bir felakete neden olmaması için ekipler
tonlarca boş cam şişe, naylon torba, pet
şişe, çeşitli atıklar ve kurumuş ot yığınları
ekipler tarafında toplandı. Çok geniş bir
alanda yapılan temizliğin ilk gününde
yaklaşık 5 ton çöp toplandı. Yetkililer, böl-
gede yapılan temizliğin birkaç gün süre-

ceğini belirtti.
Yetkililer sıcak havalar nedeniyle şişe-

lerin mercek görevi göreceğini ve kuru
otların tutuşmasıyla orman yangınının
kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Yetkililer,
hem bölgede ikamet eden hem de manz-
arası nedeniyle Şahin Tepesi'ne gelen va-

tandaşların özellikle çevreye cam şişe at-
mamaları ve çevreye daha duyarlı olmaları
konusunda uyarıda bulundu. Sıcak havaya
rağmen gün boyu çalışan ekipler, bir kaç
gün içinde istenmeyen kokulardan ve
görsel kirlilikten bölgeyi tamamen arın-
dırarak, pırıl pırıl hale getirecek.

Bir günde 5 ton çöp toplandı
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Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın göreve gelmesiyle bir-
likte sayısı artan halka hizmet

verilen noktaların bir yenisinin daha
inşasına başlıyoruz. 1.Kadriye Mahal-
lesi’nde yapımı planlanan tesis için satın
alınan arazide kamulaştırması yapılan
binaların yıkımına başlandı. Çok yakında
temeli atılacak tesis bölgenin pazar ih-
tiyacını karşılayacağı gibi kadın, çocuk
ve gençlere hizmet verecek kurslara da
ev sahipliği yapacak. 1816 metrekare
alan içine 1550 metrekarelik alana inşa
edilecek tesiste; semt merkezi kursi-

yerlerinin atölye çalışması yapa-
bileceği 11 derslik, 25-30 araçlık
otopark, 205 kişilik çok amaçlı
salon ile Pazar yeri yer ala-
cak. Kısa zamanda tamam-
lanması planlanan tesis
açıldığında bulunduğu böl-
geye değer katacak.

kamu eli değecek
Tesiste, tiyatro, sinema, gös-

teri, toplantı ve nikah salonu
olarak da hizmet verecek çok
amaçlı salon bulunuyor. Bu sayede

özellikle çocuklar, kadınlar ve gençlerin
sosyalleşebilecekleri etkinlikler dü-

zenlenecek. Hizmete açılacak te-
siste kadın ve çocuklar spor

yapma imkanı da bulacak. Ko-
nak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Kadifekale ve çevre-
sinde yaşayan vatandaşların

pazar sıkıntısını ortadan kal-
dıracak tesisin her açıdan kente

yarar sağlayacağını dile getirdi.
Başkan Pekdaş sözlerine şöyle de-

vam etti: 
“Kamu elini ne kadar çok kişiye ulaş-

tırırsak o kadar iyi sonuç alacağımızı
biliyoruz. Bu bilinçle yola çıktık ve yeni
merkezler kazandırmaya devam edi-
yoruz. 1. Kadriye Mahallemize inşa ede-
ceğimiz tesisimizin de projesini hazır-
ladık, kamulaştırmalarını bitirdik. An-
laşmalar sonucu boşaltılan birkaç bi-
nanın da yıkımına başladık. Kısa za-
manda temel kazılarına geçeceğiz. Çok
güzel bir tesis olacak. Sadece kapalı pa-
zaryeri değil, içinde kurs merkezlerinin
ve nikah salonun da bulunduğu, birden
çok alanda hizmetin verildiği bir merkez
inşa edeceğiz.”

1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor
1. Kadriye Mahallesi
değer Kazanıyor

Okullar baştan sona yenileniyor
ÖNCESİ

SONRASI

ÖNCESİ

SONRASI

Belediyelerin asli görevleri ara-
sında yer almamasına rağmen
ilçenin farklı bölgelerinde yer

alan okulların ihtiyaç duyduğu ta-
dilatlar proje sayesinde eksiksiz ya-
pılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının
ilk aylarına kadar sürecek çalışmalar
sayesinde öğrenciler pırıl pırıl sınıf-
larda ders başı yapacak.

ilk etapta 35 okul 
Bu yaz başlatılan proje kapsamın-

da, zamanla yıpranan 17 okulun ta-
dilatını yapmak üzere ihaleye çı-
kılırken projeye destek veren fir-
malar da 12 okulun tadilatını üst-
lendi. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü-
müze bağlı ekipler 6 okulun daha
tadilatını belediyenin kendi imkan-
larıyla bizzat yapıyor.Tadilatlar kap-
samında okulların iç ve dış cephe
tamirinin yanı sıra boyamaları da
yapılıyor. Sınıf ve koridorlar boyanıp,

zemin döşemeleri elden geçiriliyor.
Eskimiş kapılar ile pencere çerçe-
veleri yenileriyle değiştiriliyor. Bakım
ve onarım çalışmalarını sadece sı-
nıflarla sınırlı tutmayan ekipler, okul-
ların tuvaletlerini de baştan sona
yeniliyor. Hijyenik koşulların göz
önünde bulundurulduğu tadilat ça-
lışmaları kapsamında yeni zemin

kaplamaları döşenirken, klozet ve
lavabolar yenileriyle değiştirilirken

eskiyen veya bozuk olan musluk
başlarının yerine de yenileri takılıyor.
Öte yandan  elektrik ve su tesisatları
da elden geçiriliyor. Boyası yapılan
tuvaletlerde eksik olan aydınlatmalar
da tamamlanıyor.

Binaların içi giBi 
dışı da güzelleşiyor

Ayrıca okul bahçeleri ve spor alan-
ları da proje kapsamında elden ge-
çiriliyor. Konak Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gele-

ceğimiz olan çocukların eğitim gör-
düğü okulların bahçelerini güzel-
leştirmek adına çeşitli düzenle-
meler yapıyor. Gerçekleştirilen pey-

zaj çalışmaları sayesinde okulların
içi kadar dışı da güzel hale geliyor.
Eskiyen spor ve oyun alanları da
yine proje kapsamında yenilenerek
çocukların keyifli zaman geçirebi-
leceği mekanlar haline getiriliyor. 

Yaz okullarımızda mezuniYet sevinci

Ü
ç yıl önce başlattığımız üc-
retsiz yaz okulları bu yıl da
büyük ilgi gördü. 7 -14 yaş

aralığında değişen çocukların fay-
dalandığı eğitimler 12 semt mer-
kezimizde verildi. 25 Haziran’da
başlayan ve iki dönem halinde eği-
tim veren yaz okulumuzdan yak-
laşık 2 bin çocuk yararlandı.  

Önce eğlendiler 
sonra eğlendirdiler

Yaz okulunda öğrenmenin yanı

sıra bol bol eğlenen minikler ka-
panış etkinliklerinde bu kez eğ-
lendirdi. Güzelyalı Nazım Hikmet
Kültür Merkezi’nde gerçekleştir-
diğimiz kapanış töreninde çocuklar
yaz okulu anılarını paylaştı, dans,
müzik ve film gösterimi eşliğinde
eğlenceli anlar yaşattı. 

12 merkezde eğitim verildi
Yaz okulları Ballıkuyu, Eşrefpaşa,

Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve
Zeytinlik Semt Merkezleri ile Gü-

zelyalı, Selahattin Akçiçek ve Tür-
kan Saylan Kültür Merkezleri, Ziya
Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağ-
lıklı Yaşam Merkezi ve Dario Mo-
reno Sanat Merkezi’nde sabah ve
öğleden sonra olmak üzere iki ayrı
grupta verildi. Öğrenciler eğlenceli
matematik, eğlenceli bilim, uzay ve
astronomi, nefes-beden-denge,
benim filmim, müzik, görsel sa-
natlar, felsefe, dans ve mahalli
oyunlar gibi birbirinden farklı ders-
lerle hem öğrendi hem eğlendi. 
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Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’da
yaptığı 8 katlı otopark, Eylül ayında
hizmete alınacak. Çatısındaki oturma

alanları, havuzu ve seyir terası ile bölgede
yaşayanlar için keyifli bir dinlenme yeri
olacak 429 araçlık otopark, asansörleri sa-
yesinde, tıpkı Tarihi Asansör gibi, aralarında
22 metre kod farkı olan iki sokağı da bir-
leştirecek.

Uşakizade Muammer Bey Sokağı’nda 15
bin metrekarelik alanda yapımı süren 429
araçlık otoparkın bina içerisindeki sıva ve
boya işleri, yer kaplama betonları, dış cephe
kaplama montaj işleri, elektrik ve mekanik
imalatları tamamlandı. Tavan yüksekliği
ortalama 4 metre olan otoparkta; seyir te-
rasının oturma yerlerinin kaplamaları, havut
mekanik işleri ve gölge elemanlarının mon-
tajı ile bina dışı yan merdivenleri yapımı ise
devam ediyor. Çevre halkının da kullana-
bileceği otopark aynı zamanda, asansörleri
sayesinde, aralarında 22 metre kod farkı
olan 143 (Bahattin Tatış) Sokak ile 141 Sokak
arasında kolay erişim de sağlamış olacak.

Otopark deyip
geçmeyinİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel

dönüşümde öncelikle bölgeler arasında
tanımladığı Ege Mahallesi'nde 30 Haziran

2017'de gerçekleştirdiği yapım ihalesinden
önce açılan "yürütmeyi durdurma ve iptal"
davası mahkemeden döndü. Ege Mahallesi
Ev sahipleri Derneği tarafından "7 hektarlık
alanda parçalı uygulama yapılamayacağı"
gerekçesiyle açılan davayı görüşen İzmir
3. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdu-
rulması ve iptal taleplerini reddetti. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, alanın 9 bin met-
rekarelik bölümünde uzlaşma sağlayarak
imar adası haline getirmiş ve burada ihale
çalışmalarına başlamıştı.

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından ve-
rilen kararda, “5393 sayılı yasanın 73. mad-
desinde; belediyelerin kentsel dönüşüm
ve gelişim projelerini gerçekleştirmek
amacıyla imar uygulaması yapmaya yetkili
kılındığı açık olup, mülkiyeti davalı bele-
diyeye ait olan ve yine anlaşma yoluyla
davalı belediyeye devredilen taşınmazların
bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanu-
nu'nun 15. ve 16. maddesine göre yapılan
imar uygulamasında davacılar iddiaları
yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir”
ifadelerine yer verildi.

Ege Mahallesi'ndeki 
dönüşümün önü açıldı

İ
zmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa
Karayolu Alt Geçidi üzerinde oluşturduğu
ve yeşil dokusu, farklı peyzaj uygulamaları

ve oyun gruplarıyla bölgeye önemli bir değer
katacak meydan çalışmalarının yüzde 65’ini
tamamladı.

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Ha-
midiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz
olarak denize ulaşacağı yeni meydan pro-
jesinde, çocuk oyun alanı, sahne olarak da
kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı,
dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları,

özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik
tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak.

Meclis kararıyla “15 Temmuz Demokrasi
Şehitleri” adı verilen meydanda, sanatçı
Günnur Özsoy'un anıt heykel çalışması da
olacak. Anıt, hem birlik ve beraberliği hem
de İzmirliler’in demokrasiye inancını anla-
tacak.

F.Altay-Halkapınar Tramvayı'nın da için-
den geçtiği meydanın sahilinde, deniz ula-
şımını güçlendirmek amacıyla vapur iskelesi
ve tekne yanaşma yeri de yapılıyor.

Kesintisiz meydanda kesintisiz çalışma

İzmir'de raylı sistemlerin
toplu ulaşım içindeki payı
giderek artıyor. Okulların
açılmasıyla devreye alına-
cak güz dönemi planıyla
birlikte, İzmir Metrosu'nda
sefer sıklığı yoğun saatlerde
3,5 dakikaya kadar inecek.
Tramvay Konak'ta 6 dakika,
Karşıyaka'da ise 7,5 dakika
sıklıkla sefer yapacak. Bü-
yükşehir Belediyesi, metro
ve tramvayda sefer sıklık-
larının artırılmasıyla, kent
merkezine araçla girme ta-
lebini de azaltılmayı hedef-
liyor.

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, günlük yolcu sayısı
350 binlere ulaşan İzmir
Metrosu'nda halen 5 dakika
olan sefer sıklığını, güz dö-
nemi sefer planında yoğun
saatlerde 3,5 dakika olarak
düzenleyecek. Bu işletim
sıklığı, İzmir’de bir toplu ula-
şım sisteminde ilk kez uy-
gulanacak. İzmir Metro-
su'nun kent içi ulaşımı daha
da hızlandıran ve konforu
artıran yeni sefer planla-

masıyla birlikte yolculuk
talebinin de artması bek-
leniyor.

Hedef "özel araç" 
girişini azaltmak

Karşıyaka Tramvayı'nda
halen 10 dakika olan sefer
sıklığı, güz dönemi sefer
planı ile 7,5 dakika olarak
düzenlenecek. Fahrettin Al-
tay’dan başlayıp kent mer-
kezini kat ederek Halkapı-
nar’a kadar erişim sağlayan
Konak Tramvayı'nda da
okulların açılmasıyla bir-
likte yeni işletim planı çer-
çevesinde hizmet verilmeye
başlanacak. Büyükşehir Be-
lediyesi, bu güzergahta 7,5
dakika olan sefer sıklıkları
6 dakikaya inecek.

Yeni düzenleme sonrası
daha sık geçen tramvay-
larla, hızlı ve konforlu kent
içi ulaşım imkanı artacak.
Metro ve tramvayda sefer
sıklıklarının artırılmasıyla,
kent merkezine araçla gir-
me talebinin de azaltılması
hedefleniyor.

Raylı sistemde yeni hamle

Kentin doğal varlıkları niteliğindeki anıt
ağaçların yaşatılması için bilimsel ça-
lışmalara imza atan İzmir Büyükşehir

Belediyesi, bu kapsamda Gazi Bulvarı'ndaki
asırlık çınarları da koruma altına aldı. Kent
genelindeki yaşlı ağaçların tedavisi için çıkılan
"ağaç restorasyonu bakım ve onarım" ihalesini
sonuçlandıran Büyükşehir Belediyesi bu kap-
samda Gazi Bulvarı'ndaki ağaçların iyileştirme
çalışmalarına da başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açık-

lamada, Gazi Bulvarı'ndan tramvay hattı ge-
çirilmesi sırasında yapılan çalışmaların çınar
ağaçlarının köklerine zarar vermesinin söz
konusu olmadığı belirtilerek, "Ray döşenmesi
gibi derin kazı gerektirmeyen imalat işlerinin
kökleri çok güçlü olan çınar ağacına zarar
vermesi mümkün değildir. Gazi Bulvarı'ndaki
çınar ağaçlarının sağlıklaştırılmasına ilişkin
çalışmalar tramvay projesinden çok daha önce
başlayan ve halen devam eden bir süreci kap-
samaktadır" denildi.

Asırlık çınarlar koruma altında
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17 Temmuz akşamı Barbaros Mahal-
lesi’ndeki Adile Naşit Parkı’nda ku-
rulan beyazperde bir ay boyunca

Konak’ın farklı semtlerinde seyirciyle
buluştu. Her hafta Salı ve Perşembe
günü gerçekleştirilen etkinlikte vizyona
girdiğinde büyük beğeni alan Gülse Bir-
sel’in senaryosunu yazdığı ‘Aile Arasında’
filmi izleyiciyle buluştu. 10 farklı noktada

yaklaşık 6 bin kişi film izledi. Gösterimler
sırasında izleyicilere patlamış mısır ve
soğuk içecek ikramı da yapıldı.

Binlerce Kişi izledi
Sinema sanatını salonlardan çıkarıp

açık havaya taşıyan ‘Yazlık Sinema Gün-
leri’ etkinliği sayesinde sıcak yaz ak-
şamları keyifli hale dönüştü. Yoğun ilgi

gören ‘Yazlık Sinema Günleri’nin kapanışı
ise Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda
yapıldı. İzmirliler, çimlerin üzerinde yıl-
dızların altında, denizden gelen esinti
eşliğinde sinema keyfi yaşadı. 

KonaK’ın semtleri 
şenliKlerle renKlendi

Yaz boyunca her hafta farklı bir semtte

düzenlediğimiz ‘Semtimizde Şenlik Var’
adlı yaz eğlenceleri mahalle sakinlerini
bir araya getirdi. İlki Çimentepe Sem-
ti’nde yapılan şenlikler daha sonra Ye-
şildere, Gürçeşme ve Gültepe’de ger-
çekleştirildi. Semt sakinlerinin akınına
uğrayan şenlikler 7’den 70’e her yaştan
mahalle sakiniyle dolup, taştı. Binlerce
Konaklının katıldığı şenlikler sayesinde

sıcak yaz geceleri bir akşam da olsa
şenlendi. Şenliklerde Türk Halk Müziği
Sanatçısı Bahar Almaç seslendirdiği bir-
birinden güzel türkülerle dinleyenlerin
kulaklarının pasını sildi. Şenliğin en bü-
yük takipçileri olan çocuklar için de il-
ginç illüzyon ve animasyon gösterileri
sahnelendi. Çocuklar gösterileri pür
dikkat izledi.

İzmirliler açık 
havada sinemayı sevdi
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Sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak
adına bünyemizde açtığımız spor
okullarıyla binlerce çocuğa kucak

açarken bir taraftan da ilçedeki amatör
spor kulüplerinin de yanında
olmayı sürdürüyoruz.
Son olarak Basma-
ne’deki hizmet
b i n a m ı z d a
amatör spor
k u l ü p l e r i
başkanları ve
sporcularıyla
bir araya ge-
len Başkanı-
mız Sema Pek-
daş, bu yıl da ver-
diği destekle sezon
öncesi genç sporcuların
yüzünü güldürdü. 

katkı payları da ödenecek
Düzenlenen törende konuşan Konak Be-

lediye Başkanı Sema Pekdaş, kulüplere
malzeme desteğinin yanı sıra federasyona

olan katkı paylarını da ödeyeceklerini söy-
ledi. Daha çok gencin sporla buluşması için
amatör kulüplere destek verdiklerini dile

getiren Pekdaş, “Spor kulüplerine ne
yapsak azdır, onlar yokluk

içinde gençlerin sporla
ilgilenmesini sağlı-

yor. Bizim de ku-
lüplere bir neb-

zecik yardı-
mımız olsun
diyerek yola
çıktık. Yar-
dımlarımız

lig boyunca
da devam ede-

cek. Biz azlarımı-
zı bir arada çoğalt-

makla görevliyiz, azı
paylaşmak önemlidir. Kente

hizmetin bir yolu da budur” dedi. Başkan
Pekdaş’ın ardından konuşmanın ardından
kulüp yöneticilerine içinde formadan ayak-
kabıya kadar pek çok futbol malzemesinin
bulunduğu koliler teslim edildi.
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Konak Amatör Spor Kulüpleri
Birliği’ne üye kulüp başkanları
Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Birlik
Başkanı Mehmet Şerif Demir, zor ko-
şullar altında mücadele veren amatör
spor kulüplerine her yıl verilen düzenli
destekten ötürü Başkan Pekdaş’a te-
şekkür etti. Konak’ta Amatör ligde

mücadele veren 20 takımın bulun-
duğunu dile getiren Mehmet Şerif De-
mir, krampondan futbol topuna, eşof-
mandan spor ayakkabısına kadar ta-
kımların ihtiyaç duyduğu her türlü
malzemeyi eksiksiz veren Konak Be-
lediyesi’nin ayrıca lige katılım paylarını
da ödemesi sayesinde takımların
ayakta kaldığını söyledi. 

Amatörden 
Pekdaş’a 
Teşekkür

Şampiyonlardan Başkan Pekdaş’a ziyaret 

Belediye Başkanımız Sema Pekdaş, at-
letizmde pistlerin tozunu attıran ma-
dalya sahibi şampiyon sporcuları ma-

kamında ağırladı. Pekdaş, Konak Beledi-
yespor Kulübü’nün 16 yaş altı ve yıldız ka-
tegorilerinde mücadele veren genç sporcuları
yaşattıkları başarılardan ötürü kutlarken,
şampiyon sporcular da desteklerinden ötürü
Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Zeki Gönen ve yönetim
kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarete atletizm
sporunun yüksek atlama, gülle atma, 100
metre, 60 metre engelli, 4x100 ve 4x200

metre bayrak gibi farklı dallarında hem
İzmir hem de Türkiye genelinde dereceleri
bulunan genç sporcular katıldı. Madalya av-
cılarını tek tek kutlayan Başkan Pekdaş,
başarıların artarak sürmesi dileğinde bu-
lundu. Göstermiş oldukları başarı ve ver-
dikleri emekten ötürü tüm sporculara ve
eğitmenlerine teşekkür eden Başkan Pek-
daş, Konak Belediyespor’un son yıllarda
altyapıya yaptığı yatırımlarla adını tüm Tür-
kiye’ye duyuran bir kulüp haline geldiğini,
atletizmde de önemli başarılar kazandığını
dile getirdi. 
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Bu yaz, Gültepe 26 Ağustos Ma-
hallesi'nde Levent Spor Tesisi,
Güneşli Mahallesi'ndeki Güneşli

Spor Tesisi ve Eşrefpaşa'daki Zafertepe
Spor Tesisi’nde olmak üzere üç farklı
noktada kurduğumuz prefabrik ha-
vuzlardaki yüzme kursları düzenlenen
etkinlikle sona erdi. Dörder hafta süren
ve 6-13 yaş aralığındaki çocukların
katıldığı yüzme kursuna toplamda bu
yıl 2 bin 200 çocuk katıldı.

Her şey çocuklar için
Birbirinden eğlenceli etkinliklerle

yüzme kursuna veda eden çocuklar,
havuz keyfiyle geçen yaz tatili için Baş-
kan Pekdaş’a teşekkür etti. Yüzmeyi
öğrenmenin heyecanı yüzlerinden
okunan çocuklar, havuzdaki son gün-
lerinin tadını doyasıya çıkarırken aileleri
de onların neşesine ortak oldu. Ço-
cukların yaz tatilinde yüzme öğrendi-
ğini, tatillerini boşa geçirmediğini dile
getiren Başkan Pekdaş da ailelere ses-
lenerek, “Çocuklarımız ve sizler yaz
okullarına ve çocuklarınıza sahip çık-
tınız. Sizlere ve muhtarlarımıza teşek-
kür ediyorum. Her şey çocuklarımızın
gelecekleri, başarıları için her şey İz-
mirliler için” dedi. Zafertepe Mahalle
Muhtarı Nuran Dursun da Başkan Pek-
daş’a teşekkür çiçeği sundu. Konuş-
manın ardından müzik eşliğinde hem
çocuklar hem de aileler eğlencenin
keyfini doyasıya yaşadı.
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