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İsmet İnönü’ye 134.
yaş günü hediyesi

İsmet İnönü Anı Evi yenilenen haliyle tekrar ziyarete açıldı 

mutluluğu paylaştık
İçinde yer aldığımız, uluslararası ağa

dönüşen Sharing Cities (Paylaşan Kent-
ler) hareketi kapsamında düzenlediğimiz
Paylaşan Kent Şenliği keyifli anlara sahne
oldu. Kültürpark’ta gerçekleştirdiğimiz
etkinliklere Yozgat’ın Bahadın, Denizli’nin
Bozkurt ve Malatya’nın Hekimhan ilçe-
lerinden İzmir’e konuk olan gençler de
katıldı. ∂ 7’de

∂ Konak Beledi-
ye Başkanı Sema
Pekdaş, restoras-
yonu devam
eden tarihi Kıllı-
oğlu Hamamı’nda
incelemelerde
bulundu. Müze
görevlileri göze-
timinde yürütü-
len çalışmalar
hakkında bilgi
alan Başkan Pek-
daş, restorasyo-
nun ardından ta-
rihi hamamın ye-
niden görünür
hale geleceğini
söyledi.  ∂ 3’te

Tarihe sahip çıkıyoruz

Halk arasında bereket lokması olarak da bilinen aşure
ikramlarımız için bu yıl da binlerce kişilik aşure ka-
zanlarımız etrafında buluştuk. Bereket lokmamızı

bolluk, bereket ve barış için kardık.  ∂2’de

Bereket lokması
Barış için karıldı

Konak’ta Parklara
hijyenik dokunuş

Her gün binlerce kent
sakinini ağırlayan
parklarımızda bulunan

oyun grupları ve spor aletleri
belirli aralıklarla baştan sona
dezenfekte ediliyor. Park ve

Bahçeler Müdürlüğümüz ta-
rafından yapılan temizlik sa-
yesinde anne ve babalar ço-
cuklarının gönül rahatlığıyla
parkta oynamasına izin ve-
riyor. ∂ 2’de ∂PTT ile yapılan protokol kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarından tasarlanan posta pulları basıldı.∂ 4’te

İ
nönü Vakfı ile işbirliği halinde yenilediğimiz
İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı yeniden İz-
mirlilerin ziyaretine açıldı. İsmet İnönü’nün

doğum günü olan 24 Eylül’de düzenlenen tören,
coşkuyla gerçekleştirildi. Buluşmada öne çıkan
vurgu Cumhuriyete ve değerlerine bağlılık oldu.
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün ül-
kemize armağan ettiği kazanımlardan vazgeçi-
lemeyeceği etkinliğin katılımcıları tarafından

dile getirildi.  
İsmet İnönü’nün 1884 yılında doğduğu Konak’taki
Türk Yılmaz Mahallesi’nde yer alan tarihi binanın
iç dekorasyonu baştan sona değiştirildi. Düzen-
lemeler, İnönü Vakfı’nın görüşleri doğrultusunda
yapıldı. İki katlı yapıda; İsmet İnönü’nün askerlik
ve aile hayatı çok özel fotoğraflarla anlatılıyor.
Anı evinde kitaplığın yanı sıra İsmet İnönü ve
eşi Mevhibe İnönü’nün özel eşyaları da sergile-

niyor. 100’den fazla fotoğrafın sergilendiği İsmet
İnönü Anı Evi ve Kitaplığı pazar ve pazartesi
günleri dışında saat 09.00-17.00 arasında ziyaret
edilebilecek.
İsmet İnönü’nün kızı ve aynı zamanda İnönü
Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, İsmet İnönü’yü
134. doğum gününde, doğduğu evde anmanın
büyük mutluluk olduğunu söyledi ve İzmirliler
ile Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.   ∂ 5’te

Atatürk pulları
koleksiyonlardaki
yerini Aldı ∂ Şehrimizi güzelleştirmeye devam edi-

yoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepleri
dikkate alarak sürdürdüğümüz kaldırım ve
yol düzenleme çalışmalarımıza Alsancak’ta-
ki beş sokak daha eklendi.  ∂ 3’te

Alsancak
sokaklarına bakım

∂Açtığımız spor okullarımızla binlerce ço-
cuğun spor yapmasına verdiğimiz deste-
ğiilçedeki okullarla sürdürüyoruz. 135 okulun
bulunduğu ilçemizde, her çocuk spor ya-
parak büyüsün diye öğrencilere spor mal-
zemesi armağan ediyoruz.   ∂ 8’de

Sağlıklı nesiller
Konak’ta yetişiyor
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Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin
farklı noktalarında aşure ikramı
yaparak bereket lokmamızı hep

birlikte paylaştık. Her yıl olduğu gibi bu yıl
da Muharrem ayında binlerce kişilik aşure
kazanları kaynatarak, gönülleri dostluk ve
barış ekseninde buluşturmaya devam ettik. 
Aşure kazanından ilk dağıtımı Belediye
Başkanımız Sema Pekdaş’ın elinden ya-

pılırken hazırlanan aşureler sıcak sıcak
yerinde servis edildi. Kaynatılan aşure ka-
zanlarının güzelliklerin habercisi olması
dileğiyle vatandaşların Muharrem Ayı’nı
kutlayan Başkan Pekdaş, ilk ikramı elleriyle
yaptı. Barış, huzur, mutluluk temennisinde
bulunan Pekdaş, aşure ikramının ardından
vatandaşlarla sohbet edip, bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdi. 
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∂Avrupa Birliği (AB) Gönüllü Hizmeti programı
kapsamında gönderici kurum olarak  17-30 yaş
aralığındaki gençleri Avrupa’ya gönderiyoruz.
Proje kapsamında 2-12 ay süresince gençler hem
gönüllülük projelerine katılıyor hem yeni kültürler
tanıyor, hem de iş tecrübesi ediniyor. Projeler
boyunca, gönüllülerin yeme-içme ve konaklama
gibi ihtiyaçları program bütçesinden karşılanıyor.
Konak sınırları içinde yaşayan 17-30 yaş aralı-
ğındaki gençlerin başvuru yapabildiği programa
kimlerin katılacağı Kadın, Aile, Sosyal Politikalar
ve Projeler Müdürlüğümüzce yapılan değerlen-
dirme sonrası belli oluyor.

İlk gİden müzİk öğreTmenİ 
Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında Av-
rupa’ya göndereceğimiz ilk gönüllü Müzik Öğ-
retmeni Deniz Bengitöz oldu. Genç öğretmen 10
ay boyunca Almanya’nın Fürstenwalde şehrindeki
bir kreşte Avrupa’nın diğer ülkelerinden gelen
gönüllerle birlikte çalışıp yeni deneyimler edinecek. 

∂Konak Kent Konseyi Muhtarlar Mecli-
si’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu
yapıldı. Belediyemizin, Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen genel
kurulun açılışında konuşan Konak Kent
Konseyi Başkanı Hamit Mumcu; “Konak
Kent Konseyi’nin, hemşerilerimize do-
kunmak için en önemli parçası Muhtar
Meclisidir. Kentin ve kentlinin sesi olan
Muhtarlarımızla her zaman daha yaşa-
nabilir bir kent için çabaladık. Bu müca-
delemiz bundan sonra da sürecek” dedi. 
Konak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi
Başkanlık Seçiminde Kosava Mahalle
Muhtarı Reşit Gezginci ve Emirsultan Ma-
halle Muhtarı Muzaffer Dinsever aday
oldu. Seçimi 52 oy alan Emirsultan Mahalle
Muhtarı Muzaffer Dinsever kazandı.

∂Boğaziçi Üniversitesi Avrupa
Siyaset Okulu’nun Yaz 2018
Programına katılarak ‘Beledi-
yelerde İyi Örnekler’ konusunda
ders veren Belediye Başkanımız
Sema Pekdaş, yerel yönetim-
lerde kadınların daha çok görev
alması gerektiğini vurgulaya-
rak, “Kadın olmasaydım bele-
diye başkanlığına aday olmaz-
dım öncelikle kadın kimliğim-
den ötürü aday oldum” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney
Kampüsü’nde yer alan İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi’nde ger-
çekleşen derse Türkiye’nin 21
farklı şehrinden, farklı siyasi
partilere ve sivil toplum örgüt-
lerine üye 35 genç katıldı. İlk
bölümünde kent yönetimi ve
hizmet anlayışı konularında
kısa bir sunum gerçekleştiren
Başkan Pekdaş, ikinci bölümde
ise katılımcıların sorularını ya-
nıtladı. 

Konak’ın gönüllüleri
Avrupa yolcusu

Mumcu:
Yaşanabilir bir kent
için çalışıyoruz
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Pekdaş: 

Mayıs ayında açtığımız Gö-
nüllü Danışmanlık ve HIV
Test Merkezi hafta içi her

gün 08.30 – 17.00 saatleri arasında
ücretsiz hizmet veriyor.
AIDIS’e (Edinilmiş Bağışıklık Yet-
mezliği Sendromuna) sebep olan
HIV virüsünün kişide var olup ol-
madığını anlamak için Gönüllü Da-
nışmanlık ve HIV Test Merkezi hiz-
met vermeye devam ediyor. HIV
konusunda bilgi almak ve test yap-
tırmak isteyen kişilerden hiçbir üc-
ret alınmıyor ve sosyal güvence
koşulu aranmıyor. Mayıs ayından
itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğümüz
bünyesinde hizmet veren merkeze
gelenler kimlik bilgilerini vermeden
hem danışmanlık hizmeti alıyor
hem de test yaptırabiliyor.

TesT nasıl yapılıyor?
HIV enfeksiyonuna dair toplumsal

damgalama nedeniyle birçok ki-
şinin HIV testi yaptırmaktan ka-
çındığına vurgu yapan merkez
yetkilileri kişilerin kimliğini gizli
tutarak test yapıyor. Edinilen son
verilere göre dünyada HIV virüsü
taşıyanların sayısının 40 milyona
yaklaştığına dikkat çeken yet-
kililer bu test sayesinde risk al-
tındaki kişilerin erken teşhis şansı
yakaladığını da söyledi. 
Parmaktan alınan sadece bir
damla kanla 15-20 dakika gibi
kısa bir süre içinde kişide HIV vi-
rüsü olup olmadığı tanısı kona-
biliyor. Test yapılırken konunun
uzmanı sağlık yetkilileri de Gö-
nüllü Danışmanlık ve Anonim HIV
Test hakkında bilgi veriyor. Detaylı
bilgi için telefon numaramız:
0 232 484 22 91.

Kadın olduğum
için aday oldum 
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Bazı kötü niyetli kişilerin restorasyon çalışmalarına yönelik
ortaya attığı asılsız iddialara da bizzat
yerinde cevap veren ve hamamı ziyaret

eden Belediye Başkanımız Sema Pekdaş,
restorasyonun müze yetkilileri gözetiminde
yapıldığını söyledi. Geçmişte odun-kömür
deposu olarak da kullanılan hamamın ze-
minine dökülen betonun büyük bir titizlikle
kırılarak temizlendiğini dile getiren Pekdaş,
“Kıllıoğlu Hamamı bizden önce ilgisizlik yü-
zünden harabeye dönmüş, yıkılmayı bekli-
yordu. Odun-kömür deposu olarak kullanı-
lıyordu. İçinde keçiler besleniyordu. Göreve
gelir gelmez bu tarihi mekanı kurtarmak
için düğmeye bastık. Yaptığımız görüşmeler
sonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden bu

yerin restorasyonunu üstlenmek şartıyla kiraladık. Tek amacımız
bu hamamı kurtararak, kent sakinlerimizin
hizmetine açmak. Ama bazı art niyetli kişiler
yaptığımız işi baltalamak için restorasyon
çalışmalarıyla ilgili asılsız iddialarda bulundu.
Oysa her şey kurul kararına uygun olarak,
müze görevlilerin gözetiminde yürütülüyor.
Her çalışma kurulun verdiği karar doğrul-
tusunda yürüyor ve müze görevlileri de ça-
lışmalarda yer alıyor. Bu iddiaları ortaya
atanlar hamamın içler acısı durumunu unut-
muş olmalı ki, bu yapılanları eleştiriyor. Ama
biz yaptığımız işin doğruluğundan eminiz.
Bu tür asılsız iddialarda bulunanlara da ge-
reken cevabımızı bu yapıyı kente kazandı-
rarak vereceğiz” dedi. 

İlçe genelindeki 65 parktaki çocuk oyun grupları ile 45
parkta yer alan spor aletlerinin temizliği için düğmeye
bastık. Her yıl yaz ve kış dönemlerinde yapılan detaylı

temizlik sayesinde kent içinde nefes alma alanları olan
parklar daha hijyenik hale geliyor. Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğümüze bağlı ekiplerce yürütülen temizlik uygulaması
kapsamında spor ve oyun grupları özel üretim ürünlerle
dezenfekte ediliyor. Büyük bir titizlikle yürütülen temizlik
çalışmalarında insan sağlığını koruyan organik temizlik
ürünleri kullanılıyor. Profesyonel temizlik ekipmanlarıyla
pırıl pırıl hale getirilen oyun ve spor grupları sayesinde
parka gelen çocuk ve yetişkinler daha hijyenik bir alanda
oyun oynayıp, spor yapma imkanı buluyor.

organik temizlik malzemesi
Ekipler kısa sürede 65 parktaki çocuk oyun grubu ve 45
parktaki spor aletlerinin detaylı temizliğini yaparak pırıl
pırıl hale getirilmesini sağlayacak. Temizlikte kullanılan

organik temizlik malzemeleri sayesinde de doğaya zarar
vermeden oyun ve spor grupları hijyenik hale getiriliyor.
Öte yandan eskiyen ya da yıpranan oyun grupları ve spor
aletlerinin yerine yenileri de yerleştiriliyor.
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Kent sakinlerinin ta-
leplerini dikkate ala-
rak sürdürdüğümüz

yol yenileme ve kaldırım
düzenleme çalışmalarımız
hız kesmiyor. İlçenin farklı
noktalarında devam eden
çalışmalara son olarak İz-
mir’in gözde mekanlarına
ev sahipliği yapan semtle-
rinden biri olan Alsan-
cak’taki beş sokak eklendi.
Zamana yenik düşerek yıp-
ranan beş sokakta yol ve
kaldırım yenileme çalışma-
ları hummalı bir şekilde sü-
rüyor. Semt sakinlerinin ve
esnafın isteği doğrultusun-
da yürütülen düzenlemeler
belirtilen süreden daha kısa
zamanda tamamlanacak. 

Çalışmalar hızla
tamamlanıyor
Fen işleri Müdürlüğümüze
bağlı ekipler Alsancak’ın

1439, 1440, 1448, 1456 ve
Yüzbaşı Şerafettin Sokak-
larında kapsamlı yol yeni-
leme ve kaldırım düzenle-
mesine başladı. Zamanla
yıpranan yol gövdeleri ye-
niden asfaltlanırken, kal-

dırımlar da beton kaplama
yapılarak yenileniyor. Ya-
yaların daha güvenli yürü-
mesi ve araçların kaldırıma
park etmemesi için kaldı-
rım kenarlarına demir du-
balar dikiliyor.

Kadim şehrimiz Konak’ın Basmane Semti’ndeki Anafartalar
Caddesi üzerinde bulunan, “Kentsel 3. Derece Arkeolojik Sit Ala-
nı” içerisinde kalan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden restoras-
yon karşılığı kiralama modeliyle 17 yıllığına kiralanan Kıllıoğlu
Hamamı’nın reastorasyonu devam ediyor. 

Tarih bize emaneT

Parklarımız pırıl pırıl oldu
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PTT ile el el' projesi kap-
samında PTT Konak
Belediyesi için Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Ata-
türk'ün çok özel fotoğrafla-
rından oluşan posta pulları

hazırladı. Başkanımız Sema
Pekdaş tarafından seçilen Ata-
türk fotoğrafları kullanılarak
dizayn edilen beş ayrı pul ilk
olarak Konak Belediyesi’nin
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda
açtığı stantta tanıtıldı.

Pul koleksiyonlarında da an-
lamlı bir yer edinecek olan
Konak Belediyesi Atatürk Pul-
ları, mektuplaşmanın iyice
azaldığı günümüzde nostaljik
bir değeri de gelecek nesillere
aktaran bir araç oldu. Başkan

Pekdaş, çocukların da yoğun
ilgi gösterdiği pulların tanıtıl-
dığı fuar standında, PTT Baş
Müdür Yardımcısı Avukat Tülin
Türkoğlu, Flateli Dernek Genel
Sekreteri Engin Çakmak ve
flatelistleri konuk etti. 

İzmir’in işgalden kurtu-
luşunun 96. yıldönümünü
Alsancak Gündoğdu Mey-

danı’nda gerçekleştirdiğimiz
Manuş Baba konseri ve De-
nizatı Parkı’ndaki Yeni Türkü
konseriyle kutladık. 
“Kurtuluş Coşkumuz Barış
Sevdamız Hep Sürecek” slo-
ganından yol çıkarak dü-
zenlediğimiz konserler ile
hem 9 Eylül İzmir’in düşman
işgalinden kurtuluşunu, 30
Ağustos Zafer Bayramı’nı
hem de 1 Eylül dünya Barış
Günü’nü bir arada kutladık.
Her iki konserde de mey-
danları dolduran on binlerce
İzmirli sanatçıların şarkıla-
rını hep bir ağızdan söyledi. 

Bu yıl 87’in-
cisi düzen-
lenen İzmir

Enternasyonal
Fuarı’ndaki stan-
dımız yine ilgi oda-
ğı oldu. Kültür-
park’ta kurulan
İEF’ye görkemli bir
stantla katılan be-
lediyemiz her yıl
olduğu gibi bu yıl
da birbirinden
renkli ve eğlenceli
etkinliğe ev sahip-
liği yaptı.  Özellikle çocukların ilgi odağı
olan stant daha ilk gününden son güne
fuarın gözdesi haline geldi.

Bİnlerce Kİtap  arMağan edİldİ
Kültürpark 3 No’lu Hol’deki standımıza
gelenler bu yıl ilk kez uygulamaya ko-
nulan “Green Box (Yeşil Perde)” sürpri-
ziyle karşılaştı. Sunulan eğlenceli hizmet

sayesinde fuar
ziyaretçileri
bulundukları
noktadan Ko-
nak’ın farklı
noktaların-
daymış gibi fo-

toğraf çektirdi. Konak Be-
lediyesi standını ziyaret
eden konuklara aynı za-
manda şişe açacağı da
olan magnetlerin yanı sıra
Belediye faaliyetlerin an-
latıldığı aylık gazete Konak
ile her üç ayda bir yayın-
lanan ve büyük beğeniyle

okunan Kent Konak (KNK) dergisi ve
çocuklara okumaları için binlerce öykü
kitabı armağan edildi. Önceliği çocuklara
verdiğimiz standımızda renkli kalemlerle
boyama yapan çocuklar farklı olarak bu
kez kağıda değil üzerinde İzmir Saat Ku-
lesi’nin bulunduğu tişörtleri boyadı. 
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KonaK’ta Yenİ türKü İle

Kurtuluş coşKusu 

Türkiye’nin en uzun soluklu müzik grup-

larından bir olan Yeni Türkü de Gözrepe

DenizAtı Parkı’nda muhteşem bir konsere

imza attı. Kurtuluş coşkusunun dolu dolu

yaşandığı gecede sevilen grup, klasikleşmiş

şarkılarıyla dinleyenlere müzik dolu anlar

yaşattı. Solist Derya Köroğlu konser süre-

since Maskeli Balo, Eyvallah, Çember, Ol-

masa Mektubun, Vira Vira, Aşk Yeniden,

Destina, Yedikule ve Fırtına gibi sevilen

şarkıları seslendirdi. Karanfil şarkısını; ba-

ğımsızlığa, özgürlüğe ve suçsuz yere ha-

pislerde yatan öğrenciler, gazeteciler ve

de Uğur Mumcu için seslendiren Köroğlu’na

özgürlük, bağımsızlık ve Atatürk sevdalısı

İzmirliler de coşkuyla eşlik etti.

Manuş BaBa’dan İzMİr
Marşı İle açılış  

Gündoğdu Meydanı’nı dolduran kala-balık Manuş Baba’nın şarkılarıyla müzikdolu bir Eylül akşamı yaşadı. SanatçınınDönersen Islık Çal albümünde yer alanve oldukça beğeni toplayan şarkılarınaeşlik eden İzmirliler, 9 Eylül coşkusunuerken yaşadı. Yalan, Dönersen Islık Çal,Eteği Belinde, Derin Derin Ağlama, Ha-berin Var mı? gibi albümde yer alanpek çok şarkısını İzmirlilerle birliktesöyleyen sanatçı, konser açılışında İz-mirlilere sürpriz yaparak İzmir Marşı’nıalandaki on binlerle birlikte seslendirdi.Konserin ilerleyen saatlerinde mey-dandaki zafer coşkusu katlanarak arttı.Alanı dolduran İzmirliler, Cumhuriyet’e,özgürlüğe, demokrasiye ve Atatürk’eolan bağlılıklarını haykırdı. 

On binler kurtuluşu kutladı

Bu yıl da İEF’deydik

Konak Belediyesi pulları
görücüye çıktı
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İ
smet İnönü’nün 134. doğum gününde,
adını taşıyan sokakta düzenlenen tö-
rene İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, İnönü’nün kızı ve aynı
zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden İnö-
nü Toker ve İzmirliler katıldı.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
İsmet İnönü’nün hem askeri hem de devlet
adamlığı yönüyle Cumhuriyet tarihinde
önemli bir yeri olduğunu söyledi. Mustafa
Kemal Atatürk ve İnönü’yü minnetle anan
Pekdaş, her iki ismin de birbirini tamam-
layan kahramanlar olduğunu vurguladı.
Atatürk ve İnönü’nün Lozan Barış An-
tlaşması, Cumhuriyet’in ilanını ve dev-
rimleri birlikte gerçekleştirdiklerini söy-
leyen Pekdaş, “Kuruluşun ve kurtuluşun
önderlerine hala ve her zaman minnet
borcumuz var. Onlardan öğreneceğimiz
çok şey var. Onları unutmamak, cum-
huriyetimizin ideallerini, felsefesini hep
yaşatmak, özgürlüğümüz ve bağımsız-
lığımız için şart” dedi.

Her şartta kendilerini
geliştirdiler

Atatürk ve İnönü için İzmir’in her zaman
ayrı bir öneme sahip olduğuna vurgu ya-
pan Pekdaş, “Büyük Atatürk’ün İzmir
sevdası, İzmir’den evlenmesi, annesini
İzmirlilere ve İzmir toprağına emanet et-
mesi, diğer taraftan İsmet Paşa’nın da İz-
mir’de doğması, öğrencilik dönemlerinde
yaz tatillerini İzmir’e geleceği günleri iple
çekmesi, İzmir’e olan sevdası ve özlemi
hepimizin bildiği bir gerçektir” diye ko-
nuştu. Konuşmasının sonunda İsmet İnö-
nü’nün eşi Mevhibe İnönü’yü de anan
Pekdaş, İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı
için emek verenlere de teşekkür etti.

Bu ayak oyunları geçici
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise bugün
ülkeyi yöneten siyasi iktidarı eleştirerek,
“Bugün bizi yönetenler, Cumhuriyet’i ku-
ran kahramanlar; Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’e, İsmet İnönü’ye layık mıdır?

Bütün mesele bu. Bugün yaşadığımız bü-
tün sıkıntıların altında bu yatmaktadır.
Nasıl kazanıl-
dığını, nasıl
kurulduğunu,
içerdeki ve dı-
şarıdaki düş-
manların na-
sıl bertaraf
edildiğini ve
ülkenin kısa
zamanda sa-
nayileşmesi-
ni, kalkınma-
sını nasıl sağ-
l ay a c a ğ ı n ı
dünya aleme
gösteren bü-
yük insanlar…
Bugün bu ül-
kede bağım-
sız yaşıyorsak
bunu Atatürk
ve ismet İnö-
nü’ye borçlu-
yuz. Bunun
bilincinde ol-
maları gerek-
m e k t e d i r .
Ama maale-
sef değiller.
Biz bugün bu-
nun acısını
ç e k iyo r u z .
Ama öyle bir
cumhuriyet,
öyle bir dev-
let, öyle bir
eğitim sefer-
berliği, öyle bir
ulus yetiştir-
diler ki; bu ge-
çici ayak
oyunları Tür-
kiye’yi hiçbir
zaman geriye
götüremeye-
cektir. Bu zor-
luklar çok

uzun gelse de cumhuriyet tarihinin hem
Anadolu tarihinin çok kısa bir kesitidir“
dedi. Kocaoğlu, konuşmasında aydınlığı,
aklı ve bilimi rehber edinmiş Türkiye
Cumhuriyeti’ni tekrar layık olduğu yere
getirmenin görevleri olduğunu belirterek,
İsmet İnönü’nün doğduğu evi yenileyerek
hizmete soktuğu için Başkan Pekdaş’a
teşekkür etti.

izmirlilerin de doğum günü
İsmet İnönü’nün kızı ve aynı zamanda
İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker
de Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür etti.
İsmet İnönü’yü 134. doğum gününde doğ-
duğu evin önünde anmanın büyük mut-
luluk olduğunu belirten Toker , “Babam
için bundan daha güzel bir yaş günü tah-
min edemiyorum. Sizin sayenizde baba-
mın 134 senedir yaşadığı en güzel doğum

günü bu yaş günü oldu. İzmirlilere, Başkan
Pekdaş’a, babamı anladığınız ve andığınız
için çok teşekkür ederim. Bugün yalnız
babamın değil, aydınlık, çağdaş bütün İz-
mirlilerin, İzmir’in doğum günü. İnönü sa-
dece benim değil, hepimizin babası. Cum-
huriyetimizin çocukları olarak hepinizi
kutluyorum” dedi.
Anı Evi’nin Küratörü Prof. Dr. Engin Berber
de açılış öncesi yaptığı konuşmada Cum-
huriyet tarihinde Atatürk’ten sonra en
önemli kişi olan İsmet İnönü’nün evini
müze formatında bir anı evi olduğunu,
bu önemli projede yer almanın mutlulu-
ğunu yaşadığını belirterek, emeği geçen
herkese teşekkür etti.

inönü’nün radyodan
sesi dinleneBilecek

İsmet İnönü’nün 1884 yılında doğduğu

Türk Yılmaz Mahallesi’ndeki tarihi binanın
iç dekorasyonu baştan sona değiştirildi.
İnönü Vakfı’nın görüşleri doğrultusunda
yapılan yenilemelerin sonucunda Anı
Evi’ne pek çok yeni özellik eklendi. 5 oda
ve iki antreden oluşan iki katlı yapıda;
İsmet İnönü’nün Askerlik ve aile hayatı
çok özel fotoğraflarla anlatılıyor. Müze
evde kitaplığın yanı sıra İsmet Paşa ve
eşi Mevhibe İnönü’nün özel eşyaları da
sergileniyor. Üst katta eski bir radyodan
Başbakan İnönü’nün sesinden bir Sovyet
film ekibine, cumhuriyetin ilk 10 yılında
Türkiye’de yaptıklarını anlattığı ve Ankara
Radyosu’ndan yayınlanmış konuşması
da dinlenebiliyor. 100’den fazla fotoğrafın
sergilendiği İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı
pazar ve pazartesi günleri dışında saat
09.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1884 yılında doğduğu ve günümüzde
İnönü Anı Evi adıyla hizmet veren tarihi evi yenileyerek tekrar hizmete açtık.

İsmet İnönü Anı Evi ve
kitaplığını yeniledik

Törende yer alan Atatürk Araş-
tırmacısı Ahmet Gürel ve eşi
Işın Gürel tarafından, İsmet
İnönü’nün kızı Özden Toker’e,
İnönü Vakfı’na iletilmek üzere
İsmet İnönü’nün fotoğrafları-
nın basılı olduğu tarihi kağıt
paralar çerçeveli panoda  tak-
dim edildi. 
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Büyükşehir
davası kitap oldu

1994 yılında göreve giderken geçirdiği
trafik kazası sonucu yaşama veda eden
gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşat-

mak ve genç gazetecileri teşvik etmek ama-
cıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl
19.’sunu düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik
Ödülleri,  Kültürpark’ta sahiplerini buldu.
Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili
Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Baro Başkan Vekili Mustafa Çetin,
İzmir Tarım Grubu Başkanı ve Tire Süt Koo-
peratifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Barış
Selçuk’un ağabeyi Savaş Selçuk ile ailenin
diğer üyeleri,  jüri üyeleri ve çok sayıda ga-
zeteci katıldı.

Barış Selçuk’tan
anlamlı mesaj 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik
2011 yılında gerçekleştirilen operasyonlar
ve beraatla sonuçlanan 6 yıllık dava süreci

"Kumpas" adlı kitapta toplandı. O dönem
397 yılla yargılanan Başkan Aziz Kocaoğlu,
"Tarihe bir not düştük. Bu yayın, belediye
başkanlarının başucu kitabı olacak" dedi.
2 Mayıs ve 22 Kasım 2011 tarihlerinde İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak
gerçekleştirilen operasyonlar, gözaltı sü-
reçleri, tutuklamak, yıllar süren duruşmalar
ve 6 yılın sonunda gelen beraat kararı, tarihe
"not düşmek" amacıyla kitaplaştırıldı. Uzun
süre sonra bir "FETÖ kumpası" olduğu an-
laşılan ve bu operasyonları başlatan, yürüten,
sorgulamaları yapan, gözaltı ve tutuklama
kararlarını ve-
renlerin büyük
b ö l ü m ü n ü n
FETÖ soruştur-
ması kapsamın-
da yargılanıp
hüküm giydiği
dava sürecinin
anlatıldığı kita-
bın en önemli
bölümleri, sav-
cılık mütalaası
ve mahkemenin
gerekçeli kararı
oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ikinci
kez düzenlenen Körfez Festivali, renkli görüntülere ve
yarışlara sahne oldu. Yat, yelken, kano, kürek ve dragon

yarışlarının gerçekleştirildiği festivalde en büyük heyecan,
500 sporcunun 50 yatla katıldığı Arkas Körfez Yarışı'nda
yaşandı.
İlk gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken yarışları ile
başlayan festivalin ikinci gününde yat, kürek, kano ve
dragon yarışlarının startı verildi. Gün boyu Körfez rengarenk

görüntülere sahne olurken, İzmirliler de sahil boyunca
yarışları izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. İzmir
Körfez Festivali’nin ikinci gününde kano, kürek, dragon
ve yelken yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Körfez Festivali etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Mey-
danı’nda bir araya gelen İzmirliler ise Moonstar Dans
Takımı Flashmob gösterisi ve ardından Cem’niyet Grubu
ve Turhan Yükseler Orkestrası eşliğinde Cem Karaca şar-
kıları ile keyifli bir akşam geçirdi. 

Her yıl dünyadan gastronomi alanında
öne çıkan DELICE üyesi 3 seçkin
kentin ünlü şefleriyle katılarak mut-

faklarını tanıttıkları "Lyon Sokak Yemekleri
Festivali"nin bu yılki konuk kentleri İzmir,
Montreal ve Hong Kong oldu. Avrupa’nın
gastronomi başkenti olarak isim yapan,
Michelin yıldızlı restoranları ile ünlü Lyon
kentinin sakinleri, festival süresince İzmir
mutfağını ve kentin kültürünü yakından
tanıma fırsatı elde etti. İzmir standında,
Ege mutfağına özgü zeytinyağlı yemekler,
söğüş, İzmir köfte, lokma ve boyoz ile Türk
mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden su-
cuk-ekmek, fıstıklı irmik helvası, cevizli
kadayıf ve Türk kahvesi ikram edildi.

Körfez Festivali renkli geçti

İzmir’de
felsefe
konuşuluyor

6 Ekim 2018 – Kültürpark Gençlik Tiyatrosu
Aydınlanma ve Bilim Felsefesi, Yard. Doç. Dr. Ezgi Ece
Çelik,
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
13 Ekim 2018 – Aziz Vukolos Kültür Merkezi
Aydınlanma ve Politika Felsefesi, Doç. Dr. Ahu Tunçel,
(Maltepe Üniversitesi)
20 Ekim 2018 – Aziz Vukolos Kültür Merkezi
Aydınlanma ve Hukuk Felsefesi, Doç. Dr. Özlem Duva,
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
27 Ekim 2018 – Aziz Vukolos Kültür Merkezi
Aydınlanma ve Sanat Felsefesi, Doç. Dr. Metin Bal,
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
3 Kasım 2018 – Aziz Vukolos Kültür Merkezi
Aydınlanma ve Tarih Felsefesi, Prof. Dr. Kubilay Ayse-
vener,
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
18 Kasım 2018 – Aziz Vukolos Kültür Merkezi    
Aydınlanma ve Etik, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi,
(Maltepe Üniversitesi)

Türkiye’nin önde gelen fel-
sefecileri İzmir’de buluşuyor.
22 Eylül’de “Aydınlanma ve
İnsan” başlığıyla başlayan
felsefe seminerleri 18 Kasım
tarihine dek sürecek. Kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek bir

model uygulayan İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi, ilk konut teslimini Uzundere’de

gerçekleştirdi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi
1. Etap anahtar teslimi kalabalık bir törenle ger-
çekleşti. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bu projede bizimle
birlikte yol yürüyen, bize inanan vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Evleriniz hayırlı uğurlu olsun.
Güle güle oturun. Çocuklarınız parklarda, spor
alanlarında, yeşil alanlarda özgürce oynasın. Uzun
ömürlü, sağlıklı bir yaşam olsun" dedi.

Kentsel
dönüşümde
anahtar teslimi

Körfez ulaşımına
çifte takviye
İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfez

ulaşımını güçlendirmek ve karayolu
trafiğindeki yoğunluğu azaltmak

için iki yeni arabalı yolcu gemisi daha
alıyor. Yüksek standartlı 15 yolcu gemisine
ek olarak 3 arabalı yolcu gemisini geçtiğimiz
yıllarda İzmir Körfezi'yle ile buluşturan Büyükşehir
Belediyesi, ihale sürecinin ardından gerçekleşecek
alımlarla daha sık ve hızlı sefer yapma imkanına kavuşacak.  

Hem çevreci Hem engelli dostu
Tam elektronik kontrol sistemi ile yönetilen gemilerde TV
yayınları ve kablosuz internet, soğuk–sıcak içeceklerin ve
snack yiyeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri, birbirinden
bağımsız evcil hayvan kafesleri, bebek bakım masası, en-
gellilere özel tuvalet, görme engelliler için Braille alfabesiyle
yazılmış uyarı ve yönlendirme işaretleri, araç güvertesinde
fiziksel engelli vatandaşların araçları için özel park yerleri,
geminin sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu
güvertesi arasında erişimi sağlayan 2 adet engelli asansörü
ve 2 – 5 yaş arası çocuklar için çocuk oyun alanı bulunacak.
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İ
zmir’in merkez ilçesi Konak’ta ba-
şarıyla süren sosyal yardımlardan
biri de ‘Hoş Geldin Bebek’ hizmeti.

Her yıl yüzlerce aileye ulaşan ‘Hoş Gel-
din Bebek’ hizmeti sayesinde hayata
gözlerini yeni açan Konak’ın minik

fertlerine ilk hediyeleri Konak Beledi-
yesi’nce veriliyor. Evlerinde ziyaret et-
tiiğmiz ailelere ‘Hoş geldin Bebek’ çan-
tası armağan ediyoruz. Bu yılın başın-
dan bu yana ise bine yakın bebeğe
‘Hoş geldin’ armağanları ulaştırdık.

iKi ay içinde
başvuru yapılmalı
Yeni doğum yapan anneleri evlerinde
ziyaret eden ekiplerimiz hediyeleri çi-
çeği burnunda annelere teslim ediyor.

Armağan edilen çantada bebekler
için zıbın takımı, biberon, emzik, ıslak
mendil, şampuan, bez gibi ilk etapta
gerekli olabilecek tüm malzemeler
yer alıyor. Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğümüzün çalışanları, evlerinde
ziyaret ettikleri ailelere Belediye Baş-

kanımız Sema Pekdaş’ın iyi dileklerini
ve kutlama mesajını ilettikten sonra
içinde bebeklerin ilk ay ihtiyaçlarını
karşılayacak malzemelerin yer aldığı
çantayı hediye ediyor. ‘Hoş geldin Be-
bek’ çantası almak isteyen aileler önce

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne baş-
vuruyor, ardından görevliler evlere zi-
yarette bulunarak hediyeyi sunuyor.
Ailelerin çantayı alabilmek için bebeğin
doğumundan en geç iki ay içinde be-
lediyeye başvurması gerekiyor. Aileler
çanta talebinde bulunmak için bebeğin
nüfus kağıdıyla birlikte Konak Bele-
diyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü’ne başvurması yeterli oluyor. Gö-
revliler birkaç gün inde çantayı aileye
ulaştırıyor.

Hoş geldin bebek
yaşama sırası sende

Her yıl binlerce yetişkin ve çocuğa yönelik dü-
zenlediğimiz ücretsiz kültür sanat kurslarımız
başlıyor. Bu yıl da resimden seramiğe, müzikten

tiyatroya, danstan fotoğrafçılığa, satrançtan ahşap bo-
yamaya kadar 21 farklı branşta verilen kurslara 7’den
70’e her yaştan kursiyer katılabilecek. Ücretsiz kurslar
yeteneklerini keşfetmek veya var olan yeteneklerini
geliştirmek isteyenlere kucak açacak. Güzelyalı, Eş-
refpaşa Selahattin Akçiçek ve Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezlerimizde verilecek kursların başvuruları
ise tamamlandı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek
olan dersler 8 Ekim’de başlayacak. 

Kültürpark’ta düzenlediğimiz
Paylaşan Kent Şenliği müzik,
dans ve gösterilerin yanı sıra

özellikle gençlerin paylaşımın de-
ğerini anlattıkları bir güne ev sa-
hipliği yaptı.    Tiyatro, müzik, dans,
şiir ve pantomim gösterileriyle ren-
klenen Paylaşan Kent Şenliği kap-
samında çeşitli atölye çalışmaları
da düzenlendi. Alanda konuk ilçe-
lerin tanıtımlarının yapıldığı stant-
ların yanı sıra kadın, gençlik ve
LGBT derneklerinin stantları ile ki-
tap ve giysi bağışının alındığı bağış
masaları yer aldı. Gün boyu süren
etkinlikler Devlet Türk Dünyası
Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları
tarafından gerçekleştirilen ens-
trümantal dinletiyle başladı. Daha
sonra Grup Kafkas, Tiyatro Vio Kan-
tin, Grup ARMİM sahne alırken,
Suriyeli şair Hael Hilmi Srour da
Suriye’den göç edenlerin dramını
dile getiren bir şiir okudu. Aerobik
ve Salsa atölyeleri sayesinde ka-
tılanlar da eğlenceye ortak oldu.
Büşra Yaşlı ve Ali Raşit Beyler’in
salsa gösterisini izleyiciler tara-
fından beğeniyle izlendi. Şenlikte
Cengizhan Yılmaz’ın türkü dinletisi
müzik dolu anlar yaşatırken, Kaya
Can Kesen davul, Grup Aksak Ritim
mini Rock konseriyle, İlker Kılıçer
pandomim ve Swing Grup eğlenceli
gösterileriyle keyifli bir gün yaşattı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise
müzik grubu Sinestezi katılımcıları
coşturdu. Şenlik kapanışında Ev-
rencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu
sahneye çıktı. Genç şarkıcı Evren-

can’ın başarılı performansıyla ge-
ceye damgasını vurdu. Birbirinden
güzel şarkılara dinleyiciler de dans-
larıyla eşlik etti.

avrupa birliği desteKli
Avrupa Birliği destekli ‘Gençlerin
Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler
Oluşturmak’ projesi Başka Bir Okul
Mümkün Derneği, Genç İşi Koo-
peratif ve Zumbara Derneği’nin iş-
birliğiyle hazırlandı. Daha önce Ko-
nak Belediyesi’nin ev sahipliğinde
dört gün süren bir çalıştayın ger-
çekleştirildiği proje ile gençlerin
paylaşım ekonomisiyle tanışmaları
ve gönüllülük bilinciyle kent ha-
yatına aktif katılmalarını sağlamak
amaçlanıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yı-

lının başlamasıyla birlikte
bu yıl ilk kez okulla tanışan

miniklerin de heyecanı başladı.
Ders başı yapan minik öğrencileri
yalnız bırakmayan Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş, ço-
cukları okullarında ziyaret ederek
başarı dileklerini iletti. Başkan
Pekdaş’ı sevgi seliyle karşılayan
öğrenciler, içlerinde kırtasiye mal-
zemelerinin bulunduğu okul çan-
taları armağanlarını da heyecanla
aldı. 

tadilatı yapılan
oKulları gezdi
Yaz tatili boyunca tadilat çalış-
maları yaparak öğrencilerin
daha iyi şartlarda ders yapabil-
meleri için yaz tatili boyunca ta-
dilat çalışmaları yapak yeni eği-
tim öğretim yılına hazırladığımız
okulları ziyaret eden Belediye

Başkanımız Sema Pekdaş, okul-
larda öğrencilerle sohbet etmeyi
de ihmal etmedi. Türkiye’nin öz-
gür beyinlere ihtiyacı olduğunu
dile getiren Pekdaş, “Geleceğimiz
olan siz çocuklarımız dersleri-
nize çok çalışın. Biz bu ülkenin
çocuklarının özgür olmasını,
okuyup, iyi birer meslek sahibi
olmasını istiyoruz. Ülkesine ya-
rarlı yurttaşlar olarak yetişme-
lerini, Atatürk’ün ideallerini ger-
çekleştirmeleri için hep birlikte
çalışacağız. Derslerinizde başarılı
olun, biz sizler için daha çok kat-
kılar yapacağız” dedi. 
Miniklere bol bol kitap okuma-
larını da tavsiye eden Başkan
Pekdaş sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kitap okuyun, müzik yapın,
sporla uğraşın. Çünkü gelecek
sizsiniz ve sizlerin başarıları bizler
için önemli. Bu başarılar her daim
sürsün.”

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere
İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel

Başkanı Fatma Köse, Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında
ziyaret etti. Görüşmeye CHP Kadın
Kolları Genel Sekreteri Ayfer Cömert,
MYK Üyesi Perihan Yardımcı, İzmir İl
Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ile
Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Sündüz
Seçkiner Başsorgun da katıldı.

Kadın başKanlar
başarılarını gösterdi
Başkan Pekdaş’tan çalışmaları hak-
kında bilgi alan Köse, başarılı işlerinden
ötürü teşekkür etti. Görüşme sonunda

kısa bir değerlendirme yapan Köse,
CHP’li kadın belediye başkanlarının
başarılı işlere imza attıklarını dile ge-
tirdi. Bu başarının artarak çoğalması
için yaklaşan yerel seçimlerde daha
çok kadının aday gösterilmesini he-
deflediklerini vurguladı. Partilerinde
yüzde 33’lük cinsiyet kotası bulun-
duğunun altını çizen Köse, “Yerel se-
çimlerde Türkiye’nin her yerinde kadın
adayların çıkması için çalışmalar ya-
pıyoruz. Sadece belediye başkanlığı,
meclis üyeliği değil aynı zamanda ka-
dın muhtar çıkarmayı da hedefliyoruz.
Böylelikle yerel yönetimlerde kadın-
ların temsiliyetini en üst noktaya çı-
karmış olacağız” dedi.

Kültür sanat kurslarımız başlıyor
Köse’den Başkan Pekdaş’a teşekkür

Paylaşan kent şenliğinde buluştuk

Öğrencilerden
sevgi seli
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Konak’taki 135 okula 2018-2019
eğitim öğretim yılında yapı-
lacak spor malzemesi yardım-

larının ilk durağı Çimentepe Mahal-
lesi’ndeki Başöğretmen İlkokulu oldu.
Okul bahçesinde düzenlenen törene
Belediye Başkanımız Sema Pekdaş,
mahalle muhtarları ve veliler katıldı.
Sağlıklı nesillerin spora yönelmesi
için başlatılan ücretsiz spor malzemesi
yardımları kapsamında Başöğretmen
İlkokulu’ndaki tüm öğrencilere for-
manın yanı sıra beden eğitimi ders-
lerinde kullanılmak üzere futbol, bas-
ketbol ve voleybol topu ile atletizm
malzemeleri armağan edildi. Minik
öğrenciler kendilerine hediye edilen

spor malzemeleri karşısında oldukça
sevinçli anlar yaşadı.

Sağlık için Spor şart
Törende konuşan Başkan Sema Pek-
daş, tüm öğrencilere başarılar diledi.
Pekdaş, “Sizleri çok seviyoruz. Başarılı
bir öğrenim hayatınız olsun. Ülkemize
yaralı insanlar olarak yetişin. Ders-
lerinize iyi çalışın ve bol bol spor
yapın, sağlıklı beslenin. Biz de eli-
mizden geldiğince size katkı sağla-
maya çalışıyoruz. Size spor malze-
meleri getirdik. Sağlıklı olmanın te-
meli, sağlıklı bir vücuda sahip ol-
maktır. Bunun için de spor yapmak
şart” dedi.

Sporun ve sporcunun yanında
yer almaya, zor koşullar altında
faaliyetlerini sürdüren amatör

spor kulüplerine destek olarak devam
ediyoruz. Malzeme desteğinin ardın-
dan şimdi de yedişer bin lira tutarında
nakdi yardım ile 1. ve 2. Amatör Futbol
Ligi’nde mücadele eden takımların
yanındayız. 
Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi’nde düzenlediğimiz törende
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut,
Konak Amatör Kulüpler Birliği Başkanı
Mehmet Şerif Demir, Konak Beledi-
yespor Kulübü Başkanı Zeki Günen,
kulüp yöneticileri ve sporcularla bir
araya gelen Belediye Başkanımız
Sema Pekdaş, her zaman gençlerin
spor yapmasından yana olduğunu
dile getirerek tüm sporculara başarılar
diledi. Amatör spor kulüplerinden
minik sporcuların da hazır bulunduğu
törende Başkan Pekdaş, genç spor-

cuların yetişmesi adına verdikleri
destekten ötürü amatör spor kulüp-
lerine teşekkür ederken genç spor-
culara da öğütler verdi. Yapılan ko-
nuşmaların ardından amatör spor
kulüplerine 7 bin lira değerinde temsili
çekleri verildi.

Geleceğe
spor yaparak

hazırlanacaklar

1925 Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluş yıl dönümü

kutlamalarına katılan Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş, Göztepe, Altay ve Altınordu gibi başarılarıyla

adını dünyaya duyurmuş 3 spor kulübüne ev sahipliği

yaptıklarını belirterek,  “Ben kendimi çok şanslı biri olarak

hissediyorum” dedi. 

2016 yılında kurulan1925 Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2.

kuruluş yıl dönümü kutlamaları futbol şölenine dönüştü.

Konak Belediyesi'nin Halkapınar'daki sahasında gerçek-

leşen etkinlik sarı-kırmızı renklere gönül vermiş minik

sporcuların şovuna sahne oldu. Kutlamalara İzmir’in tek

Süper Lig temsilcisi Göztepe’nin başarılı futbolcuları Al-

paslan Öztürk, Yalçın Kazan, Göktuğ Bakırtaş ve Axel

Ngando da katıldı. Dört futbolcu, 1925 Kulübü’nün minik

oyuncularıyla sahada gösteri maçı yaptı. Kutlamalarda

kadın futbolunda adını tarihe altın harflerle yazdıran

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile 1925 Gençlik

ve Spor Kulübü Altyapı U17 takımı dostluk maçında karşı

karşıya geldi.
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Amatörün yüzü bir kez daha güldü
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