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İZMİRLİ  tiyatro oyuncusu ve yönetmen
Mehmet Ulusoy anısına bu yıl 6’ncısı dü-
zenlenen Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyat-
ro Festivali görkemli geçti. Festival kap-
samında Kadifekale’den Alsancak’a, Gül-
tepe’den Göztepe’ye, Konak’ın farklı
noktalarında sokaklar tiyatro sahnesine
dönüştü. Dört gün süren festival bu yıl
İtalya ve Polonya'dan gelen konuk tiyat-
ro topluluklarının katılımıyla uluslarara-
sı boyut kazandı, yurtiçinden de İstan-
bul, Tekirdağ ve Aydın'dan tiyatro ekip-
leri İzmirlilerle buluştu. 

12.si düzenlenen Halk Oyunları Şenliği
bu yıl da İzmirlilere Anadolu’nun yöresel
danslarını izleme şansı sundu. Kültür-
park Fuar Açık Hava Tiyatrosu’nda ger-
çekleşen şenlikte belediyenin halk
oyunları kurslarına katılan 300 kursiyer
hünerlerini sergiledi. l8’de

SEMT merkezlerinde açılan hobi ve el sa-
natları kurslarını başarıyla bitiren kursi-
yerlerin el emeği göz nuru ürünleri açı-
lan yılsonu sergileriyle görücüye çıktı. İl-
çe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 8
semt merkezinde yürütülen kurslardan
bu yıl yaklaşık 2 bin 200 kişi faydalandı.
Ahşap boyamadan iğne oyasına, takı ta-
sarımından ebruya kadar birçok farklı
dalda kurs gören kadınların el emekleri
beğeni topladı. l2’de

Kültürpark'ta 
folklor şöleni

Yetenekler 
sergilendi

ÇEVRE Haftası nedeniyle Konak Belediyesi’nin  dü-
zenlediği İlkokullar Arası Ambalaj Atıkları Tasarım
Yarışması sonuçlandı.  Daha temiz bir dünya için ço-
cuklara ambalaj atıklarının geri dönüşümünün öne-
mini anlatmayı amaçlayan yarışmada dereceye gi-
renlere ödülleri Selahattin Akçiçek Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen törenle verildi. l5’te

Atıklar 
ödüle dönüştü 

ÖZel GÜNe
eŞliK etti

Göztepe’nin 91. Yaş kutlamalarına katılan
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ta-

raftarlar ile birlikte coşkuyu yaşadı. Pekdaş
kutlamaları denizden tekneyle takip etti.

UmUdU KAYbetmeYelim

EŞREFPAŞA Semt Merkezi’nde Kadın,
Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlü-
ğü’nce meslek edindirme kursları kap-

samında açılan estetisyenlik kursunu başa-
rıyla tamamlayan 62 kursiyer mezuniyet se-
vincini düzenlenen yılsonu eğlencesiyle do-
yasıya yaşadı. Cici Park’ın  bahçesinde ger-
çekleştirilen etkinliğe, Konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş, İlçe Halk Eğitim Merkezi
yetkilileri, kurs eğitmenleri ve kursiyerler ka-
tıldı. Pekdaş, kursiyerleri göstermiş oldukları
gayret nedeniyle kutlarken, kursu veren Halk
Eğitim Merkezi eğitmenlerine de emeklerin-
den ötürü teşekkür etti. Sağlanan iş birliği-
nin güzel sonuçlar doğurduğunu dile getiren
Pekdaş, “Ülke olarak mutsuz günlerden geçi-
yoruz. Bu mutsuzluklara umutsuzlukları ek-
lememek gerekiyor. Umudumuzu hiç kaybet-
memeliyiz. Bu birliktelikler bizim umudu-
muzu yükselttiğimiz, İzmir’in aydınlığının
tüm Türkiye’ye yayılmasını sağlayan birer
ışık olacak. Biz böyle çoğalırsak aydınlığımız
da büyür ve tüm ülkeye yayılır” dedi. l2’de

GÖZ-GÖZ’ÜN 
91. YAŞ COŞKUSU

Sokakta
tiyatro var

KUTLAMA  coşkusuna or-
tak olan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş Gü-
zelyalı'da, onbinlerce sa-
rı-kırmızılı taraftarın
şampiyonluk şarkılarına
eşlik etti. PTT 1. Lig’in İz-
mir temsilcisi Göztepe ku-
ruluşunun 91. yıl dönü-
münü coşkuyla kutladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar
Güzelyalı semtinde topla-
narak lazer ve Dj gösteri-
leriyle kutlamalara baş-
larken, Mustafa Kemal Sa-
hil Bulvarı’nda özel ritim
dans grubu da coşkuyu
ikiye katladı. l8’de

Çocuklar yaz okuluna
KONAK  Belediyesi
tatile giren çocuklar
için bu yaz da birbi-
rinden eğlenceli ve
öğretici yaz okulları
hazırladı. Okullar bu
yıl kültür ve spor mer-
kezlerinin yanı sıra
semt merkezlerinde
de açılacak. l7’de

Pekdaş ülkenin  mutsuz günlerden geçtiğini, bu mutsuzluklara umutsuzlukları
eklememek gerektiğini  belirterek,” Umudumuzu hiç kaybetmemeliyiz”dedi.

BÜYÜK ozan Homeros’un ‘gök kubbe-
nin altındaki en güzel şehir’ olarak ta-
nımladığı İzmir ile dillerin ve dinlerin
kadim şehri Mardin arasında kardeşlik
sofrası kuruldu. Binlerce yıldır farklı
inançlara ve kültürlere hoşgörüyle ku-
cak açmış olan iki kentin kardeş beledi-
yeleri Konak ile Artuklu’nun ortaklaşa
düzenlediği iftar yemeğine katılanlar
oruçlarını dualar ve barış dilekleri eşli-
ğinde açtı. Konak Belediye Meclisi'nin

oy birliğiyle aldığı karar doğrultunda
düzenlenen iftar yemeği iki kadim şeh-
rin insanlarını aynı sofrada buluşturdu.
Mardin’e giden kafilede Başkan  Pek-
daş’ın yanı sıra İzmir Mardinliler Fede-
rasyonu (İMAF) Genel Başkanı Ferhan
Ademhan, CHP Konak İlçe Başkanı Şakir
Başak, 2013 yılında hayatını kaybeden
sinema oyuncusu Tuncel Kurtiz'in kızı
Aslı Eylik, belediye meclis üyeleri ve
bürokratlar yer aldı. l5’te

İki kadim şehrin insanları
aynı sofrada buluştu

OKULLARIN kapanmasıyla
birlikte çocuklarına karne
hediyesi alma telaşına gire-
cek olan anne ve babalara
Konak Belediyesi Veteriner-
lik Müdürlüğü’nden önemli
bir uyarı geldi. Evlatlarını
sevindirmek isteyen velile-
rin karne hediyesi olarak
petshoplardan kedi veya kö-
pek satın almamalarını iste-
yen Veterinerlik Müdürü Sait
Tong, hayvan sahiplenirken
çok iyi düşünülmesi gerekti-
ğini söyledi.l6’da

Yaz hevesine 
dikkat! 

Başkan Pekdaş:



EşREFPaşa Semt
Merkezi’nde Kadın,
Sosyal Politikalar ve
Projeler Müdürlü-

ğü’nce meslek edindirme
kursları kapsamında açılan
estetisyenlik kursunu başa-
rıyla tamamlayan 62 kursi-
yer mezuniyet sevincini dü-
zenlenen yıl sonu eğlencesiy-
le doyasıya yaşadı. Cici
Park’ın  bahçesinde gerçek-
leştirilen etkinliğe, Konak
Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, İlçe Halk Eğitim Merkezi
yetkilileri, kurs eğitmenleri
ve kursiyerler katıldı.

İzmir’in aydınlığı yayılsın
Pekdaş, kursiyerleri gös-

termiş oldukları gayret nede-
niyle kutlarken, kursu veren
Halk Eğitim Merkezi eğitmen-

lerine de emeklerinden ötürü
teşekkür etti. Sağlanan iş bir-
liğinin güzel sonuçlar doğur-
duğunu dile getiren Pekdaş,
“Ülke olarak mutsuz günler-

den geçiyoruz. Bu mutsuzluk-
lara umutsuzlukları ekleme-
mek gerekiyor. Umudumuzu
hiç kaybetmemeliyiz. Bu bir-
liktelikler bizim umudumuzu

yükselttiğimiz, İzmir’in ay-
dınlığının tüm Türkiye’ye ya-
yılmasını sağlayan birer ışık
olacak. Biz böyle çoğalırsak ay-
dınlığımız da büyür ve tüm ül-

keye yayılır” dedi.

Yaz kış hizmet verecek
Hedeflerinin her semtte

bir semt merkezi açmak ol-
duğunu dile getiren Pekdaş,
Karataş’taki Dario Moreno
Sokak'ta yeni bir bina kirala-
dıklarını ve burasını hem
semt merkezi hem kültür
merkezi olarak kullanmak is-
tediklerini söyledi. Semt
merkezlerinin yaz aylarında
boş kalmasını istemedikleri-
ni belirten Başkan Pekdaş,
“Buralarda çocuklarımıza
yaz okulu açalım istedik.
Kültür,  Spor  ve Kadın, Sos-
yal Politikalar Müdürlüğü-
müz bir arada bu merkezleri
yaz için nasıl aktif hale geti-
recekler. Yazın da bu merkez-
lerimiz hizmet verecek”dedi.
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NEŞE  ve Karikatür Müzesi'nde ortaokul öğ-
rencileri için düzenlenen Karikatür ve Heykel
Şenliği büyük ilgi gördü. Etkinliğe Gültepe, İki-
çeşmelik ve Boğaziçi semtlerinde eğitim ve-
ren ortaokullardan öğrenciler katıldı. Gruplar
halinde karikatür ve heykel atölyelerine katı-
lan öğrenciler, usta isimlerden kilden heykel
yapmanın ve karikatür çizmenin püf noktala-
rını öğrendi.  Ressam ve karikatürist Mehmet
Aslan’dan kil malzemeden nasıl heykelin ya-
pıldığını öğrenen çocuklar, Karikatürist Cema-
lettin Güzeloğlu’ndan da çizgilerin nasıl dile
geleceğinin eğitimini aldı. 

Pekdaş ülkenin  mutsuz günlerden geçtiğini, bu mutsuzluklara umutsuzlukları
eklememek gerektiğini  belirterek,” Umudumuzu hiç kaybetmemeliyiz”dedi.

Konak Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde Roman
vatandaşların yaşadığı Ege Mahallesi’nde kuaförlük kursu açıldı. Neşeli atölye

Tarihi Çarşı’da
masal zamanı

Tutkusu sayesinde
kanseri yendi

KEMERALTI Çarşısı, Konak Belediyesi’nin yürü-
tücülüğünde düzenlenen kültür sanat etkinlik-
leriyle sadece gündüz değil, gece de yaşayan
bir mekan haline dönüşmeye başladı. Çarşı son
olarak ‘Kemeraltı’nda Masal Zamanı’ adlı etkin-
liğe ev sahipliği yaptı. Konak Belediyesi ve Ma-
vi Sanat işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Abacı-
oğlu Han’da gerçekleştirildi. Sıla Akdeniz kendi
derlediği ‘Yeniden Doğuş’ adlı masalı dinleyici-
lere anlattı. Müziklerini İsmail Başışık’ın, Sanat
Yönetmenliğini Tiyatro Oyuncusu Gürol Ton-
bul’un, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Ahmet
Akdeniz’in üstlendiği gösteri, dinleyiciyi düş za-
manının büyülü yolculuğuna çıkardı. ‘Kemeral-
tı’nda Masal Zamanı’ etkinliği her ay Tarihi Çar-
şı’nın farklı hanlarında devam edecek. 

Konak’ta Nazım ve 
Brecht buluşması

Romanlar iş birliğiyle
meslek edinecek

aÇıLışa  Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, İŞKUR İzmir İl Mü-
dürü Kadri Kabak, Konak İŞKUR
Hizmet Müdürü Necmi Kalfalar,
Ege Mahalle Muhtarı Kemal Er-
sun ile mahalle sakinleri katıldı.
Pekdaş, kursun açılmasına ön
ayak olan Ege Mahalle Muhtarı
Kemal Ersun’a teşekkür ederek,
“Muhtarımız bölgede yaşayan ço-
cuklarımız, kadınlarımız için
katkı sağlamamızı istedi. Biz de
İŞKUR ile iş birliği yaparak kua-
förlük mesleği üzerine kurs açtık.
Çocuklarımız, kadınlarımız bir
meslek sahibi olsun, kendi para-
larını kazansın, elleri ekmek tut-
sun, kendilerine yararlı işler yap-
sın istiyoruz. Bu anlamda İŞ-
KUR’a ve Halk Eğitim Merkezi’ne
çok teşekkür ederiz” dedi. İŞKUR
İzmir İl Müdürü Kadir Kabak da,
projede yer almaktan dolayı mut-

lu olduklarını ifade ederek,
“Muhtarımız her anlamda ma-
hallemize bir öncülük yaptı. Bu iş
birliğinde ilk tuğlayı koyan muh-
tarımızın, belediyemizin ve Halk
Eğitim Merkezi’nin büyük katkı-

sıyla böylesine anlamlı bir projeyi
gerçekleştirme fırsatı bulduk” de-
di. Günde altı saat eğitim alacak
olan 50 kursiyer toplam 5 ay süre-
cek kurs sonunda sertifika alma-
ya hak kazanacak. 

SEMT merkezlerinde açılan hobi
ve el sanatları kurslarını başarıyla
bitiren kursiyerlerin el emeği göz
nuru ürünleri açılan yıl sonu ser-
gileriyle görücüye çıktı. İlçe Halk
Eğitim Merkezi işbirliğinde 8
semt merkezinde yürütülen kurs-

lardan bu yıl yaklaşık 2 bin 200
kişi faydalandı. Ahşap boyama-
dan iğne oyasına, takı tasarımın-
dan ebruya kadar birçok farklı
dalda kurs gören kadınların el
emekleri beğeni topladı. Ballıku-
yu, Eşrefpaşa, Agora, İsmetpaşa,

Gültepe, Nazime-Sacide Akarcalı,
Basmane ve Saadet Mirci semt
merkezlerindeki sergilerin açılışı-
na Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, Konak İlçe Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Yasin Öztürk,
semt merkezi sorumluları, kurs
eğitmenleri, kursiyerler ve ailele-
ri katıldı.  Pekdaş, kursiyerlerin
emeklerini takdir ederek, “Bir dö-
nem bitti ve ürettiklerinizi sergi-
liyorsunuz. Verdiğiniz emekler
için hem sizlere hem Halk Eğitim
Müdürlüğü eğitmenlerine hem
de Konak Belediyesi personeline
teşekkür ederiz” dedi. Bu yıl Mer-
sinli Mahallesi’nde yeni açılan ve
hizmet vermeye başlayan Nazi-
me-Sacide Akarcalı Mersinli Semt
Merkezi de ilk mezunlarını verdi.
Merkezde kurs gören yüzlerce
kursiyerden biri olan 70 yaşında-
ki Sema Kilercioğlu da el emekle-
rini sergileme fırsatı buldu. 

İzmir yeni rekreasyon 
alanı kazandı
KOnaK Belediyesi’nin sınırlarında yer al-
dığı dönemde projelendirilen Karabağlar
Uzundere Rekreasyon alanı Leman Sam
konseriyle hizmete açıldı. Alanın açılışına
Karabağlar ve çevre ilçelerden gelen 4 bine
yakın vatandaş katıldı. Başkan Muhittin
Selvitopu,  İzmir denince insanın aklına
Kültürpark, veya son dönemde büyük ilgi
gören Sasalı Doğal Yaşam Parkı geldiğini
hatırlatarak,  “Bundan sonra Karabağlar
denildiğinde de Uzundere Rekreasyon ala-
nı gelecek. Burada çocuklar ve aileler keyif-
li vakit geçirecekler. Doğa ile iç içe olacak-
lar. Yaşamları daha da renklenecek”dedi.

Konak'ın 
sesi oldular
KOnaK  Belediyesi'nin hayata geçirdiği
proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversite-
si Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi
Anıl Altınsoy ve İzmir Devlet Opera ve Ba-
lesi Şefi Nesrin Bayramoğulları'nın gözeti-
minde müzik eğitimlerini sürdüren 'Bi-
zim Sesimiz Korosu'  Kültürpark İsmet
İnönü Sanat Merkezi'nde dinleyiciyle bu-
luştu. 7'den 77'ye farklı yaş aralığındaki
Konaklıların yer aldığı Bizim Sesimiz Ko-
rosu’na Konak Belediyesi'nin bir diğer ba-
şarılı projesi olan 'Bizim Orkestra'nın yete-
nekli müzisyenleri eşlik etti. Yetişkin,
gençlik ve çocuk korosu olarak üçe ayrılan
Bizim Sesimiz Korosu geniş repertuarla-
rıyla dinleyicilerin kulaklarının pasını sil-
di. Bizim Sesimiz ve Bizim Orkestra üyele-
ri muhteşem bir performans sergiledi. 

Umudu yükseltmek gerek

74 yaşındaKi Yurdagül Türk’ün yaşam
hikayesi, ‘İnsan isterse tüm zorlukların
üstesinden gelebilir’ sözünü doğruluyor.
Genç yaşta vefat eden eşinin ardından üç
çocuğuna hem anne hem de baba olan
Türk, birçok insanın gözünde büyüyen en-
gelleri azmiyle aşmış. Yaşama olan bağlı-
lığıyla 70 yaşında kanseri yenen Türk’ün,
amansız hastalıkla mücadelesindeki en
güçlü silahı ise 43 yıldır aralıksız gittiği
hobi kursları olmuş. ‘Tutkum’ dediği
kurslar sayesinde hayata yeniden bağla-
nan Türk’ün hedefinde 50’inci yılda 50’in-
ci sertifikayı almak var. Konak’ta açılan
kursların neredeyse tamamına katıldığını
dile getiren Yurdagül Türk, “Gitmediğim
birkaç branş kaldı, bu kurslara da gitmeyi
düşünüyorum. Ama takı kursunu bırak-
mayacağım, sertifika sayımı 50’ye ta-
mamlamak istiyorum” dedi. 

TÜRK Edebiyatının önemli şairlerinden
Nazım Hikmet Ran ölümünün 53'üncü yı-
lında Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda düzen-
lenen Sema Moritz konseriyle anıldı. ‘Na-
zım ve Brecht Buluşması’ adıyla gerçekleş-
tirilen konserde, iki aşk şairinin şiirlerin-
den bestelenen şarkılar ‘taş plak sesli ka-
dın' olarak tanınan Moritz tarafından ses-
lendirildi. 20'nci yüzyılın iki büyük şairi-
nin dizelerini müzikle buluşturan konseri,
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da
aralarında bulunduğu çok sayıda İzmirli
müziksever izledi. Ünlü Alman şair ve
oyun yazarı Brecht ve memleket şairi ola-
rak bilinen Nazım’ın şarkılaştırılmış şiirle-
rini kendisine has yorumuyla seslendiren
Moritz, Nazım’ın şiirlerini besteleyen usta
müzisyenler Cem Karaca, Tahsin İncirci ve
Tarık Öcal’ı da unutmadı. 

Yetenekler sergilendi



KONAK  Belediyesi ve
Afro-Türk Derneği iş-
birliğinde düzenle-
nen 10. Uluslararası

Dana Bayramı Festivali Alsan-
cak Kıbrıs Şehitleri Cadde-
si’nde gerçekleştirilen kortej
yürüyüşüyle yapıldı.  Afro-
Türklerin bayram coşkusuna

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda İzmirli or-
tak oldu. Renkli görüntülerin
yaşandığı yürüyüşte ilginç
kostüm ve maskeleriyle dikkat
çeken     Afro-Türkler yerel mü-
zik eşlinde cadde boyunca
dans ederek yürüdü. Kutlama-

lar çevredeki vatandaşlar tara-
fından da ilgiyle izlendi.

Farklı kültürler 
zenginliğimiz

Sevinç Pastanesi önünde
son bulan yürüyüşün ardın-
dan Dana Bayramı kutlamala-
rı cadde üzerine kurulan plat-
formda sahnelenen Afrika
danslarıyla sürdü. Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş,  İz-
mir’in yüzyıllar boyu pek çok
medeniyete ev sahipliği yap-
mış, kültür zengini bir kent
olduğunu dile getirerek, "Yüz-
yıllar boyu birlikte yaşamanın
getirdiği ortaklıklar güzellikler
yaratmış. Buraya köle olarak
gelmiş olan Afro-Türkler kendi
kültürlerinden bir parçayı da
İzmir'in güzel kültürüne ekle-

mişler. İzmirliler ve Afro-Türk-
ler bir arada yaşamanın güzel-
liğini tatmışlar. Görmezden
geldiğimiz bu zenginlik bizim
hatamız. Şimdi özür dileme
vakti... Farklı kültürlerle bir-
likte, coşkuyla yaşıyoruz bu şe-
hirde, iyi ki varlar.  Biz bu kül-
türleri birlikte yaşamaya de-
vam edeceğiz" dedi.

Panel ve piknik
Üç gün süren 10. Uluslar-

arası Dana Bayramı Festiva-
li’nin ikinci gününde İsra-
il'den Tel Aviv Üniversitesi Kö-
lelik Tarihi Uzmanı Prof. Dr.
Ehud R. Toledano ile İngilte-
re'den Londra Üniversitesi Ta-
rih Bölümü'nden Dr. Michael
Ferguson’un konuşmacı oldu-
ğu bir panel gerçekleştirildi.
Panelde 19. Yüzyıl, Orta Doğu

ve Anadolu'da İslam Köleciliği
üzerine konuşmalar yapıldı.
Festivalin son gününde Afro-
Türkler Ayrancılar piknik ala-
nında bir araya gelerek, bay-
ramlarını kutladı.

Dana bayramı nedir?
İzmir’de yaşayan Afrika kökenli

Türklerin kültüründe yer alan ‘Dana
Bayramı’ 1880'lerden 1920'lerin so-
nuna kadar kutlandı. Daha önce üç
hafta süren kutlamalarda godyaların
(Afrikalı topluluğun ileri gelenleri)
topladığı parayla dana alınır ve ma-
yıs ayının ilk cumartesi kurban edi-
lirdi. 2006 yılından itibaren Afro-
Türk Derneği tarafından kültür ve
geleneklerini yaşatmak amacıyla
"Dana Bayramı Festivali” adıyla ger-
çekleşen kutlamalar üç gün devam
ediyor ancak kurban kesilmiyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirli-
ğiyle bu yıl 19. kez düzenlediği Atık Pil Topla-
ma Kampanyası’nın ödül töreni, Gündoğdu
Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bu yıl farklı bir
etkinliğe de imzasını atan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, atık pil toplama kampanyasının
yanı sıra “Kaç Pet Şişe Bir Fil Eder?” kampan-
yasında toplanan pet şişelerle İzmir’in simge-
leri arasında sayılan fil Pak Bahadır’ın da bir
heykelini yaptırdı. Çevre bilincini artırmaya
yönelik etkinlikte bir yandan körfez dalgıçlar
tarafından temizlenirken, diğer yandan da
çevre için pedal çevrimi gerçekleştirildi. 

“Kaç Pet Şişe
Bir Fil Eder?”

Uzun Lafın 
Kısası: Seramik 

Kitaptan 
kütüphaneye 
uzanan serüven 

NEŞE ve Karikatür Müzesi Müjgan Eden’in ilk ki-
şisel sergisi olan "Uzun Lafın Kısası" adlı sera-
mik sergisine ev sahipliği yaptı. Neşenin ve
hüznün bir arada sunularak ortaya çıkarılan 35
eserin yer aldığı sergi sanatseverlerden yoğun
ilgi gördü. 11 yıllık çalışmaların sonunda sergi
açmaya karar verdiğini belirten Eden, " Sera-
mikle uğraşan herkesin, seçtiği ve paylaşmak
istediği bir yolu var. Benim de yönümü bul-
mamda mizaha olan özel ilgim yardımcı oldu.
Dertlendiğim, üzüldüğüm, canımı acıtan olayla-
rı başkalarının da yüreğini karartmadan nasıl
anlatabilirim diye düşünürken, hayata gülerek
bakan şakacı tarafım seramikle buluştu" dedi.  

Geri dönüşümü
tiyatroyla öğrendiler

Konaklı çocuklar
barış diledi

BAŞKAN Pekdaş, Konak Kent
Konseyi Çocuk Meclisi'nin ‘Barış
İçin Diren Çocuk’ isimli projede
görev alan çocuklarla bir araya
geldi. Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen buluşmaya
yaşları 9 ila 16 arasında değişen
çocuklar üç ayrı grup halinde ka-
tıldı. Buluşmada ‘Çocuk Hakları
Çalışma Grubu’, 'Çocuk Hakları-
nın Neresindeyiz?’ isimli bir su-
num yaptı. Çocuklar, barış için
başlattıkları ‘Kağıttan Bin Turna
Kuşu’ projesi hakkında da bilgi-
lendirme yaptı.  İkinci Dünya Sa-
vaşı’nda Japonya’nın Hiroşima
kentine atılan atom bombası ne-
deniyle 12 yaşında kansere yaka-
lanan Sadako Sasaki’nin yaşama
tutunmak için hasta yatağında
kağıttan bin Turna kuşu yapma-
ya başladığını ama 644'üncü Tur-
na kuşunu yaparken öldüğünü
anlatan çocuklar,  "Japonya'daki
bir efsaneye göre; kağıttan bin

adet Turna kuşu yapanın dileği
kabul olurmuş. Biz de ‘Barış’ dile-
dik. Barışın sağlanması için ka-
ğıttan bin adet Turna kuşu yap-
maya başladık. Bugüne kadar 836
adet kağıttan Turna kuşu yaptık
ve bine tamamlayacağız” dedi.

Çocuklar, bin adet olduğunda
Turna kuşlarını Japonya’ya gön-
dereceklerini ve 6 Ağustos Evren-
sel Barış Günü’nde bu kuşların
Hiroşima’da Sadako Sasaki’nin
heykeli önünde sergilenmesini
istediklerini söyledi.

İZMİR’İN merkez ilçesi Konak’ta
görüntü kirliliği yaratan trafo bina-
ları başlatılan “Trafolar Resimleni-
yor”  projesiyle sanat eserine dönü-
şüyor. Konak Belediyesi Kültür Mü-
dürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi
Resim-İş Öğretmenliği Bölü-
mü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje
kapsamında ilk etapta Kılıçreis, Pi-
rireis ve Muammer Aksoy parkları-
nın içinde yer alan 6 trafo binası 15
resim öğretmenliği bölümü öğren-
cisi tarafından resimlerle donatıldı.
Farklı tasarımlar ve canlı renkler
kullanılarak adeta birer tabloya dö-
nüşen trafolar yeni görünümleriyle
vatandaşların da beğenisini kazan-
dı. Trafo binaları çalışmaların ta-
mamlanmasının ardından daha es-
tetik ve temiz bir görünme kavuştu.
Proje kapsamında Kılıçreis Mahalle
Muhtarlığı’nın binası da yine öğ-
renciler tarafından yapılan resim-
lerle estetik bir görünüme kavuştu.

Çocuklar
gibi şendik…

İLERİ Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri,
İzmir Doğal Yaşam Parkı’na yaptıkları ge-
ziyle unuttukları çocukluklarına geri dön-
dü. Konak Belediyesi Ziya, Zişan, Saadet
Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam
Merkezi  kursiyerleri İzmir Doğal Yaşam
Parkı’na düzenlenen geziyle stres attı.
Üyeler, aslandan zebraya, boz ayıdan züra-
faya kadar pek çok yabani hayvanı yakın-
dan görme heyecanını ve keyfini yaşadı.
Gezi boyunca eğlence ve neşe eksik olmadı.
İkinci baharlarını yaşayan kursiyerler tur-
larını, şarkı ve türkülerle sürdürdü. 

Behçet Uz ödülleri
sahiplerini buldu
HER beş yılda bir verilen Geleneksel Dr.
Behçet Uz Sağlıkta, Tıpta, Eczacılıkta Ba-
şarı ve Üstün Hizmet ödülleri Behçet Uz
Parkı’nda düzenlenen törenle sahiplerine
verildi.  Tüm zamanların mükemmellik
ödülü: Ayşe Mayda; liyakat onur ödülü:
Mehmet Haberal ve Mehmet Füzun; anı
onur ödülleri Konak Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş , Konak Eski Belediye Başkan-
ları Erdal İzgi ve Muzaffer Tunçağ’a tak-
dim edildi. Organizasyon Sancar Maruf-
lu’nun öncülüğünde çeşitli kurum ve ku-
ruluşların desteği ile gerçekleştirildi. 

KONAK Belediyesi’nin davetlisi olarak
İzmir’e gelen televizyon programcısı, ya-
zar Yekta Kopan, editörlüğünü üstlendi-
ği ‘İpekli Mendil’in kitaptan kütüphane-
ye olan serüvenini İzmirli edebiyatsever-
lerle paylaştı. Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte
Yekta Kopan’a İpekli Mendil Kütüphane-
si’nin mimarı Mehmet Tutar ile İpekli
Mendil ekibinden Gülda Şahin eşlik etti.
‘Kitaptan Kütüphaneye’ adı altında ya-
pılan söyleşide hem iki yıl önce raflarda
yerini alan ‘İpekli Mendil’ kitabının ta-
nıtımı hem de geçtiğimiz yıl ‘İpekli
Mendil’ adıyla Antakya'da kütüphane
açılmasının hikâyesi anlatıldı.

ÇEVKO Vakfı Konak Belediyesi ile işbirli-
ğinde Çevre Koruma Haftası dolayısıyla
düzenlenen etkinliğe katılan minik öğren-
ciler doğayı korumada geri dönüşümün
önemini tiyatroyla öğrendi. Konak Beledi-
yesi  Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür
Merkezi’nde ÇEVKO Vakfı Tiyatro Toplulu-
ğu’nca sahnelenen ‘Dönüşüm İyi Gelecek’
isimli müzikli oyunu izleyen çocuklar hem
eğlendi hem de sanat yoluyla çevreyi koru-
ma konusunda bilgilendi. Çevre bilincinin
aşılandığı oyunda evsel atıkların ayrıştırı-
larak, geri dönüşüme kazandırılması ko-
nusu vurgulandı. Oyun çıkışında minik
öğrencilere Konak Belediyesi ve ÇEVKO
Vakfı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Trafolardan sanat eseri
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Dana bayramı coşkusu
Tarih boyunca farklı kültürlere kucak açan Konak, bu kez Afrika kökenli Türk-
lerin kültürlerini yaşattıkları Dana Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.
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KOnaK Belediyesi’nin Ramazan ayı 
dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında
kurduğu iftar sofraları bu kez ilçe sınır-
ları dışına taşındı. 'Kardeşlik, Dayanış-

ma ve Bereket Sofrası' adıyla düzenlenen iftar ye-
meği Kütahya’nın şirin ilçesi Şaphane'de gerçek-
leştirildi. Geçtiğimiz yıl imzalanan protokolle
kardeş belediye olan Konak ve Şaphane arasındaki
kardeşlik bağlarını güçlendiren iftar sofrası kilo-
metrelerce uzaklığa rağmen gönülleri de buluş-
turdu. İftara Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, CHP ve AKP'li belediye meclis üyelerinden

oluşan kalabalık bir heyetle katıldı. Karayoluyla
Kütahya'ya giden Konak heyetini ilçe girişinde
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan karşıla-
dı. İftar öncesi Başkan Pekdaş ve beraberindekiler
ilçeyi gezdi. Belediye Başkanı Daşhan’dan ilçe
hakkında bilgi alan Konak heyeti, 1500’lü yıllar-
da yapıldığı tahmin edilen tamamı ahşap malze-
meden inşa edilmiş tarihi camii de gezdi. Mima-
risiyle hayranlık uyandıran caminin iç duvarla-
rında kök boyadan yapılmış resimler de dikkat
çekti. Gezinin ardından Başkan Pekdaş ve berabe-
rindekiler iftarın yapılacağı alana geçti.

İLÇE HALKI İFTARDA BULUŞTU
İlçe merkez nüfusu yaklaşık 3 bin 500 olan Şapha-

ne’nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 1500 ki-
şilik iftar yemeğine ilçe halkı yoğun katılım gösterdi.
Hazırlıkların sabahın erken saatlerinde başladığı iftar
yemeği için tüm ilçe halkı adeta seferber oldu. Kavur-
ma, bulgur pilavı, ezogelin çorba ve salatadan oluşan
iftar menüsü kurulan dev kazanlarda pişirildi. Özenle
hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler, görevlilerin
yoğun çabası sonucu iftar sofralarına dumanı tüter
şekilde ulaştırıldı. Sofraların kurulduğu alan iftara
saatler kala 7’den 70’e her yaşta Şaphanelinin akınına
uğradı. Yemeğe Şaphane Kaymakamı Asım Solak,
CHP Şaphane İlçe Başkanı Tevfik Kocakalay, İlçe Müf-
tüsü Ömer Ahmet Kayalı, her iki ilçenin belediye
meclis üyeleri ile çok sayıda muhtar da katıldı. İftar
öncesi Şaphane Belediye Başkanı Daşhan ile konuk
Başkan Pekdaş masaları tek tek gezerek vatandaşlarla
sohbet etti. Şaphane sakinleri Başkan Pekdaş'a sevgi-
lerini sarılarak ve bol bol fotoğraf çektirerek gösterdi.
Uşak'tan gelen Grup Gökkuşağı da tasavvuf ezgileriyle
geceye anlam kattı. Okunan ezanla birlikte önce dua-
lar edildi ardından hep birlikte oruç açıldı. İftar sofra-
sı karınları doyururken aynı zamanda kaybolmaya
yüz tutmuş gelenekleri, dostlukları ve birliktelikleri
de yeniden canlandırdı.
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KONAK  Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve
Projeler Müdürlüğü ile Spor Müdürlüğü iş birli-
ğinde İsmet Paşa Semt Merkezi’nde  ‘Kadın
Hakları’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.  Avu-
kat Ayla Eğit, evlilikte edinilen malların payla-
şımı, eşit hak-eşit ücret ve aile içi şiddet konu-
larında bilgilendirme yaptı. Eğit, “Şiddete ma-
ruz kalan pek çok kadın var. Korku, baskı ve
güvencesiz kadınlar haklarını da arayamıyor.
Haklarını bilen kadın gücünün farkında olur.
Şiddet gören her kadın maalesef polise başvu-
rup yardım isteyemiyor. Ancak son yıllarda
kadınlar haklarını aramaya başladı” dedi. 

PEKDAŞ, CHP Konak İlçe Kadın Kolları’na yeni
atanan Başkan Nurten Serhatbeyi ve yöneti-
mini makamında ağırladı. Pekdaş, belediye
olarak sürdürdükleri çalışmalar ve yeni yapı-
lacak projeler hakkında bilgi verdi. Türki-
ye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Baş-
kan Pekdaş “Toplumsal ve siyasal hayatta
boşluk yoktur. Her boşluk doldurulabilir. Ülke-
nin hali böyleyken sorunları daha çabuk çöz-
mek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri
olarak bizim insanlara moral veren, kamuoyu-
na güven veren bir noktada olmamız gereki-
yor” dedi. Serhatbeyi de, Konak Belediye-
si’nin hizmetlerini halka ulaştırmada gönüllü
olarak katkı koymak istediklerini söyledi. 

CHP’li kadınlardan 
Pekdaş’a ziyaret

İZMİR’İn merkez ilçesi Konak’ta faaliyet
gösteren işletmelerden aylık olarak tahsil
edilen işgal harçları  geçen yıllara oranla bü-
yük artış gösterdi. Ödemesini geciktiren es-
nafı da düşünen Konak Belediyesi, birikmiş
borcu olanlara bir defaya mahsus olmak üze-
re büyük bir kolaylık sağladı, taksitlendirme
yapıldı. Konak Belediyesi’nin başlattığı ye-
rinde tahsilat sistemi sayesinde de esnaf bor-
cunu ödemek için belediye veznelerine gel-
mek zorunda kalmıyor. Görevli zabıta perso-
neli esnafı işyerinde ziyaret ederek, işgal
harcını yerinde tahsil ediyor. Başlatılan uy-
gulama sayesinde hem esnafın zaman kaybı
yaşaması önleniyor hem de sorumluluk ih-
mallerinin önüne geçiliyor.  

Duyarlı esnaf
rekor getirdi

GPS zorunluluğu bir 
ay sonra başlayacak

KOnaK Belediyesi’nin gelenekselleşen if-
tar yemeği bu yıl Çınarlı Üç Fidan Rekre-
asyon Alanı’nda gerçekleştirildi. Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde
düzenlenen iftara; meclis üyeleri, beledi-
ye çalışanları, mahalle muhtarları, siyasi
parti temsilcileri, sendika ve oda başkan-
ları ile çeşitli sivil toplum kuruluşundan
üyeler katıldı. Konak ailesini buluşturan
davette konuklarını kapıda karşılayan
Başkan Pekdaş, iftar saatine kadar masa-
ları dolaşarak misafirlerle sohbet etti. 

Konak ailesi
iftarda buluştu

TRaFİĞE  kapalı sokaklar ve kaldırımlara araç
park ederek yaya geçişini engelleyen kural ta-
nımaz sürücüleri para cezası bekliyor. Konak
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü  ekipleri sorum-
luluk alanlarında kalan bölgelerde yaptıkları
denetimlerle yaya yolu ve kaldırımlara park
edilen otomobil ve motosikletleri tek tek fo-
toğraflayarak  Kabahatler Kanunu’na göre 105
lira para cezası kesiyor. Ekipler Alsancak sem-
tindeki Gül Sokak, Kıbrıs Şehitleri ve Dominik
Caddesi’nde yapılan denetimlerde yaya yolu
ve kaldırım üzerine park ederek vatandaşların
yolda yürümesini zorlaştıran araç sahiplerini
tek tek tespit etti. Fotoğraflanan araçların sü-
rücülerine ceza kesildi. Araç sahipleri kendile-
rini haklı gösterme çabası içine girse de zabı-
talar kanunları uygulamaktan vazgeçmeye-
rek, ceza makbuzlarını teslim etti.. 

Hatalı park 
edene af yok

İspanya’Dan İzmir’e göç etmiş Yahudilerin bir
dönem yoğunlukla yaşadığı Yavuthanelerden biri
olan Basmane’deki Tarihi Manisa Akhisar Oteli, si-
nema, tiyatro, müzik, fotoğraf, karikatür ve edebi-
yat çevresinden 71 sanatçının fotoğraflarından olu-
şan sergiye ev sahipliği yaptı. İzmirli gazeteci ve fo-
toğraf sanatçısı Lütfü Dağtaş’ın, ‘Yavuthane’de Ya-
şam Var, Kültür İnsanlarımız ile’ adlı fotoğraf ser-
gisi Konak Belediyesi’nin destekleriyle açıldı. Ser-

ginin açılış töreni aynı zamanda sergide yer alan
fotoğrafların da çekildiği mekan olan Mezarlıkbaşı
Semti’ndeki eski bir Yavuthane’de, şimdiki adıyla
Tarihi Manisa Akhisar Oteli’nde gerçekleştirildi.
Açılışa Dağtaş’ın fotoğraflarına modellik yapan sa-
natçıların yanı sıra İzmir Musevi Cemaati Başkanı
Sami Azar, Manisa Akhisar Oteli’nin sahipleri Sa-
lih ve Necat Acar kardeşler ile çok sayıda yazar, mü-
zisyen, şair ve gazeteci katıldı.

DOKUZ Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile Ko-
nak Belediyesi iş birliğinde başlatılan sağlık seminerle-
rinin birincisinde 'Meme Kanseri' konusu işlendi. Ziya,
Zişan, Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Ya-
şam Merkezi'nde düzenlenen seminere merkez kursi-
yerleri ile semt sakini kadınlar katıldı. Dokuz Eylül
Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Nihal Gördes ve öğrencilerinin yöneti-
minde gerçekleştirilen seminerde kadınlara meme
kanseri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra kendi
kendini muayene teknikleri de anlatıldı. Konferans sa-
lonunda düzenlenen seminerde kadınlar, sağlıklı ile
kanserli meme arasındaki temel farkları maket üzerin-
de görerek öğrendi. Seminerde meme kanserinin ka-
dınlarda görülen kanser çeşitleri arasında en yaygını
olduğu belirtilirken, hastalığın tedavisinde erken teş-
hisin önemi vurgulandı. Gördes, özellikle 40 yaşından

sonra düzenli mamografi, ultrason ve kendi kendine
muayene yapılmasının meme kanserine karşı korun-
mada önemli bir başarı sağladığını söyledi. Meme kan-
serinde erken tanı ile tedavi seçeneklerinin sayısının
çoğalacağı, bunun da tedavideki başarı şansını yüksel-
teceğinin altı çizildi. Semineri izleyen kadınlar da soru-
lar yönelterek merak ettikleri konularda bilgi aldı.  

Kardeşlik Sofrası

Erken tanı kurtarır

Yavuthane’de kültür
insanları sergisi 

Konak ile
Kütahya'nın

kirazıyla ünlü
ilçesi Şapha-

ne,  örnek
olacak bir iş

birliğine imza
attı. Şapha-

ne’de kurulan
iftar sofrası

değerlerimi-
zin yeniden

canlanmasını
sağladı.

Dağtaş, çekim-
leri eski bir ai-

le evi olan
otelde yaptığı-

nı sanatçıları
görüntülerken,
fonda mekanın

fiziksel özel-
liklerini ver-

meye çalıştığı-
nı söyledi. 

Konaklı kadınlar
haklarını öğreniyor

İZMİR  Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat
kamyonlarını GPS cihazıyla uydudan takip
edeceği otomasyon sisteminin başlangıç tari-
hi 1 Ağustos'a ertelendi. Daha önce 30 Mayıs
2016'da başlayacağı duyurulan yeni dönem,
sektörden gelen talep üzerine ağustos ayına
ötelendi. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı
atıkları taşıma faaliyeti yapan firmalardan
gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda
İzmir Büyükşehir Belediyesi, GPS taktırılarak
sisteme dahil olan araçların damper renginin
vize tarihine kadar değiştirilmemesi, vize ya-
pılırken mevzuat gereği sarı renge boyanması
ve otomasyon sistemine geçiş tarihinin 1 ke-
reye mahsus olmak üzere 1 Ağustos 2016 tari-
hine uzatılmasına karar verdi.
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BİnLERCE yıldır farklı inançlara ve kültürlere
hoşgörüyle kucak açmış olan iki kentin kardeş
belediyeleri Konak ile Artuklu’nun ortaklaşa

düzenlediği iftar yemeğine katılanlar oruçlarını dua-
lar ve barış dilekleri eşliğinde açtı. Konak Belediye
Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultunda dü-
zenlenen iftar yemeği iki kadim şehrin insanlarını
aynı sofrada buluşturdu. İftar için İzmir’den Mar-
din’e giden kafilede Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın yanı sıra İzmir Mardinliler Federasyonu
(İMAF) Genel Başkanı Ferhan Ademhan, CHP Konak
İlçe Başkanı Şakir Başak, 2013 yılında hayatını kay-
beden sinema oyuncusu Tuncel Kurtiz'in kızı Aslı Ey-
lik, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar yer aldı.

Katılımın yoğun olduğu iftarda okunan ezanın
ardından davetliler hep birlikte oruç açtı. İftara Mar-
din Milletvekili Erol Dora ile Kırklar Kilisesi Metropo-
liti Gabriel Akyüz’ün de aralarında bulunduğu çok
sayıda kişi katıldı. Artuklu Belediye Başkanı Emin Ir-
mak, kardeş belediye oldukları Konak Belediye-

si’nden gelen iftar davetinin kendilerini son derece
mutlu ettiğini söyledi. Belediye Eş Başkanı Sevinç Bo-
zan da Ramazan'ın bir anlamının da kardeşlik ve ba-
rış olduğunu vurgulayarak, iki belediye arasında dü-
zenlenen iftarın Türkiye'nin barış ve kardeşliğine
katkı koyacağına inandığını dile getirdi. 

karDeşlik SOfraSı
İftar sofralarının bereketinin tüm Türkiye’ye ya-

yılmasını dileyen Başkan Pekdaş, “Ramazan aynı za-
manda barışı, kardeşliği de ifade ediyor. Öyleyse iftar
sofralarında buluşarak Türkiye’nin her yerinde bu
kardeşlik sofralarını kurarak çoğalalım, zenginleşe-
lim. Bu duygularla İzmir’den, Konak’tan gelerek siz-
lere bir ‘merhaba’ diyerek, kardeşliğimizi bu sofralar-
la pekiştirmek istedik. Çünkü Türkiye’nin bu kardeş-
liğe ihtiyacı var. Bu kadim uygarlıkların yok olma-
ması, üzerine yeni yeni zenginlikleri ilave etmek bi-
zim görevimiz olduğuna göre bu dayanışmayı çoğalt-
malı ve barışı hakim kılmalıyız” diye konuştu. 

iZmir(Ege ajans)-izmir Üniversiteleri Platformu ta-
rafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler Gö-
züyle izmir” fotoğraf yarışması Ödül Töreni Ege
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.  izmir’in
uluslararası bir üniversite kenti olarak konumlandı-
rılması çalışmaları kapsamında, uluslararası öğren-
cilerin izmir’e yönelik bakış açısının, fotoğraf sanatı
ile yansıtılması amaçlanan yarışmaya, izmir Üni-
versiteleri Platformu üyesi olan; Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, izmir yüksek Teknoloji
Enstitüsü, izmir Ekonomi Üniversitesi, yaşar Üniver-
sitesi, izmir Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, izmir
Katip Çelebi Üniversitesi ve şifa Üniversitesi’nde
eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.
“study in izmir” facebook sayfası üzerinden yürü-
tülen oylamada UsmanTasleem birinci, Jose manuel
montes Poza ikinci, ali Hassan ise üçüncü oldu.

ÇEVrE Haftası nedeniyle Konak Belediye-
si’nin  düzenlediği ilkokullar arası ambalaj
atıkları Tasarım yarışması sonuçlandı.  Daha
temiz bir dünya için çocuklara ambalaj atık-
larının geri dönüşümünün önemini anlatma-
yı amaçlayan yarışmada dereceye girenlere
ödülleri selahattin akçiçek Kültür merke-
zi’nde düzenlenen törenle verildi.  Törene
Başkan Pekdaş, Çevre mühendisleri Odası iz-
mir şube Başkanı Helil inay Kınay, Özmüşler
Geri Kazanım firması sahibi mehmet Öz-
müşler, okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.

“Uluslararası Öğrenciler
Gözüyle İzmir” 

Atıklar ödüle
dönüştü 

gÜnÜBİRLİK tatilin en renkli ve en ekono-
mik merkezlerinden biri olan Büyükşehir
Belediyesi Yassıcaada Tesisleri, Bayramın
ikinci gününden itibaren konuklarını ağır-
lamaya başlayacak. İZDENİZ gemileriyle
gerçekleştirilen Yassıcaada seferleri Rama-
zan Bayramı’nın ikinci günü başlayıp 15 Ey-
lül’e kadar devam edecek.  Grand Plaza Tu-
rizm A.Ş. tarafından işletilecek. Yassıcaada
seferleri, Karşıyaka iskelesinden 08.30’da,
Üçkuyular İskelesi’nden ise 09.00’da başlı-
yor. Adadan dönüş saati ise 17.45. Gidiş-dö-
nüş gemi yolculuğu ile tesise giriş ücretinin
sadece 18 TL olduğu “Yassıcaada tatili”nin
biletleri sefer gününe kadar Karşıyaka, Ko-
nak ve Üçkuyular iskelesindeki bilet satış of-
islerinden temin edilebilecek. 

Keyifli bir gün
için Yassıcaada

İZMİR  Kuş Cennetini Koruma ve Geliştir-
me Birliği Ulusal Karikatür Yarışması'nın
sonuçları açıklandı. İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığı-
nı yürüttüğü birliğin bu yıl 7. kez düzenle-
diği yarışmada birinciliği Faruk Soyarat ka-
zandı. Yurt çapında büyük ilgi gösterilen
yarışmaya 152 çizer 206 eseriyle katıldı. Ya-
rışmaya katılan 206 adet eserin arasında
yapılan değerlendirme sonucunda dereceye
girenler şöyle belirlendi:  Faruk Soyarat (Bi-
rinci) Fırat Saraç (İkinci) Hasan Ceylan
(Üçüncü) Beste Derebek (Mansiyon) Ceyhun
Çubukçu (Mansiyon) Kağan Kuzu - Fahri
Tozluer (18 yaş altı - Mansiyon)

Kuş Cenneti için
çizdiler

İZMİR’İn merkez ilçesi Konak’ın seçilmiş
ilk kadın belediye başkanı olan Sema Pek-
daş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın
Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi
Perihan Yardımcı, İzmir İl Kadın Kolları Baş-
kanı Nurşen Balcı ve kadın kolları yöneticile-
rini  makamında ağırladı. Konak Belediye-
si’nin Basmane’deki hizmet binasında ger-
çekleşen nezaket ziyaretinde CHP’li kadın-
lar, yürüttükleri mahalle çalışmaları hak-
kında bilgi vererek, görüş alışverişinde bu-
lundu. Sohbet havasında geçen buluşmada
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı,
desteklerinden ötürü Başkan Pekdaş’a teşek-
kür ederek, “Kadınlar olarak bizler her za-
man sizin desteğinizi hissediyoruz. Başarılı
çalışmalarınızdan gurur duyuyoruz” dedi. 

CHP’li kadınlardan
Pekdaş’a ziyaret

KOnAK  Belediyesi’nin Ramazan ayı boyun-
ca mahallelerde kurduğu iftar sofralarında
her gün binlerce kişi aynı anda orucunu aç-
tı. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince park çevresine kurulan
masalar 7’den 70’e her yaştan mahalleliyi
ağırladı. İftar yemeğine Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar ve çok sayıda Gültepeli katıldı.
Başkan Pekdaş, iftar öncesi masaları tek tek
gezerek, mahalle sakinlerini selamladı.
Park içinde kurulan sofrada iftar saatini
bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla
birlikte Konak Belediyesi’nin ikram ettiği if-
tar menüsüyle oruçlarını açtı. İftar sonrası
muhtarlar ve mahalle sakinleriyle sohbet
eden Başkan Pekdaş, belediye hizmetleri
hakkında bilgi verdi. 

Büyük ozan Homeros’un ‘gök kubbenin altındaki en güzel şehir’ olarak tanımladığı
İzmir ile dillerin ve dinlerin kadim şehri Mardin arasında kardeşlik sofrası kuruldu. 

gÜZELYALI , Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan kültür
merkezlerinde açılan kişisel gelişim ve hazırlık kursları
sezonu tamamlandı. Çocuk ve yetişkin kategoride düzen-
lenen kurslardan bu yıl bin 525 kişi faydalandı. Tamamı
ücretsiz olan kurslar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Merke-
zi’nden gelen uzman eğitmenler tarafından verildi. 

Sertifika Sevinci
Dönemi başarıyla tamamlayan Konaklı kursi-

yerler, aldıkları eğitim ışığında edindikleri yete-
nekleri düzenlenen yıl sonu sergi ve gösterilerde
sergileme fırsatı buldu. Mezuniyet sevincinin de
yaşandığı etkinlikler renkli görüntülere sahne ol-
du. Kursiyerlerin ürettiği eserlerin yer aldığı sergi-

ler beğeni toplarken, minik kursiyerlerin bale ve ti-
yatro gösterileri de büyük alkış aldı. Sertifika sahi-
bi olmanın mutluluğunu yaşayan kursiyerleri aile-
leri de yalnız bırakmadı. 

Sınava hazırlar
Konak Belediyesi’nin açtığı kurslar arasında

Güzel Sanatlar Fakültesi Hazırlık Kursu da yer aldı.
Güzelyalı Kültür Merkezi’ndeki kursa Güzel Sanat-
lar Fakültesi’ne girme hayali olan öğrenciler katıl-
dı. Yaklaşık 7 ay süren kursta verilen eğitimleri ba-
şarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversite eğitimi-
ni güzel sanatlar fakültelerinde sürdürmek için açı-
lan yetenek sınavlarına katılacak. 

İZMİR(EgE AjAns)-
İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 2-5
Kasım 2016 tarihleri
arasında “Engellilerin
Sosyal Yaşama Katılı-
mını Artırmaya Yöne-
lik Yerel Politikalar”
temalı Uluslararası
Engelsizmir 2.Kongre-
si gerçekleştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamın-
da engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal
yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çek-

mek, bu konuda duyarlılığa
sahip olanların duygu ve dü-
şüncelerini ifade etmelerini
sağlamak amacıyla  kısa
film yarışması düzenleye-
cek. Kısa film yarışması 11-
17 yaş ile 18 yaş ve üstü ol-
mak üzere 2 kategoride yapı-
lacak.  Etkinliğe Ege Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi  ve
İzmir deki diğer üniversite-

lerden öğrenciler katılmaya hazırlanıyor. Yarışmada,
her iki kategori için 3 başarı ödülü ve 1 jüri özel ödülü
olmak üzere 4’er ödül dağıtılacak. 

Kısa film yarışması

Barışa merhaBa

Fotoğrafçılıktan
tiyatroya, bağla-
madan heykele
21 farklı dalda

açılan kurslar bu
yıl da büyük ilgi

gördü. 

Konaklı kursiyerler
yeteneklerini sergiledi

Konak’ın bereket 
sofraları büyüyor
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OKUllARıN kapanmasıyla birlikte çocuklarına
karne hediyesi alma telaşına girecek olan anne
ve babalara Konak Belediyesi Veterinerlik Mü-

dürlüğü’nden önemli bir uyarı geldi. Evlatlarını se-
vindirmek isteyen velilerin karne hediyesi olarak pets-
hoplardan kedi veya köpek satın almamalarını isteyen
Veterinerlik Müdürü Sait Tong, hayvan sahiplenirken
çok iyi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

sorumluluk büYük
Ders yılı sonunda çocuklarını sevindirmek isteyen

ebeveynlerin hediye olarak evcil hayvan talep etmesi
nedeniyle yaz aylarında kedi, köpek ve diğer evcil hay-
van satışının arttığını belirten Veteriner Hekim Tong,
“Anne ve babalar karnesi iyi geldi diye çocuklarına he-
diye olarak evcil hayvan alıyorlar. Oysa bir canlıdan
hediye olmaz. Bir ailenin hayvan sahiplenmesi çok
güzel ancak büyük bir sorumluluğu olduğu unutma-
malı. Bir canlıyı sahiplenmenin yükümlülüklerini iyi
bilmek, onun ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini

unutmamak lazım. Sadece yaz sezonunda birkaç ay
değil, 10-15 yıl sürecek bir birlikteliğe adım attıklarını
iyi bilsinler. Yaz başı büyük bir hevesle satın alınan ev-
cil hayvanlar tatil dönüşü çeşitli nedenlerle sokağa
terk edilmesin” dedi.

haYvanın psikolojisi bozuluYor
Evcil hayvanların bir oyuncak ya da

hediyelik eşya olmadığı dile getiren Ko-
nak Belediyesi Veteriner Müdürü Tong
şöyle konuştu:

“İnsanlar nasıl ki çocuk sahibi olmak
istediklerinde bir planlama yapıyorlar,
evcil hayvan sahibi olmak istediklerinde
de aynı şekilde hareket etmeliler. Bir yaz
hevesi için hayvan sahiplenip, yaz sonun-
da onu terk etmek hoş değil. Bu durum
hayvanın psikolojisini de bozuyor. Bu ne-
denle anne ve babalar çocuklarına söz
vermeden önce çok iyi düşünüp, sağlıklı

karar versinler. Çünkü bir canlının sorumluluğunu al-
mak kolay değil.”

Petshoplardan değil barınaktan sahiplenin
Hayvan sahibi olmak isteyenlere de Petshop’tan

önce mutlaka hayvan barınaklarına veya rehabilitas-
yon merkezlerine gitmeleri çağrısında bulunan Tong,
“Artık Türkiye’nin her yerinde barınaklar ve rehabili-

tasyon merkezleri bulunuyor. Buralarda
da sahiplenmeyi bekleyen çok tatlı kedi
ve köpekler var. Hayvan satın almak yeri-
ne barınaklardan sahiplenmeyi tercih et-
sinler” dedi. Konak Belediyesi Veteriner-
lik Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarını
kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin ar-
tarak devam ettiğini belirten Tong, aşıla-
ma yapılan hayvanların alındığı yerlere
bırakıldığını söyledi. Tong, vatandaşlar-
dan gelen talepler doğrultusunda hayvan
sahiplendirilmesi yaptıklarını da sözleri-
ne ekledi.

KONaK  Kent Konseyi’nin olağan genel kurulu Kül-
türpark evlendirme memurluğu salonunda yapıldı.
Hamit Mumcu’nun güven tazelediği seçimde, konse-
yin yeni yürütme kurulu da belli oldu. Başkan Pek-
daş , CHP Konak ilçe Başkanı Şakir Başak, CHP Kara-
bağlar ilçe Başkanı ali ihsan Yıldız, izmir Kent Kon-
seyi Başkanı Çağrı gruşcu, ilçe kent konseyi başkan-
ları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok
sayıda davetlinin katıldığı seçimlerde tekrar baş-
kanlığa seçilen Mumcu,Konak halkına en iyi şekilde
hizmet edeceklerini söyledi. Pekdaş da, yaşanabilir
bir kent için tüm bireylerin el ele verdiği, dayanış-
ma halinin egemen olduğu, kentin tüm paydaşları-
nın bir arada olduğu bir yapıya ihtiyaç duyulduğu
belirterek, Konak Kent Konseyi’nin bu açıdan önem-
li bir görev üstlendiğini söyledi. 

iZMiR  Büyükşehir Belediyesi, ömür boyu diyet zo-
runluluğu olan çölyak ve PKU hastaları için hazırla-
dığı destek programlarıyla yine Türkiye’ye örnek
oldu. Çölyak ve PKU hastası çocuklar ve ailelerini
bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, onlara
“düşük proteinli” pasta ikram edip diyete uygun

ürünlerle hazırlanan gıda paketleri
dağıttı. Çölyak ve PKU hastası aile-
ler, “iyi ki izmir’de yaşıyoruz” dedi.
izmir Büyükşehir Belediyesi, ömür
boyu diyet zorunluluğu olan çölyak
ve PKU hastaları için hazırladığı des-
tek programlarıyla Türkiye’ye örnek
oluyor. Kent ekmek fabrikası’nda
uygun fiyatlı glutensiz ekmek üreti-
mi gerçekleştiren izmir Büyükşehir
Belediyesi, bu hastalıklarla mücade-
le edenlere ayrıca özel gıda paketi
dağıtımlarını sürdürüyor. 

“İyi ki İzmir’de 
yaşıyoruz”

ÖDEMİŞ Kadın Kooperatifinden satın alı-
nan patatesleri bayram öncesi vatandaşlara
dağıtan Konak Belediyesi üreticilere desteği-
ni sürdürmeye devam ediyor. Başkan Pek-
daş,” Yardımlaşma geleneğimizi, kurulan
bayram sofralarının ardından gıda paketle-
rimizle de sürdürdük. Doğrudan üretici ka-
dınlarımızdan temin ettiğimiz gıdalar, be-
lirlediğimiz adreslerdeki hemşehrilerimize
ulaştırıldı” dedi.  Ürünlerin tarladan toplan-
masına da eşlik eden Pekdaş, tarlaya alın te-
rini bırakan çiftçilerin ürünlerinin, değerin-
de alınmasına destek olmanın ayrıca mutlu-
luk kaynağı olduğunu söyledi.

Ödemiş Kadın 
Kooperatifi’ne destek

AVRUPA Komisyonunun e-öğrenme prog-
ramının ana hareketi olarak başlatılan E-
Twinning programı kapsamında, Doğa-
nata Eğitim Kurumları İzmir Fatih Koleji
ve Yunanistan Sakız adasından 2nd
Gymnasium of Chios ‘Livanion’ okulları
arasında ‘Dancingwithwords’  konulu Öğ-
renci Değişimi Projesi gerçekleştirildi. İki
ülke arasındaki kültür ve dil benzerlikleri
öğrencilerin yaptığı sunumlarla anlatıldı.
Türk-Yunan dostluğu pekiştirildi. 

Türk ve Yunan
Dostluk Köprüsü

İZMİR Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı
programı öğrencisi Caner Yakupoğlu, Disleksi
(Öğrenme Bozukluğu) hastası çocuklar için
renklerle kelimeleri okunur hale getiren mo-
bil uygulama projesi ile Ege Üniversitesi tara-
fından düzenlenen 9. Meslek Yüksekokulları
Proje Yarışmasında üçüncü oldu. Albert Eins-
tein, Mozart, Leonardo da Vinci ve Stephen
Hawkings, gibi daha birçok bilim insanı, sa-
natçı ve sporcuda bulunan Disleksi (Öğrenme
Bozukluğu) hastalığına sahip özellikle ilkokul
çağındaki çocuklar için mobil uygulama ge-
liştiren  Yakupoğlu, “Disleksi aslında, dinle-
me, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme
ile matematik yeteneklerinin kazanılmasın-
da ve kullanılmasında önemli güçlüklerle
kendini gösteren bir öğrenme bozukluğu.
Okuma ve yazma ile çocuklar ilkokula başlar-
ken tanıştıkları için en çok da eğitimin ilk yıl-
larında çocuklarda hastalığın teşhisi yapılabi-
liyor. Ancak belirtilerinin zekâ geriliği ile ka-
rıştırılması ve sonrasında uygulanan yanlış
tedaviler ile bir çocuğun hayatı bambaşka bir
yöne gidebiliyor” dedi. 

İZMİR  Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı,
2016 yılının ilk 5 ayında dünyaya gelen 48 yavruyla
adeta bahar bereketi yaşadı. Zebra, lemur, ceylan ve
oklu kirpi gibi türlerin de aralarında bulunduğu se-
vimli yavrular ziyaretçileri bekliyor. Özellikle bahar
aylarında yoğunlaşan doğumlarla birlikte, yılın ilk 5
ayında dünyaya gelen yavru sayısı 48'e ulaştı. İzmir
Doğal Yaşam Parkı ailesine son katılan üyelerden biri
ise zebra yavrusu oldu. Henüz 5 günlük olmasına rağ-

men Afrika Savanı'nda büyük bir çeviklikle annesinin
peşinden koşturan sevimli yavru ziyaretçilerin ilgi
odağı haline geldi. Parkın üreme rekoru ise ceylanlara
ait. Bu yıl 30 yavru ceylan daha gözlerini dünyaya aç-
tı. Ziyaretçilerin gözdelerinden lemurların da artık ye-
ni bir yavrusu daha var. Minik lemur, annesinin kuca-
ğından bir an bile ayrılmıyor. Yaban keçileri, kame-
run koyunları, oklu kirpiler, nylalar ve beyaz kuğular
da sayıları artan türler arasında yer alıyor.

12 yıl önce yaşama veda eden İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ahmet Piriştina, ölüm yıl dönümünde
bir kez daha saygı ve özlemle anıldı. Aşağı Narlıdere
Mezarlığı’nda düzenlenen
anma törenine CHP İl Baş-
kanı Alaattin Yüksel, İzmir
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Aziz Kocaoğlu, oğlu Buca
Belediye Başkanı Levent Pi-
riştina, eşi Mine Piriştina,
kızı Zeynep Piriştina Suba-
şı, belediye başkanları, eski
mesai arkadaşları ve seven-
leri katıldı. Törene katılan-
lar Piriştina’nın mezarına
karanfiller bırakarak dua et-
ti.  Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina, törene ka-
tılanlara hitaben kısa bir konuşma ya-
parak şunları kaydetti:  “Ahmet Piriş-
tina bu kenti çok sevdi, bu kentin in-
sanları da O’nu sevdiler. 15 Haziran bi-
zim için babamızdan ayrıldığımız

gündü. Ancak İzmirlilerin sevgisi ile 15 Haziran aile-
miz için sevginin, vefanın ve dayanışmanın günü ol-
du. Aile olarak 12 yıldır özlem dolu günler geçiriyo-
ruz. Zor günleri birlikte atlattık. Bu süre içinde bizi
bir an olsun bile yalnız bırakmayan, bize bu onuru
yaşatan İzmirliler’e teşekkür ediyoruz” 

Sevgi ve vefa…

Yaz hevesine
dikkat! 

Doğal Yaşam'da 
bahar bereketi

Veteriner Hekim Tong: Anne ve babalar karnesi iyi geldi diye çocuklarına
hediye olarak evcil hayvan alıyorlar. Oysa bir canlıdan hediye olmaz.

Disleksi hastaları
kolay okuyacak!

Kent Konseyi’nde 
yeni dönem 

Parkın üreme
rekoru ise
ceylanlara ait.
Bu yıl 
30 yavru ceylan
daha gözlerini
dünyaya açtı.
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2015-2016 eğitim öğ-
retim yılı sona erdi.
Tüm Türkiye’de olduğu

gibi İzmir’in kalbi Konak’ta da
on binlerce öğrenci karne heyeca-
nı yaşadı. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş da miniklerin karne sevinci-
ne ortak oldu. Çankaya Mahallesi’ndeki Namık Ke-
mal İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Başkan Pek-
daş, öğrencilere karne verdi. Okul Müdürü Ayla Ka-
yalar ve öğrenciler tarafından kapıda çiçeklerle karşı-
lanan Pekdaş, okul bahçesinde düzenlenen yılsonu
eğlencesini izledi. Törende konuşan Başkan Pekdaş,
başarılı bir yılın ardından karne almanın gurur ve
mutluluğunu yaşayan öğrencileri kutlayarak, “Tür-
kiye’nin geleceği sizsiniz ve bizim sizin başarılarınıza

ihtiyacımız var. Çok
çalışın ama aynı za-

manda müzikle, resimle,
sanatın tüm dallarıyla uğ-

raşın, bol bol kitap okuyun”
dedi. Tören sonunda Okul Müdü-

rü Ayla Kayalar, belediye başkanlığı sü-
recinde ortaya koyduğu çaba ve başarılı hizmetleri

nedeniyle Başkan Pekdaş’a teşekkür belgesi verdi.
Müdür Kayalar ayrıca okullarına yapılan yardımlar-
dan dolayı da Pekdaş ve ekibine şükranlarını sundu.
Tören sonrası sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini
veren Başkan Pekdaş, okulların kapanmasıyla yaz ta-
tiline ‘merhaba’ diyen çocuklara tatili nasıl geçire-
ceklerini sordu.  Pekdaş öğrencilere bol bol kitap oku-
yup, iyi dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. 

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen
İsmail Sivri 7. Çocuk Öyküleri Yarışması’nda dere-
ceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödülleri-
ni aldı.  Ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride
yapılan ve 128 öğrencinin katıldığı yarışmanın
ödül töreni İzmir Gazeteciler Cemiyeti karataş ba-
sın lokalinde gerçekleştirildi. Törene Yazarlar Mu-
zaffer İzgü, Mavisel Yenel, Hidayet karakuş, oğlu
Talat Sivri ve torunu kerem Sivri, İGC üyeleri, öğ-
renciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende,
yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin
yanı sıra seçici kuruldaki yazarların kitapları hedi-
ye edildi. Yarışmanın sponsoru 25. dönem İzmir
Milletvekili ve ege Ulaşım firması sahibi Murat
koç’a da teşekkür plaketi sunuldu. 

İSPaNYOL  Müziğinin tartışmasız en büyük
isimlerinden Paco Peńa ve Topluluğu, 30. Ulus-
lararası İzmir Festivali’nin en renkli, en tutkulu
gösterisine imza attı. Müzisyen, şarkıcı ve
dansçı on kişiden oluşan topluluk Flamen-
ko’nun ruhunu ve felsefesini yansıtan Flamen-
cura ile ahmet adnan Saygun Sanat Merke-
zi’nde destan yazdı. Salonu tamamen dolduran
izleyiciler, 45’er dakikalık iki bölüm halindeki
Flamencura’yı soluksuz izledi. Özelikle Paco
Peńa’nın soloları ve dansçılara tek başına eşlik
ettiği bölümler Peńa’nın “efsane” tanımlama-
sını hak ettiğini tekrar tekrar kanıtladı. İspan-
ya’nın en iyi Flamenko dansçılarından biri olan
angelMunoz Lopez’in son bölümdeki solo dansı
salondaki coşkuyu doruğa taşıdı. Final dansını
Maria del Carmen arando Rivas, Maria del Ro-
sario delgato espino ve Lopez birlikte yaptı. 

Geleceğin yazarları
ödüllerine kavuştu

İzmir Festivali’nden 
Flamencura geçti

İZMİR’İn merkez ilçesi Konak’ın Agora
Semti’nde eğitim veren Kemal Atatürk Orta-
okulu  8. sınıf öğrencileri için Konak Beledi-
yesi  Eşrefpaşa Kültür Merkezi’nde mezuni-
yet töreni yapıldı. Diploma alarak lise eğiti-
mine adım atacak olan 80 öğrenci için dü-
zenlenen törene Konak Belediye Başkanı Se-
ma Pekdaş da katıldı. Cübbe giyip, kep ta-
kan öğrencilerin mezuniyet sevicine ortak
olan Başkan Pekdaş, okul idarecilerinin ve
öğretmenlerin mezuniyet gününü anlamlı
kılmak için çok çaba sarf ettiğini, belediye
olarak kendilerinin de ellerinden gelen des-
teği verdiklerini söyledi. 

Diplomalar  
Pekdaş’tan

RAMAZAn ayı boyunca binlerce kişiyi bu-
luşturan iftar sofraları hazırlayan Konak
Belediyesi  şehit aileleri ve gazileri de ağır-
ladı. Kültürpark Fuar Evlendirme Memur-
luğunun bahçesinde düzenlenen iftar ye-
meğine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği, Türkiye Gaziler
Vakfı, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği ile İzmir Şehit Aileleri
İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derne-
ği’nden çok sayıda üye ve yönetici katıl-
dı.Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi
1.Bölge Başkanı Emekli Albay Mehmet
Gökmen tarafından Başkan Pekdaş’a çiçek
ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Gaziler ve şehit aileleri
iftarda buluştu

KOnAK’tA cami, kilise, sinagog ve cemevi
gibi ibadethanelere yönelik tadilat, bakım,
onarım ve temizlik işleri aralıksız sürüyor.
Gelen talepler doğrultusunda çalışmalar ya-
pan Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri son olarak iki caminin boya, tadilat
ve onarımını yaptı. Mahalle sakinlerinin is-
teği üzerine Hatay Semti’ndeki Murat Reis
Cami girişine engelli rampası yapıldı. Fizik-
sel engeli bulunan vatandaşların ibadetleri-
ni gönül rahatlığıyla yerine getirmelerini
sağlayacak rampa ekiplerin yoğun çalışma-
ları sonucunda kısa sürede tamamlanarak,
kullanıma sunuldu. Bir diğeri de Hasan Öz-
demir Mahallesi’ndeki Zümrüt Tepe Ca-
mii’nde yapıldı. Fen İşleri ekipleri burada
da caminin eskiyen dış cephesini boyadı. 

KOnAK’tA  ilk dönemin 11 Temmuz’da başlaya-
cağı yaz okullarında; düşünce eğitimi, oyunlar ve
fiziki etkinlikler, eğlenceli matematik, güneş sis-
temi ve gökyüzü, drama ile resim, müzik ve far-
kındalık atölyeleri yer alıyor. Bu yıl yaz okulları
sadece kültür merkezlerinde değil semt merkezle-
rinde de açıldı.  Gültepe ve Basmane merkezleri

yaz boyunca ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırlaya-
cak. Öte yandan Konak Belediyesi bu yaz sadece
çocukları değil anne ve babaları da düşündü. Ebe-
veynler için yaz boyunca, çocukları istismardan
koruma yolları, etkili ve doğru iletişim, bağımlı-
lıktan koruma yöntemleri ve çocuk eğitimi gibi
konularda eğitici seminerler düzenlenecek. 

İZMİR’İn 108 yıllık geçmi-
şe sahip olan İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Eşrefpaşa
Hastanesi tarihinde bir ilk
yaşanıyor. Hastanenin
farklı birimlerinde görev
yapan doktor, hemşire, yö-
netici ve teknik personelin
bir araya gelerek kurduğu
‘Tiyatro Kulübü’ üyeleri,
sahneye koydukları ‘Sevgili Doktor’ adlı oyunla usta
tiyatroculara adeta taş çıkartıyor. Eşrefpaşa Hastanesi
Tiyatro Kulübü, Amerikalı oyun yazarı Neil Si-
mon’un Anton Çehov’un hikayelerinden oyunlaştır-
dığı tek perdelik oyunla  Kültürpark İzmir Sanat Mer-
kezi’nde ikinci kez seyircisiyle buluştu. Tiyatro Kulü-
bü şu isimlerden oluşuyor: Kulak Burun Boğaz Uzm.

Dr. İrfan Eker, Kardiyoloji Uzm.
Dr.Gaffar Karadoğan, Psikolog
Şengül Çavuşoğlu, Ortopedi
Uzm. Opr.Dr.Hakan Özer, Sosyo-
log Binnaz Durdu, Hemşire Gül-
çin Akın, Müdür Yardımcısı Ha-
kan Özyar, Biolog Rana Tekin,
Radyoloji Teknisyeni Meral Ge-
zer, Radyoloji Teknisyeni Burcu
Çeliktuğ, Dermatoloji Uzm.

Opr.Dr.Serap Karadoğan, Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Uz.Opr.Dr. Fulya  Alpaslan Safati, Dr.Hasan Hü-
seyin Tokgöz, Sekreter Nurcan Sevim Mut, Biyomedi-
kal Görevlisi Veysel Çiçek, Fizyoterapist Saniye Sön-
mez Aydınoğlu ile Dr.Olcay Lök. İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin destekleriyle seyir-
ciyle buluşan oyun, büyük beğeni topladı. 

Hastaneden sahneye koştular

Pekdaş’a teşekkür

Konak’ta ibadete
‘engel’ yok

Namık Kemal İlköğretim Okulu’ndaki törende öğrencilere karnelerini veren
Pekdaş’a başarılı hizmetleri nedeniyle  okul yönetimi teşekkür belgesi verdi.

YaZ OkULLaRINI 
kaÇIRMaYIN

Pekdaş, belediyenin yaz okullarıyla ilgili bilgilendirme
yaptı. 11 Temmuz’da başlayacak olan yaz okullarıyla
ilgili detaylı bilgiyi www.konak.bel.tr web adresinden
öğrenebileceklerini hatırlatan Pekdaş, tüm öğrencileri
hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri yaz okulları-
na davet etti. Pekdaş’ın elinden karne alan öğrencilere
yaz tatilinde okumaları için kitap armağan edildi. 

Haydi çocuklar
yaz okuluna

Sokakta tiyatro var
İZMİRLİ  tiyatro oyuncusu ve yönetmen
Mehmet Ulusoy anısına bu yıl 6’ıncısı dü-
zenlenen Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro
Festivali görkemli geçti. Festival kapsamın-
da Kadifekale’den Alsancak’a, Gültepe’den
Göztepe’ye, Konak’ın farklı noktalarında so-
kaklar tiyatro sahnesine dönüştü. Dört gün
süren festival bu yıl İtalya ve Polonya'dan
gelen konuk tiyatro topluluklarının katılı-
mıyla uluslararası boyut kazandı, yurt için-
den de İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'dan ti-
yatro ekipleri İzmirlilerle buluştu.
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Gültepe’ye yakışacak
AMATÖR Spor Kulüpleri Birliği’nin yeni
yönetimini makamında ağırlayan Başkan
Pekdaş, Gültepe’ye yapmayı planladıkları
spor kompleksi hakkında bilgi verdi. Pek-
daş, içinde kapalı spor salonu ve halı saha-
nın da bulunacağı tesis sayesinde bölgenin
sosyal ve sportif etkinlik açığını gidermiş
olacaklarını söyledi. 

Konak Belediyesi olarak amatör kulüp-
lere verdikleri desteğin yeni dönemde de
sürdüreceğini dile getiren Pekdaş, sporu
daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürüt-
tükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Bu turnuva çok sevildi
OKULLAR Arası 3x3 Streetball Basketbol
Turnuvası oldukça çekişmeli maçlara sah-
ne oldu. Konak’taki sekiz ortaokuldan 16
takımın katıldığı turnuvada karşılaşmalar
Göztepe’deki basketbol sahalarında yapıl-
dı. Necatibey Ortaokulu ile Saliha Hüseyin
Özyavuz Ortaokulu finalde karşı karşıya
geldi. Rakibini 7-4’lük skorla yenen Neca-
tibey Ortaokulu kupayı almaya hak kazan-
dı. Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu ise
ikincilik kupasını kazandı. Turnuvada Ne-
catibey Ortaokulu’nun bir diğer takımı da
üçüncülüğü elde etti. 

Biz bu turu
geçeriz!
TÜRKiYE’Yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar
Ligi’nde temsil edecek olan Konak Beledi-
yespor’un ön eleme grubunda karşılaşacağı
rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon ken-
tinde yapılan kuraya 2. torbadan giren İz-
mir ekibi, Hollanda'nın FC Twente, Maca-
ristan'ın Ferencvaros ve Malta'nın Hiberni-
ans FC takımlarıyla eşleşti. 9 grupta 36 ta-
kımın mücadele edeceği ön eleme turu
grup maçları 23 - 28 Ağustos tarihleri ara-
sında oynanacak. Konak Belediyespor’un
da aralarında bulunduğu 9. grupta maçla-
ra Hollanda ev sahipliği yapacak. Grupları
lider tamamlayan ekipler adlarını ilk tura
yazdıracak. Turu geçen takımlar Şampi-
yonlar Ligi’ne doğrudan katılan 23 ekiple
ilk tur mücadelesine çıkacak. 

“Her maçı kazanacak güçteyiz”
Zor bir gruba düştüklerini belirten Ko-

nak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, maçlar
sonunda turu atlayan tarafın kendileri ola-
cağına inandığını söyledi. Sezon başında
genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını
belirten Başkan Pekdaş, Türkiye’yi yurtdı-
şında başarıyla temsil edeceklerini dile ge-
tirdi. Pekdaş, “Bizlere şampiyonluk sevinci
yaşatan kadın futbolcularımızın ülkemizi
başarıyla temsil edeceklerine ve turu geçece-
ğine yürekten inanıyorum. Güçlü takımlar-
la mücadele edeceğiz ama her maçı kazana-
cak gücümüz var” dedi. Konak Belediyespor
Teknik Direktörü Ali Alanç da, hedeflerinin
gruptan lider çıkmak olduğunu söyledi.

12’ncisi düzenlenen Halk Oyun-
ları Şenliği bu yıl da İzmirlilere
Anadolu’nun yöresel danslarını iz-
leme şansı sundu. Kültürpark Fu-

ar Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçek-
leşen şenlikte belediyenin halk
oyunları kurslarına katılan 300
kursiyer hünerlerini sergiledi. 

PTT 1. Lig’in
İzmir temsil-
cisi Göztepe
kuruluşu-

nun 91. yıl dönümü-
nü coşkuyla kutladı.
Sarı-kırmızılı taraftar-
lar Güzelyalı semtinde
saat 19.25’te toplanarak
lazer ve dj gösterileriyle kut-
lamalara başlarken, Musta-
fa Kemal Sahil Bulvarı’nda
özel ritim dans grubu da coş-
kuyu ikiye katladı. Başkan
Pekdaş, Kulüp Başkanı Meh-
met Sepil ve Teknik Direktör
Okan Buruk da taraftarların
arasına gelerek kutlamalara
ortak oldu. Saat 22.00’de ise
Göztepe’ye gönül verenler

meşale şova başladı. Yakla-
şık 4 bin meşale yakan sarı-
kırmızılılar geceyi aydınlat-
tı. Susuzdede Parkı’na ise
dev Göztepe arması yansıtıl-
dı. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, Göztepe Baş-
kanı Sepil, yöneticiler ve

teknik ekip de me-
şale şovu tekneden
takip etti. Gece ha-

vai fişek ve çalınan
marşlarla son buldu. Se-

pil muhteşem bir yıl dönü-
münü geride bıraktıklarını
belirterek, “Bu organizasyon
sadece Göztepe’nin değil İz-
mir’in” dedi. 14 Haziran
1925'te kurulan Türkiye'nin
en köklü kulüplerinden Göz-
tepe Spor Kulübü, 91. yılını
büyük bir coşkuyla kutladı.
Saat 17.00'de Güzelyalı sahi-
linde başlayan kutlamalar,
22.00'deki meşale ve havai

fişek gösterileri ile son bul-
du. Denizden atılan işaret
fişeğinin ardından Göztepe
vapur iskelesi başta olmak
üzere Mustafa Kemal Sahil
Bulvarı boyunca yanan bin-
lerce meşale ile büyük bir
görsel şölene dönüştü. Ta-

raftarların yıllardır
14 Haziran akşamı
Mustafa Kemal Sa-
hil Bulvarı boyunca
dizilerek aynı anda
binlerce meşale yak-

tığı sarı-kırmızılılar-
da müthiş görüntüler

oluştu. 20.30-22.30 sa-
atlari arasında trafiğe ka-

patılan Mustafa Kemal Sa-
hil Bulvarı'nda buluşan Göz-
tepe taraftarları bu anlamlı
günü doyasıya yaşadı. Sahil
boyunca yapılan müzik ya-
yını ve havai fişek gösterileri
geceye renk kattı. Güzelya-
lı'da, onbinlerce sarı-kırmı-
zılı taraftar şampiyonluk
şarkıları söyledi.

Milli tenisçi Büşra
Paralimpik Oyunları’nda

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve isimlerini İzmirlilerin belirlediği 15 yeni yolcu gemi-
sinden 11’incisinin de yapımı tamamlandı. Yalova'daki tersanenin son kontrollerinden sonra İzmir Körfe-
zi’ne ulaşan gemiye, Altay’ın efsane oyuncusu Vahap Özaltay’ın adı verildi. 

İZMİR’in köklü spor kulüplerinden
Göztepe’nin taraftar derneklerin-
den Yalı Derneği Başkanı Erdem
Pehlivan ile Göztepe tribün lideri
Orçun Yaprak Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’ı makamında zi-
yaret etti. Pehlivan dernek olarak
yürüttükleri çalışmalar hakkında
Başkan Pekdaş’ı bilgilendirerek,
1998 yılında kurulan Yalı Derne-
ği’nin kulübün tek resmi taraftar
derneği olduğunu söyledi.

Başkan Pekda Konak Belediye-
si olarak derneğe katkı koyacak her
türlü işbirliğine hazır olduklarını
söyledi. Ziyaret sonunda Pehlivan
ve Yaprak Başkan Pekdaş’a, üzerin-
de adının yer aldığı 35 numaralı
Göztepe forması hediye etti.  

Körfez’in 11.gemisi

‘Tam 35’ sürprizi

GÖZTEPE’NİN 
91. YAŞ COŞKUSU
Kutlama coşkusuna ortak
olan Başkan Pekdaş
Güzelyalı'da, on binlerce
sarı-kırmızılı taraftarın
şampiyonluk şarkılarına
eşlik etti.

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü’nün
desteğiyle antrenmanlarını sürdü-
ren 22 yaşındaki milli tekerlekli
sandalye tenisçisi Büşra Ün, 7 –
18 Eylül 2016  tarihleri arasında
Brezilya’nın Rio şehrinde gerçek-
leştirilecek olan Paralimpik Oyun-
ları’na katılma hakkı elde ederek
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir
ilki gerçekleştirdi. Yurt dışında ka-
tıldığı turnuvalarda elde ettiği ba-
şarılarla dünya sıralamasında ilk
32’ye giren tekerlekli sandalye te-
nisçilerinin Paralimpik Oyunla-
rı’na katılma şansı kazandığını ifa-
de eden Büşra Ün, kendisinin de
oyunlara 28’inci sıradan kota ala-
rak katılacağını söyledi. Rio’ya
Uluslararası Paralimpik Komitesi
(IPC) ile Uluslararası Tenis Fede-
rasyonu (ITF) özel davetiyle gide-
ceğini belirten Ün, hedefinin Tür-
kiye’yi en iyi şekilde temsil etmek
olduğunu ifade etti.
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