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BELEDİYECİLİK  faaliyetlerini rutin hiz-
metlerle sınırlı tutmayan Konak Beledi-
yesi, eğitim yuvalarını bu yıl da unutma-
dı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, fiziki ek-
siklikleri bulunan 37 okulu yeni eğitim
öğretim yılı öncesi pırıl pırıl yaptı. Yürü-
tülen kapsamlı bakım ve onarım çalışma-
ları sayesinde ders başı yapan  binlerce
öğrencinin daha iyi koşullarda eğitim
görmesi sağlandı. l5’te

BAŞKAN Pekdaş, yurt içi ve yurt dışında
faaliyet gösteren Roman derneklerinin
başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hiz-
met binasında gerçekleşen buluşmaya
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Millet-
vekili ve TBMM Katip Üyesi Özcan Purçu,
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu
Başkanı Ali Daylam, Avrupa Roman Birliği
Başkan Yardımcısı Orhan Galjus, Make-
donya Cumhurbaşkanı Danışmanı Sevdija
D. Abdulova, Stratejik Planlama Uzmanı
Zoran Bogdanovski, STK Geliştirme Uzma-
nı Adem Ademi, Marmara Roman Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Sinan Öztürk Ka-
raca, Marmara Roman Dernekleri Federas-
yonu Genel Sekreteri Murat Erkürekçi,
Samsun Romanları Temsilcisi Metin Öz-
baskıcı ve AZ 81 Spor Kulübü Derneği
Başkanı Rıza Ürütürkçü katıldı. l6’da

KADIN futbolunda elde ettiği başarılarla dik-
kat çeken Konak Belediyespor'un Yıldız Kızlar
Takımı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Kadınlar 1. Ligi'nde üst üste dört sezondur lig
şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan ab-
lalarının izinden giden Yıldız Kızlar, kazandık-
ları kupayla gelecek için umut verdi.  l8’de

YAZ boyunca Konak Belediyesi tarafından düzenle-
nen günübirlik deniz gezilerinin kapanışı Konak
Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin bileşenlerinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. l3’te

GÜLTEPE semtinde inşa edilecek yeni spor salonu için
ilk adım atıldı. Toros Mezarlığı’nın hemen karşısında
yer alan 5 bin 86 metrekarelik alanda temeli atılacak
tesisin yapım çalışmalarına arsa üzerindeki eski ek-
mek fabrikasının yıkımıyla başlanıldı. l8’de

BU yıl 85’incisi düzenlenen İzmir Enternasyo-
nal Fuarı’nın katılımcıları arasında yer alan Ko-
nak Belediyesi, 3 No’lu holde açtığı standıyla
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. l3’te

Türkçe ve Yunanca türkülerin barış için ses-
lendirildiği  etkinliği izlemeye gelenler Birin-
ci Kordon’u doldurdu.l2’de

istiKLAL KuRtuLDu
İzmir İl Özel İdaresi’nden Valiliğe devredilen mülkler arasında yer alan İkiçeşme-
lik’teki tarihi İstiklal İlkokulu binası yargı kararıyla Konak Belediyesi’ne geçti.

İZMİRLİ yazar Tarık Dursun K.'nın adıyla  hiz-
mete açılan Yazar Evi, konuklarından tam not
aldı. Konak Belediyesi'nce restore edilerek İz-
mir'e kazandırılan Karataş Semti'ndeki tarihi

eve misafir olan yazarlar, mimarisinin yanı sı-
ra rahat ve konforlu ortamıyla öne çıkan Ya-
zar Evi'nde kaldıkları süre boyunca farklı ve
yeni fikirler geliştirdiklerini söyledi. l7’de

100 yıllık binada hiç vakit kaybetmeden restorasyon çalışmalarına başlandı

MAHKEME, Kestelli Yokuşu
ile Eşrefpaşa Caddesi’nin ke-
siştiği noktada bulunan ve

İzmirlilerin hafızalarında eski İstiklal
İlkokulu olarak kalan tescilli yapının
Konak Belediyesi’ne tahsis edilmesi
yönünde karar verdi. Yıllardır ikinci el
eşya alım-satım işi yapan spotçulara
depo olarak kiralanarak kaderine terk
edilen 100 yıllık binanın yeni sahibi
olan Konak Belediyesi, hiç vakit kay-

betmeden restorasyon çalışmalarına
başladı. 

İSTİKLAL İLKOKULU 
KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

1900’lü yılların başında inşa edilen
ve bir dönem İstiklal İlkokulu olarak da
hizmet veren binanın tescilli bir eser ol-
duğunu dile getiren Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, “İl Özel İdaresi’nin
kapatılmasının ardından diğer mülkler

gibi eski İstiklal İlkokulu’nun binası da
belediyelere verilmeyerek, Valiliğin ilgili
birimlerine devredildi. Açtığımız dava
sonunda mahkeme bu yerin Konak Bele-
diyesi’ne tahsisini gerçekleştirdi. Bina-
nın tapusu artık bize geçti” dedi. 

KISA ZAMANDA 
RESTORE EDİLECEK

Kiracısı geçtiğimiz ay tahliye edilen
binanın yeniden ayağa kaldırılması için

gerekli çalışmaların başladığını söyleyen
Pekdaş, “Bu tarihi bina artık hem fiilen
hem de hukuken Konak Belediyesi’ne
geçmiş bulunuyor. Öncelikle bu binanın
restorasyonunu yapacağız. Görevli arka-
daşlarımız bu sürecin ilk aşaması olan ro-
löve çalışmalarına başladı. Çok kısa bir
zamanda bu tarihi binayı günümüzün
ihtiyaçlarına uygun bir fonksiyonla yeni-
den tanımlayarak hemşehrilerimizin hiz-
metine sunacağız” diye konuştu. l4’te

İZMİR’İN merkez ilçesi Konak’ın sınırları içinde kalan 192 park ve
yeşil alana hizmet veren Konak Belediyesi, sorumluluk alanı için-
deki bölgelerde kullanılmak üzere 10 yeni aracı daha filosuna
kattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışacak yeni
araçlar sayesinde hizmet kalitesi yükseltilirken, çalışanların iş gü-
venliği de artırıldı. Alınan araçlar arasında bir ağaç budama aracı,
bir arazöz, farklı tonajlarda üç adet damperli kamyon ile üç adet
transit pikap ve iki adet de iş makinesi bulunuyor. l6’da

KONAK Belediyesi’nin Karataş’taki
Dario Moreno Sokağı girişinde ki-
raladığı üç katlı binada yürütülen
tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürü-
yor. Aynı zamanda İzmir’in simge
yapılarından tarihi Asansör’e kom-
şu olan bina çok yakında sanat
merkezi olarak İzmirlilere hizmet
verecek.  Tadilat çalışmaları bitmek
üzere olan binada incelemelerde
bulunan Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, burada Karataş Sem-
ti’nin geleneğini yansıtan işler ya-
pacaklarını söyledi.  l5’te

KONAK Belediyesi Radyo ve Demokrasi
Müzesi, siyasi ve tarihi müzeler kategori-
sinde kazandığı başarıyla Avrupa’nın  en
iyi 16 müzesi arasında yer aldı. l5’te DAHA YEŞİL

KONAK İÇİN

Karataş’a çok yakışacak

Radyo ve 
Demokrasi 
Müzesi’ne

büyük onur

Pırıl pırıl
ders başı

Romanlardan
Pekdaş'a 

teşekkür ziyareti

Konak'ın Yıldızları 
umut veriyor

Yazar Evi’ne
tam not geldi
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için engel
kalmadı

Bir fuar
daha

böyle
geçti

Barışın
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Konak’tan
yükseldi

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İl Özel İdaresi’ne ait

malların devriyle ilgili
açtıkları diğer davaların

sürdüğünü hatırlattı.
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17.ULUSLARARASI İzmİR KISA FİLm FESTİvALİ’NDE

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali 1-6 Kasım tarihleri arasında
400’ün üzerinde filmi ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak.

SİNEMASEVERLERİN sabırsız-
lıkla beklediği Uluslararası İz-
mir Kısa Film Festivali’nde ulu-
sal ve uluslararası dallarda ani-
masyon, belgesel, deneysel ve
kurmaca kategorilerinde Altın
Kedi Ödülleri için yarışacak
filmler belli oldu. Uluslararası
İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl
17.kez İzmirli sinemaseverler ile
buluşmaya hazırlanıyor. Başta
Kültür Bakanlığı ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi olmak üzere
Konak, Buca, Bornova ve Karşı-
yaka belediyelerinin destekleri
ile gerçekleştirilen Uluslararası
İzmir Kısa Film Festivali 01-06
Kasım tarihleri arasında 400’ün
üzerinde filmi ücretsiz olarak si-

nemaseverlerle buluşturacak.
66 ülkeden bin 378 filmin baş-
vuruda bulunduğu festivalde,
ulusal ve uluslararası dallarda
animasyon, belgesel, deneysel
ve kurmaca kategorilerinde Al-
tın Kedi Ödülleri için yarışacak
olan filmler belli oldu. Finalist
filmler, yönetmen Ezel Akay’ın
başkanlığında oluşturulan jüri
tarafından değerlendirilecek.
Bu yıl yenilenen sinema salonu
ile Fransız Kültür Merkezi ve İz-
mir Sanat Merkezi Uluslararası
İzmir Kısa Film Festivali'nin ana
salonlarını oluştururken yine
üniversite salonlarında filmler
üniversite öğrencileri ile de bu-
luşturulacak. 

7 Cantimetre / Metehan Şereflioğlu
Cahide Devekuşu'nnun Açık Evliliği / Ali Ke-
mal Güven
Çevirmen / Emre Kayış
Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok /
Umut Beşkırma
Lütfi / Cahit Kaya Demir
İki Parça / Murat Uğurlu
Guneh / Gülistan Acet
Kalıplar ve Çevreler / Enes Ateş
Karadeniz / Ulaş Karaoğlu
İt / Osman Yazıcı

YERLİ FİNALİSTLER
Yuva / Alper Ayduman
Mahkum / Erol Çelik
Uyumak / Tolga Hiçyılmaz
Savaş Bölgesi / Oğuzhan Kaya
Kemik / Volkan Güney Eker

DENEYSEL FİNALİSTLER

Dağların Oğlu / Yavuz Selim Taşoğlu
Ta'rîz; Gri Şehrin Renkli Çocukları / Sezer
Ağgez
Ali Değil Ari Komutanım / Deniz Özden
Müzik, Lütfen! Bir İndie Müzk Yolculuğu /
Kutay Acun
Kameralı Çocuj  / İbrahim Yeşilbaş

BELgESEL FİNALİSTLER

Tavsan Kanı / Yağmur Altan
Bahçe / İdil Ar Uçaner
Arkhe / Batuhan Köksal
Önyargı / Fatih Yaşar 
Mandrake / Ayberk Kaya

ANİmASYoN FİNALİSTLER

Ardak / Esmaeil Monsef (İran)
Wintry Spring / Mohammed Kamel (Mısır)
Fighting For Death / Eleonora Veninova (Ma-
kedonya)
French / Josza Anjembe (Fransa)
Slope / Margarida Lucas (Portekiz)
The Devil is in Details / Fabien Gorgeart
(Fransa)
A Day Off / Wouter Stoter (Hollanda)
Time Code / Juanjo Giménez (İspanya)
The Silence / Ali Asgari (İtalya)
Sans Chien / David Kremer (Fransa)

YABANCI FİNALİSTLER

‘Altın Kedi’ için 
yarışacaklar

1Eylül Dünya Barış Günü Konak Belediyesi tara-
fından anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Alsancak
Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen ‘Barış için

Ege’nin İki Yakasından Ezgilerimizi Yükseltiyoruz’ adlı
konsere İzmirliler yoğun katılım gösterdi. Türkçe ve
Yunanca türkülerin barış için seslendirildiği etkinliği
izlemeye gelenler Kordon’u doldurdu. Çim alana otu-
rarak konseri izleyenler arasında Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven, CHP Muğla eski
Milletvekili ve Sanatçı Tolga Çandar ile DİSK Ege Bölge
Temsilcisi Memiş Sarı da yer aldı.

EGE’NİN İKİ YAKASI 
GÜNDOĞDU’DA BULUŞTU

Yunanistan’ın Midilli Adası'ndan gelen ‘Grup Kar-
şıdaki Işıklar’ sahne aldı. İzmir'in ünlü Kordonbo-
yu'nda Yunan ezgilerinin yankılanmasını sağlayan
grubun Yunanca söylediği şarkılarına İzmirliler de al-
kışlarıyla tempo tuttu. Gecede tiyatro oyuncusu Barış

Atay da okuduğu şiirlerle yer aldı. 

“YAŞASIN BARIŞ”
Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş, bu yıl 1 Eylül Dünya Ba-
rış Günü’nde barışın ve dost-
luğun sesini Ege’nin iki ya-
kasından yükseltmek iste-
diklerini belirterek şunla-
rı söyledi: “Biz bu coğraf-
yada, bu topraklarda pek
çok medeniyetler kurduk,
çok güzel eserler yarattık.
Ama bugün savaşlar var,
dramlar var. Oysa insanların
savaştan kazandığı bir şey yok.
Barış içinde ve özgürce gezmek hepi-
mizin hakkı. Biz her yerde barışın sesini yüksel-
tip, birlikte türküler, şarkılar söylemek istiyoruz. Yaşa-
nanlara karşı susmak en büyük ayıp ve bizim susmak

yerine söyleyecek çok şeyimiz var. Ege denizini mülteci-
lerin öldüğü bir deniz yerine, barış denizi yapmak için
yapacağımız çok şey var. Diktatörlüğe hayır demek için,

yaşasın insan hakları demek için, yaşasın barış de-
mek için birlikte türküler söylemeliyiz. Yaşasın

barış demeliyiz.” 

KORDON’DA MÜZİK KEYFİ
Etkinlikte  özgün müziğin güçlü

seslerinden Suavi sahne aldı ve konse-
rine geçtiğimiz haftalarda yaşamını yi-
tiren Türk Edebiyatı’nın usta isimlerin-

den Yazar Vedat Türkali’nin ‘Bekle Bizi
İstanbul’ şiirinden uyarlanan şarkıyı ses-

lendirerek başladı. Ardından Yunanis-
tan’dan gelen Grup Karşı Kıyının Işıkları’yla

birlikte ‘Drama Köprüsü Bre Hasan’ adlı türküyü
söyledi. Sahnede kaldığı süre boyunca İzmirlilere mü-
zik dolu bir gece yaşatan Suavi’nin söylediği ‘Çav Bel-
la’ şarkısına alandaki herkes gibi Başkan Pekdaş ve İl

Türkçe ve Yunanca türkülerin barış için seslendirildiği etkinliği 
izlemeye gelenler Birinci Kordon’u doldurdu.

Kalıplar ve Çerçeveler İki Parça

Günah

7 santimetre

Lütfi İt Cahide Devekuşu’nun
açık evliliği

Karadeniz

Siyah Çember Yeryüzündesin. Bunun
bir tedavisi yok

Çevirmen

Konak’tan barış sesi yükseldi
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Mutluluğa
‘engel’ yok
Konak Belediyesi’nin yaz boyu düzenlediği günübirlik deniz gezilerinin kapanışı
Konak Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

GÜMÜLDÜR  Tabiat Parkı’na
yapılan deniz gezisine Görme
Engelliler Derneği, Kas Hasta-

lıkları Derneği, Otistik Çocukları Ko-
ruma Yönlendirme Derneği, Multipl
Skleroz (MS) Derneği, Engelli Emek-
liler Derneği’nden üyeler ve aileleri
katıldı. Güne çam ağaçlarıyla kaplı
Gümüldür Tabiat Parkı’nın temiz
havası eşliğinde kahvaltı yaparak
başlayan konuklar, daha sonra deni-
ze girip, bol bol güneşlendi.

SAĞLIK EKİBİ TAKİP ETTİ
Konak Belediyesi Spor Müdürlü-

ğü’nce organize edilen gezi sayesinde
mutlu bir gün geçiren engelli bireyler
için gün boyu bir sağlık ekibi de hiz-
met verdi. Denize girip, güneşlenen
konukların yaşanabileceği olası kaza-
larda kullanılmak üzere bir ambu-
lans da alanda bekletildi.  Tansiyonu
çıkan konukların ölçümleri sağlık gö-

revlilerince yapıldı, gerekli müdaha-
lelerde bulunuldu. Verilen öğle yeme-
ği molasının ardından denizin keyfi-
ni çıkarmayı sürdüren katılımcılar,
bir günlük de olsa tatil yapmanın
mutluluğunu yaşadı.

GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİLER
Kent Konseyi Engelli Meclisi

Başkanı Avukat Nurdan Anlı, Konak
Belediyesi’nce düzenlenen günübir-
lik deniz gezisi sayesinde engelli bi-
reylerin ve ailelerinin keyifli bir gün
geçirdiğini söyledi. Geziye katılanla-
rın oldukça memnun kaldığını be-
lirten Anlı, “Engelli bireylerin eği-
tim, istihdam ve sosyal alanlardaki
erişimi gibi tatile gitmeleri de her
zaman mümkün olmuyor. Bugün
Gümüldür’e denize gelen üyelerimiz
ve bileşenlerimiz için güzel bir gün
oldu. Herkes çok memnun kaldı. Te-
şekkür ederiz” dedi

Pekdaş: “Herkes için demokrasi!”

BU yıl 85’incisi düzenlenen İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın katılım-
cıları arasında yer alan Konak
Belediyesi, 3 No’lu holde açtığı
standıyla ziyaretçilerin ilgi odağı
oldu. Fuarın ‘inovasyon’ teması-
na uygun olarak hazırlanan ço-
cuk konseptli stant daha fuarın
ilk gününde ziyaretçi akınına uğ-
radı. Standa gelenleri Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş kar-
şılarken, düzenlenen eğlenceli
aktivitelerle başta çocuklar ol-
mak üzere tüm konuklar keyifli
zaman geçirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı’na
bu yıl çocukların gözüyle baktık-
larını dile getiren Başkan Pekdaş,
“Bizler kadim bir şehirde yaşıyo-
ruz ve bu kadim şehir tarihin izle-
rini taşıyor. Bu şehir aynı zaman-
da geleceğe aydınlık bir yüzle de
bakıyor. Geleceğimiz ise çocukla-
rımız. Çocuklarımız geleceği kura-
cak. Çünkü dünya onların dünya-
sı…  Bu nedenle bu yılki fuar te-
masına uygun olarak bizler de ço-
cuklarımız için yaptıklarımızı, ya-

pacaklarımızı ve yapmak istedik-
lerimizi paylaşmak istedik. Fuarı
çocuklarımızın gözünden yeniden
yaratalım dedik. Çocukların gö-
zünden fuarı yeniden yorumla-
mak için de standımızı çocuk kon-
septiyle kurduk” dedi.

Başkan Pekdaş, “Fuara gelen bü-
tün çocuklarımıza okuma alışkan-
lıkları gelişsin diye onlara ücretsiz
öykü kitabı armağan ettik. Ayrıca
gelen her çocuğa üzerinde Ko-
nak’ın tarihi mekanlarını gösteren
minyatürlerin yer aldığı yapboz-
lar verdik. Bu sayede İz-
mir’i yeniden

düşünmelerini, İzmir’i yeniden ya-
ratmalarını istedik” diye konuştu.
Konak Belediyesi’nin fuardaki
standı sadece çocukların değil,
7’den 70’e her yaştan vatandaşla-
rın yoğun ilgisini gördü. Büyükler

için de çeşitli magnetler,
saksı çiçekleri ve Konak
Belediyesi’nin beğenilen
yayınları ücretsiz olarak
verilirken, usta karikatür
sanatçısı isteyen ziya-
retçinin karikatürünü
çizdi.

Konak Belediyesi 30 Ağustos Zafer
Bayramı coşkusunu İzmir Enter-
nasyonal Fuarı’na taşıdı. Bu yıl
85’incisi düzenlenen fuarın katı-
lımcıları arasında yer alan Konak
Belediyesi’nin 3 No’lu holdeki
standını ziyaret edenlere üzerinde
Atatürk portresinin yer aldığı Türk
Bayrağı armağan edildi. Fuar ziya-
retçileri ücretsiz dağıtılan bayrak-
lardan alabilmek için adeta kuy-
ruk oluşturdu. Fuar boyunca ço-
cukların akınına uğrayan stantta

yer alan Mask Atölyesi de 30
Ağustos’a özel bir etkinlik gerçek-
leştirdi. Atölyeye katılan çocuklar
bu kez maskelerini Zafer Bayramı
temalı hazırladı. Kırmızı-beyaz
renklerde boyanan maskelerini
Türk Bayrağı ile süsleyen minikler,
anne ve babalarıyla birlikte
10’uncu Yıl Marşı’nı seslendirdi.
Ellerdeki kırmızı-beyaz bayraklar-
la standı dolduran İzmirlilerin 30
Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
görülmeye değerdi. 

Bir fuar daha
böyle geçti

BAŞKAN Pekdaş, Kurban Bayramı öncesi be-
lediye personeliyle bayramlaştı. Kültür-
park’taki Fuar Nikah Salonu’nda gerçekleşen
bayramlaşma törenine belediye meclis üyeleri-
nin yanı sıra Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko,
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ile
DİSK’e bağlı sendikaların başkan ve temsilcile-
ri de katıldı. Çalışma arkadaşlarıyla tek tek

bayramlaşan Başkan Pekdaş, sağlıklı, huzurlu
ve barış dolu bir bayram dileklerinde bulundu.
Başkan Pekdaş, “15 Temmuz’da bir darbe kal-
kışması yaşadık. Halkın oylarıyla seçilmiş bir
meclise ve hükümete yönelik bu darbe girişi-
minin demokrasiye yönelik bir darbe olduğu
söylendi ve demokrasi nöbetleri yapıldı. Ama
halkın oyuyla seçilenler sadece milletvekilleri
ve hükümet üyeleriyle sınırlı değildir. Halkın

oyuyla seçilen yerel yönetimler de var ve de-
mokrasinin beşiği de bu yerel yönetimlerdir.
Milletvekilleri ne kadar halkın oyuyla seçil-
mişse, halkın oyuyla kurulmuş hükümete
darbe girişimi ne kadar kötüyse, halkın oyuyla
seçilen yerel yöneticilere darbe girişimi de o
derece kötüdür. Demokrasiyse herkese demok-
rasi, sadece bir kesime değil, her kesime de-
mokrasiyi istemek gerekir” dedi. 
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BÜYÜKŞEHİR  Belediyesi'nin 2007 yılın-
dan bu yana uyguladığı “Abla-Ağabey-
Kardeş” projesi, yaz döneminde ziyaret-
lerini İzmir'in köylerine taşımıştı. Dünya
markası olma yolunda ilerleyen proje,
sosyal alanda büyük bir farkındalık ya-
ratırken, bu başarı uluslararası alanda

da ilgi odağı oldu. Öğrenci değişim prog-
ramı çerçevesinde, AIESEC programıyla
projenin sosyolojik etkileri ve katkıları-
nı incelemek isteyen yabancı öğrenciler,
İzmir’in “Abla ve Ağabeyleri” ile birlikte
Ödemiş’in Bademli ve Bıçakçı köylerin-
deki etkinliklere katıldı. 

MAHKEME Kestelli Yokuşu ile Eşrefpa-
şa Caddesi’nin kesiştiği noktada bulu-
nan ve İzmirlilerin hafızalarında eski

İstiklal İlkokulu olarak kalan tescilli yapının
Konak Belediyesi’ne tahsis edilmesi yönünde
karar verdi. Yıllardır ikinci el eşya alım-satım
işi yapan spotçulara depo olarak kiralanarak ka-
derine terk edilen 100 yıllık binanın yeni sahibi
olan Konak Belediyesi, hiç vakit kaybetmeden
restorasyon çalışmalarına başladı. 

İSTİKLAL İLKOKULU 
KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

1900’lü yılların başında inşa edilen ve bir
dönem İstiklal İlkokulu olarak da hizmet ve-
ren binanın tescilli bir eser olduğunu dile ge-
tiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
“İl Özel İdaresi’nin kapatılmasının ardından
diğer mülkler gibi eski İstiklal İlkokulu’nun
binası da belediyelere verilmeyerek, Valiliğin
ilgili birimlerine devredildi. Açtığımız dava
sonunda mahkeme bu yerin Konak Belediye-
si’ne tahsisini gerçekleştirdi. Binanın tapusu
artık bize geçti” dedi. 

KISA ZAMANDA RESTORE EDİLECEK
Kiracısı geçtiğimiz ay tahliye edilen bina-

nın yeniden ayağa kaldırılması için gerekli ça-
lışmaların başladığını söyleyen  Pekdaş, “Bu ta-
rihi bina artık hem fiilen hem de hukuken Ko-
nak Belediyesi’ne geçmiş bulunuyor. Öncelikle
bu binanın restorasyonu yapacağız. Görevli ar-
kadaşlarımız bu sürecin ilk aşaması olan rolöve
çalışmalarına başladı. Çok kısa bir zamanda bu
tarihi binayı günümüzün ihtiyaçlarına uygun
bir fonksiyonla yeniden tanımlayarak hemşeh-
rilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

100 yıllık binada hiç vakit kaybetmeden restorasyon çalışmalarına başlandı

İzmir İl Özel İdaresi’nden 
Valiliğe devredilen mülkler 
arasında yer alan İkiçeşmelik’teki 
tarihi İstiklal İlkokulu binası 
yargı kararıyla Konak 
Belediyesi’ne geçti.

Bir tarihi yapı
daha kurtuldu

Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İl Özel İdaresi’ne ait malların
devriyle ilgili açtıkları diğer
davaların sürdüğünü hatırlattı.

İZMİR  Büyükşehir Belediyesi önderliğinde
buluşan İzmir Alman Kültür Derneği, İzmir
Uluslararası Kukla Günleri, İzmir Tarih Ta-
sarım Atölyesi ve Sığınmacı Göçmen Daya-
nışma Derneği el ele verdi, dezavantajlı
çocuklar için “Öykümü Kuklamla, Karelerle
Anlatıyorum” projesini hayata geçirdi. Üç

hafta sürecek çalışmayla, İzmir’e göçle ge-
len çocuklara eğitsel, sosyal ve psikolojik
destek verilmesi amaçlanıyor. 7–12 yaş
arasındaki çocukların katıldığı projede
hem psikodramatistler hem de kukla ve
fotoğraf eğitmenleri eşliğinde atölye çalış-
maları gerçekleştiriliyor. 

Göçle gelen çocuklar 
kendi öykülerini anlattı

KONAK  ilçesinden Buca'ya kent merkezinden
araç giriş-çıkışını sağlayan ana arterlerden bi-
risi olan Gürçeşme Caddesi'nin genişliği 10
metreden 20 metreye çıkarılıyor. Büyükşehir,
bu amaçla başlattığı kamulaştırma çalışmaları
için bugüne kadar 16.8 milyon TL ödedi. Bu-

ca'ya araç giriş ve çıkışını da önemli ölçüde ra-
hatlatacak olan kamulaştırma çalışmaları
etaplar halinde devam ederken, toplam 2.5
kilometre uzunluğunda olan proje kapsamın-
da, yolun 1.5 kilometrelik bölümünde kamu-
laştırma çalışmaları tamamlandı. 

Cadde genişliği iki katına çıkarılacak
Gürçeşme nefes alacak

2-5 Kasım tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek Engel-
sizmir 2016 Kongresi Baş-

kanı Doç. Dr. Levent Kös-
tem "5 yıldır İzmir Büyük-

şehir Belediyesi'nin verdiği
destekle çalışıyoruz. Bu ça-
lıştay kapsamında elde edi-

len bilgiler, Kasım ayında
gerçekleştireceğimiz kon-

grede kullanılacak. Bilgi
çok önemli ama bunu kul-
lanıp kente ve engellilere

yararlı fonksiyonel hale
döndürmek de bir o kadar

önem taşıyor" dedi.

İZMİR’İn kalbi Konak’ta Türkiye’ye ör-
nek olacak bir iş birliğinin ilk adımı
atıldı. Konak Belediyesi’nin yürütücü-
lüğünde, İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin destekleriyle hayata geçirilecek
proje ile İzmir’deki üretici kooperatifle-
rinin ürünleri doğrudan vatandaşla
buluşacak. ‘Üretici Kooperatifleri Bu-
luşması’ adıyla Konak Belediyesi’nin
Hatay Kapalı Pazaryeri’nde ayda bir
düzenlenmesi planlanan pazar ile va-
tandaşlar kooperatiflerin ürünlerine
doğrudan ulaşacak.

Önümüzdeki aylarda hayata geçiril-
mesi planlanan projenin hazırlıkları Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İz-
mir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Aysel Özkan ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler
Daire Başkanı Ertuğrul Tugay’ın katılı-
mıyla düzenlenen toplantıda ele alındı.
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen toplantıya İzmir’deki
üretici kooperatiflerinden temsilciler de
katıldı.  İzmir’de çok sayıda üretici koo-
peratifinin bulunduğunu dile getiren

Pekdaş, “Kooperatiflerimizin pazarlama
sorunları var. Bu nedenle Hatay Kapalı
Pazaryeri’ni ayda bir gün ‘Kooperatifler
Buluşması’ adıyla üretici kooperatifleri-
ne açmak istiyoruz” dedi.  Amaçlarının
üretici ile tüketiciyi doğrudan buluştu-
racak bir alan yaratmak olduğunu belir-
ten Pekdaş, “ Kooperatiflerimizin ihti-
yacı olan her şeyi biz ayarlayacağız. Ge-
rekirse pazarlamasını ve tanıtımını da
biz yapacağız. Kooperatifler de ayda bir
gün gelsinler ürünlerini doğrudan pa-
zarlasınlar istiyoruz” diye konuştu.

Engelsiz yaşam 
için bir adım daha!

Üreticiye destek,vatandaşa hizmet

Avrupalı
gençler de
“gönüllü”

oldu
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BELEDİYECİLİK  faaliyetlerini rutin hizmetlerle sınırlı
tutmayan Konak Belediyesi, eğitim yuvalarını bu yıl
da unutmadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, fiziki ek-

siklikleri bulunan 37 okulu yeni eğitim öğretim yılı öncesi
pırıl pırıl yaptı. Yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalış-
maları sayesinde ders başı yapan  binlerce öğrencinin daha
iyi koşullarda eğitim görmesi sağlandı.

TÜM EKSİKLER GİDERİLDİ
Konak Belediyesi’nce yürütülen bakım ve onarım çalışmaları

kapsamında okulların sınıf ve koridorları boyandı, tuvaletleri
baştan aşağı yenilendi, eskiyen zemin döşemeleri yenileriyle de-
ğiştirildi. Ekiplerin yoğun emek harcadığı çalışmalar sadece bina
içleriyle sınırlı kalmadı. Okulların eskimiş dış cephe boyaları ye-
nilenirken, korkuluk demirleri de elden geçirildi. İhtiyaç duyan
okullara da basketbol potaları ve mini futbol kaleleri dikildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, eğitim yuvalarını

daha temiz, güvenilir ve sağlıklı ortamlar haline getirmek
için çalıştıklarını belirterek, “Geleceğimiz olan çocuklarımı-
zın daha iyi koşullarda eğitim görmeleri için bütçemizde yer
almamasına rağmen bu tadilatları gerçekleştiriyoruz, ger-
çekleştirmeye de devam edeceğiz” dedi. Pekdaş, okulların
bakım ve onarım çalışmalarının belirlenen takvim doğrultu-

sunda eğitim yılı boyunca da süreceğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE İLK GÜN ARMAĞANI
Konak Belediyesi yeni eğitim-öğretim döneminin ilk günün-

de öğrencileri sevindirdi. Bu yıl ilk kez okul sıralarına oturan bi-
rinci sınıf öğrencilerine içlerinde kırtasiye malzemelerinin bu-
lunduğu birbirinden güzel okul çantaları armağan edildi. 

OKUL HATIRASI
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da 2016-2017 eğitim

öğretim yılının ilk gününde öğretmen, öğrenci ve velilerin he-
yecanına ortak oldu. Kahramanlar Semti’ndeki Mustafa Öğüt-
veren İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Başkan Pekdaş’ı öğren-
ciler sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı. Öğrencilerin ilgisine
aynı sıcaklıkta karşılık veren Başkan Pekdaş onlarla ilk gün ha-
tırası olarak bol bol fotoğraf çektirdi.

ÇANTALAR PEKDAŞ’TAN
Okul Müdürü Ahmet Uluçtan’la birlikte sınıfları gezen

Başkan Pekdaş, bu yıl ilk kez ders başı yapan birinci sınıf öğ-
rencilerine içinde defter, kalem, silgi ve boya seti bulunan okul
çantalarından hediye etti. Okula başlamanın heyecanını yaşa-
yan minik öğrencilere başarı dileyen Başkan Pekdaş, “Bizim
sizlerden beklentimiz; başarılı olmanız. Çok okuyun, çalışın ve
başarılı olun. İyi birer meslek sahibi olun” dedi. 

KONAK  Belediyesi Radyo ve Demokrasi Mü-
zesi, siyasi ve tarihi müzeler kategorisinde
Avrupa’nın en iyi 16 müzesi arasına girdi. Av-
rupa Müzeler Akademisi’nin (EMA) düzenledi-
ği yarışmada Türkiye adına finale kalan tek
müze olan Konak Belediyesi Radyo ve De-
mokrasi Müzesi, Midilli’de gerçekleşen ve
dünyaca ünlü müzelerin katıldığı ödül töre-
ninde yer aldı. Midilli’deki törende Konak Be-
lediyesi Müzeler Koordinatörü Mehmet Kara-
man, Radyo ve Demokrasi Müzesi’nin tanıtı-
mını içeren bir de sunum gerçekleştirdi. Rad-

yo ve Demokrasi
Müzesi Danışmanı
Prof.Dr. Huriye Ku-
ruoğlu ve müzenin
tasarımını gerçek-
leştiren Esra
Acar’ın da katılım
gösterdiği etkin-
likte Radyo ve De-
mokrasi Müzesi
elde ettiği bu ba-
şarıyla Avru-
pa’nın önemli
müzeleri arasına

girmiş oldu. 

BEDENSEL engellileri ücretsiz tekerlekli san-
dalye sahibi yapan ‘Mavi Kapak, Mavi Sevgi’
kampanyasına destek veren 13 yaşındaki
Koral Mercan, bir yılda 185 bin kapak topla-
dı. Tek başına yaklaşık 400 kilogram kapak
biriktiren iyiliksever genç kız, bir rekora im-
za atarken sergilediği özveriyle de yaşıtları-
na örnek oldu.

İzmir’in Alsancak semtinde annesiyle bir-
likte yaşayan ortaokul öğrencisi Koral Mer-
can, Konak Belediyesi’nin sosyal sorumluluk
projesi olan Mavi Kapak kampanyasına des-
tek vererek, bedensel engelli vatandaşların
umudu oldu. Yaşından beklenmeyen bir so-
rumluluk örneği sergileyerek bir yıldır mavi
kapak toplayan genç kız, artık evine sığma-
yan kapakları Konak Belediyesi’nin görevli
ekiplerine teslim etti.  Koral Mercan, “Gördü-
ğüm her mavi kapağı toplayıp engelli kardeş-
lerime destek oluyorum. Çünkü ben de engelli
olabilirdim” diye konuştu.

Radyo ve 
Demokrasi 
Müzesi’ne 

büyük onur

Koral Mercan
örnek oldu

Karataş’a çoK yaKışacaK
KONAK Belediyesi’nin Karataş’ta-
ki Dario Moreno Sokağı girişinde
kiraladığı üç katlı binada yürütü-
len tadilat çalışmaları tüm hızıyla
sürüyor. Aynı zamanda İzmir’in
simge yapılarından Tarihi Asan-
sör’e komşu olan bina çok yakında
sanat merkezi olarak İzmirlilere
hizmet verecek.  Tadilat çalışmala-
rı bitmek üzere olan binada incele-
melerde bulunan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, burada Ka-
rataş Semti’nin geleneğini yansı-
tan işler yapacaklarını söyledi.

Başkan Pekdaş, “Karataş adının
unutulmamasını sağlamak adına
bu bölgede kent kültürünü yaşatan
birimlerimiz olsun istiyorduk. Be-
lediye mülkümüz olmadığı için ki-
raladığımız yerlerle hizmetlerimizi
devam ettirelim istedik. Dario Mo-
reno Sokağı’nın girişindeki Altın
Cezve Apartmanı’nın kiralık oldu-
ğunu görünce de hemen talip ol-
duk. Anıtlar Kurulu’ndan çıkan
izinle tadilatını yapıyoruz. Yakın-
da sanat merkezi olarak hizmete
açacağız” dedi.

İLÇE SINIRLARI
İÇİNDEKİ 37

OKUL BELEDİYE
TARAFINDAN

TEPEDEN
TIRNAĞA

YENİLENDİ 

Pırıl Pırıl
ders başı



İZMİR’İN merkez ilçesi Konak’ın sı-
nırları içinde kalan 192 park ve yeşil
alana hizmet veren Konak Belediyesi,

sorumluluk alanı içindeki bölgelerde
kullanılmak üzere 10 yeni aracı daha fi-
losuna kattı. Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışacak yeni araçlar sa-
yesinde hizmet kalitesi yükseltilirken,
çalışanların iş güvenliği de artırıldı. Pey-
zaj düzenlemeleri ve bakım işlerinde
kullanılmak üzere satın alınan araçlar
arasında bir ağaç budama aracı, sulama
işlerinde kullanılmak üzere bir arazöz,
taşıma işlerinde kullanılmak üzere farklı
tonajlarda üç adet damperli kamyon ile
üç adet transit pikap ve iki adet de iş ma-
kinesi bulunuyor. 

FİLO GÜCÜNE GÜÇ KATTI
Araç filosu bünyesine katılan buda-

ma aracı sayesinde artık yüksek boyda-
ki ağaçların dalları da kolaylıkla buda-
nabilecek. 26 metreye kadar yükselebi-
len araç 360 derece hareket kabiliyetiyle
büyük kolaylık sağlıyor. Araç filosuna
katılan 8 ton su kapasiteli arazöz saye-
sinde de park ve yeşil alanlar kolaylıkla
sulanabilecek. Ördek sulama sistemi
bulunan araç alttan, yanlardan ve ön-
den fışkırttığı su sayesinde yol kenarla-
rını sulama özelliğine de sahip. Üzerin-
deki özel aparatla 50 metreye kadar su
fışkırtabilen arazöz gerektiğinde yangı-
na müdahalede de kullanılabilecek. Sa-
tın alınan mini boydaki iki iş makine-
siyle de parkların peyzaj düzenlemeleri
artık daha rahat ve kolay olacak. 
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BAŞKAN  Pekdaş, yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösteren Roman
derneklerinin başkan ve temsilci-
leriyle bir araya geldi. Buluşmaya
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İz-
mir Milletvekili ve TBMM Katip
Üyesi Özcan Purçu, Akdeniz Ro-
man Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Ali Daylam, Avrupa Roman
Birliği Başkan Yardımcısı Orhan
Galjus, Makedonya Cumhurbaşka-
nı Danışmanı Sevdija D. Abdulova,
Stratejik Planlama Uzmanı Zoran
Bogdanovski, STK Geliştirme Uz-
manı Adem Ademi, Marmara Ro-
man Dernekleri Federasyonu Baş-

kanı Sinan Öztürk Karaca, Mar-
mara Roman Dernekleri Federas-
yonu Genel Sekreteri Murat Erkü-
rekçi, Samsun Romanları Temsil-
cisi Metin Özbaskıcı ve AZ 81 Spor
Kulübü Derneği Başkanı Rıza Ürü-
türkçü katıldı.

ROMAN KÜLTÜR MERKEzİ YOLDA
Romanların yaşadığı sosyal ve

ekonomik sorunların, kültürel dö-
nüşüm ve istihdam gibi konuların
ele alındığı toplantıda çözüm yol-
ları tartışıldı. Birlikte yapılacak
projelerin de görüşüldüğü ziyaret-
te Roman temsilcileri Başkan Pek-

daş'a Roman vatandaşların ma-
hallelerinde yaptığı hizmetlerden
ötürü teşekkür etti. Yaklaşık 70
bin Roman'ın yaşadığı Konak'ın
Türkiye'deki en yoğun Roman nü-
fusuna sahip ilçe olduğunu söyle-
yen Pekdaş, devam eden hizmetler
ve yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Roman vatandaşların
yaşadığı mahallelerde önceliği eği-
time verdiklerini belirten Pekdaş,
Tepecik Semti'nde satın almayı
planladıkları tarihi bir binayı res-
tore ederek 'Roman Kültür Merke-
zi' olarak hizmete açacaklarını
söyledi.

360 derece
İzmir

KONAK  Belediyesi’nin açtığı Güzel Sanatlar Fa-
kültesine Hazırlık Kursu’na katılan iki genç ye-
tenek, ücretsiz verilen kurs sayesinde üniversi-
te hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Dilan Koca-
man Çanakkale 19 Mart Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümü’nü, Elif Aktaşcı ise Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı
Bölümü’nü kazandı. Eğitimlerini hayalini kur-
dukları fakültelerde sürdürecek olmanın mutlu-
luğunu yaşayan Dilan ve Elif’i ilk kutlayan isim-
lerden biri de Konak Belediyesi Başkanı Sema
Pekdaş oldu. Yetenek sınavlarını başarıyla ge-
çen iki öğrenciyi tebrik eden Pekdaş, aynı ba-
şarının üniversitede de sürmesini istedi. 

Bir kursla hayaller
gerçeğe dönüştü

İzMİR Büyükşehir Belediyesi, 20 bin kilometre
yol aşarak kent sınırları içindeki tüm yolların
360 derecelik panoramik çekimini yapmaya
başladı. Tüm sokaklardaki ev ve kaldırım gibi
yapıların yükseklik ve genişliklerine kadar ölçü-
lebildiği sistem, aynı zamanda en kısa yol analizi
yapılmasına da olanak sağlayarak ambulans ve
itfaiye araçlarına yol gösterecek.  Harita ve Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından
başlatılan çalışma kapsamında ihaleye çıkıldı ve
ihaleyi kazanan firma tarafından iki adet tam
donanımlı araç tahsis edildi. Şu ana kadar 7 bin
kilometrenin üzerinde yol yapan araçlar, proje
tamamlanana kadar 20 bin kilometrelik yolu ta-
mamlayarak kentin 360 derecelik panoramik
çekimini yapmış olacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü filosunun araç sayısı 22’ye ulaştı

Romanlardan Pekdaş'a 
teşekkür ziyareti

Daha yeşil
konak için
Araç filosuna katılan 20, 15 ve 5 tonluk kamyonlar ile üç transit
pikap türü araçla da yük taşıma işlemleri rahatlıkla yapılacak. 

Metroda araç sayısı
182’ye çıkarılacak 

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, yolcu, istasyon ve filo-
sunu sürekli büyüten İzmir Metro’nun araç sayı-
sını 182’ye çıkaracak 95 yeni aracının ilk 10’unu
İzmir’e getirdi. İmalatına Mart 2015’te Çin’de
başlanan ve 17 ay gibi kısa bir sürede tamamla-
nıp İzmir’e gelen araçlar, Alsancak Gümrük’teki
yerini aldı. Gümrükleme işleminin ardından gece
gemiden indirilen setler, sabah saatlerinde İzmir
Metro’nun Halkapınar’daki depo sahası içerisin-
de bulunan raylara vinçler yardımıyla indirildi.

İZMİR  Büyükşehir Belediyesi, yardıma
muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve reha-
bilitasyonu için Seyrek'te "Can Dostlar Yuva-
sı" kurdu. Aynı anda 1000 kedi ve köpeği
misafir edebilecek olan hayvanların her tür-
lü ihtiyacının karşılanabileceği kompleks,
önümüzdeki günlerde hizmete
açılacak.Alanda ayrıca, kentte ilk olarak
hayvanseverlerin kaybettikleri minik dost-
larını defnedebilecekleri 4 bin kapasiteli
hayvan mezarlığı da oluşturuldu. Yeni yuva
ve mezarlık 5.6 milyon TL'ye mal oldu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sasalı
Kent Ormanı içindeki barınağı kapatarak
Seyrek'e nakledecek. Alan içinde mevcut
olan ve teknik donanımıyla bir hastane ka-
pasitesine sahip “Havyan Rehabilitasyon
Merkezi”nde yine tedavi, ameliyat ve kısır-
laştırma işlemleri, bugüne kadar olduğu gi-
bi devam edecek.

İzmİr’İn İlk 
hayvan 

mezarlığı hazır
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KONAK  Tünelleri gerekçe gösterilerek boşaltılan
Damlacık semtindeki Namık Kemal Mahalle Muh-
tarlığı, Kurban Bayramı tatilinde kimliği belirsiz
kişi veya kişilerce soyuldu. Yan binanın çatısından
muhtarlık ofisinin duvarını delerek içeri giren hır-
sızlar ofisteki bilgisayar yazıcısını ve birkaç eşya-
yı alıp, ortalığı darmadağın edip kaçtı. Tatil sonra-
sı geldiği muhtarlık ofisinde gördüğü manzara
karşısında büyük şok yaşayan Muhtar İbrahim Ce-
beci’ye Konak Belediyesi’nden yardım gecikmedi.  

PIRIL PIRIL OLDU
Muhtar Cebeci’nin haber vermesi üzerine hare-

kete geçen Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri Namık Kemal Mahalle Muhtarlığı'nı baştan
aşağı yeniledi. Hırsızların giriş için deldikleri duvar
tamir edilirken, iç ve dış boyası yapılan muhtarlık
ofisi pırıl pırıl hale getirildi. Konak Belediyesi'nce bir
gün gibi kısa bir zamanda onarılan muhtarlık ofisi
yeniden vatandaşa hizmet vermeye başladı. Yaşa-
nan hırsızlık olayı nedeniyle morali bozulan Muhtar
İbrahim Cebeci, Konak Belediyesi’nce ofisinin baş-
tan aşağı yenilenmesiyle mutlu oldu. 

HIRSIZLAR BULUNSUN
Hırsızlık olayını fark edince önce polise son-

rasında da Konak Belediyesi’ne haber verdiğini
kaydeden Muhtar Cebeci, hırsızların verdiği ha-
sarın Konak Belediyesi’nce kısa sürede onarıldı-
ğını dile getirdi. Her zaman muhtarların yanında
olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a te-
şekkür eden Cebeci, hırsızlık yapan suçluların bir
an önce bulunmasını istedi.

Nalan KOLAĞASI İMRE

TÜRK Edebiyatı’nın usta isimlerin-
den, İzmirli Yazar Tarık Dursun
K.’nın adının verildiği Karataş

Semti’ndeki Yazar Evi’nde günümüzün
genç ve başarılı yazarlarından Yavuz
Ekinci ile yollarımız kesişti. Yazar
Evi’nin ikinci misafiri olan Ekinci ile rö-
portaj yapmak üzere kahvaltıda buluş-
tuk. Yavuz Ekinci. mütevazı, güler yüzü
ve samimi sohbeti ile bizi fethetti. Nere-
li olduğunu, yazarlığa nasıl başladığını
ve İzmir’de Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nde nasıl bir çalışma yapacağını
uzun uzadıya konuştuk. Sıla Topçam’ın
da yer aldığı projede tiyatro oyuncusu,
yazar, yönetmen Gürol Tonbul’la yeni bir
çalışma yapacak olmanın heyecanını
paylaşırken gözleri bir başka parlıyordu. 

1979 yılında Batman’da dünyaya
gelen Ekinci yaşamını İstanbul’da sür-
dürüyor; öğretmenliğin yanı sıra Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler
Entstitüsü'nde Türk Dili ve Edebiyatı
alanında yüksek lisansına devam ediyor.
2001 yılında Yaşar Nabi Nayır Gençlik
Ödülleri'nde ‘Dikkate Değer’ öykü ödü-
lünü alan Ekinci, 2005 yılında Milliyet
gazetesinin düzenlediği Haldun Taner,
İnsan Hakları Derneği ile Gila Kohen Öy-
kü Ödülü’nü, 2008 yılında ise Cumhuri-
yet gazetesinin düzenlediği Yunus Nadi
öykü ödülüyle  başarılarını taçlandırıyor.
Ekinci’nin ‘Cennetin Kayıp Toprakları’
romanında yer alan ‘İncir’ adlı öyküsü
ise Tayfur Aydın tarafından İz/Reç (2011)
adıyla sinemaya uyarlanarak 31. Ulus-
lararası İstanbul Film Festivali’nde Onat
Kutlar Jüri Özel Ödülü’nü alıyor. 

MASALDAN TİYATROYA
Bir yayınevinde editörlük de yapan

Yavuz Ekinci’nin kitapları ise başka bir
yayınevinden çıkıyor. İşini ve yazarlığı-

nı birbirine karıştırmadığını anlatan
Ekinci, Yazar Evi’nin konuğu olmaktan
çok mutlu olduğunu söylüyor. Ekinci,
“Yurt dışında pek çok yazar evi var. Bazı-
larını ziyaret etme şansım oldu. Konak
Belediyesi’nin de böyle bir çalışma ger-
çekleştirmiş olması ve burada konuk ol-
maktan çok mutlu oldum. Yerel sanatçı-
larla buluşma fırsatı doğuyor. Sanatta
disiplinlerarası etkileşim oluyor. Yapıla-
cak atölye çalışmalarıyla verimli ve fark-
lı fikirlerin doğacağına inanıyorum. İz-
mirli tiyatro oyuncusu, yazar ve yönet-
men Gürol Tonbul ‘Günün Birinde’ kita-
bımda yer alan ‘Evvel Zaman’ masalını
sahnelemek istediğini söyledi. Burada
kaldığım süre içinde bu çalışmanın ilk
adımlarını atacağız” dedi. Gürol Tonbul
sanat yönetmenliğinde sahneye aktarı-
lacak olan projede ise oyuncu Sıla Top-
çam, Soner Akçay ve İsmail Büyükışık
yer alıyor. ‘Ravan / Bir At Masalı’ ismiyle

sahnelenecek olan oyun, ilk prömiyeri-
ni önümüzdeki günlerde İstanbul’da ya-
pacak. İzmir prömiyeri ise 2-12 Aralık
tarihlerinde TAKSAV Tiyatro Festiva-
li’nde seyirciyle buluşacak. 

YENİ KİTAP YOLDA
Ekinci, Mart ayında okurlarıyla bu-

luşan son kitabı ‘Günün Birinde’ roma-
nında yer alan bir bölümü geliştirerek
tekrar yazacağını, ‘Amar ve Sara’ ismiy-
le yeni bir kitap olarak okurlarına suna-
cağını, bu fikrin de yazar evinde kaldığı
süre içinde geliştiğini söyledi. Ekinci
Yazar Evi’nde adeta kendi evindeymiş-
çesine yazın çalışmalarına devam etti-
ğini hatırlattı. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş’a teşekkür eden Ekinci,
sessiz, konforlu bir ortamda yeni kitabı-
nı yazdığını, dinlenmeye, kitap okuma-
ya ve İzmirli sanatçılarla da bir araya
gelme imkânı bulduğunu ifade etti. 

KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...
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Hayat Kurtaran Hat 
444 38 33

İZMİR Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr. Bediha Salnur,
yaşlı, kanser hastaları ve yatalak hastaların ya-
kınlarının  evde tedavi ve hastane transferleri için
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ni
(KORMER) aramalarını istedi. Dr. Salnur, "Yaşlı ise-
niz, kas hastası iseniz, kanser hastası iseniz, kısa-
cası yatalak hasta olup hastaneye gitmeniz gere-
kiyor, ancak gitmekte zorlanıyorsanız 444 38 33
arayın, size hemen yardımcı olalım" dedi. 

Tıpkı 
o gün gibi!

Kurslarda yeni
dönem başladı

İZMİR’İN kurtuluşunun 94. yıldönümü,
renkli etkinliklerle kutlandı.  Tıpkı 9 Eylül
1922 gününde olduğu gibi birbirinden
heybetli atlarıyla Kordon’a çıkan süvari
birliği ise günün sürpriziydi. Cumhuriyet
Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında
kısa bir gezinti yapan süvariler, kendileri-
ne büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol
hatıra fotoğrafı çektirdi.

KONAK Belediyesi’nin her yıl binlerce kişi-
ye hizmet veren kültür-sanat kurslarının
ön kayıtları başladı. Güzelyalı, Selahattin
Akçiçek ve Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezlerinde yapılan ön kayıtlar, 7
Ekim’e kadar devam edecek. Kurslar ise
şöyle: Fotoğrafçılık, dans (yetişkin-çocuk),
resim (yetişkin-çocuk), tiyatro (yetişkin-ço-
cuk), Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sa-
nat Müziği Makamları, Türk Halk Müziği
Korosu, çocuk korosu, gençlik korosu, bağ-
lama, gitar (yetişkin-çocuk), seramik, vit-
ray, çini, bale, satranç, Güzel Sanatlar Fa-
kültesine hazırlık, sinema ve kurgu atölye-
si ile belgesel atölyesi. Bilgi için: Türkan
Saylan Kültür Merkezi (422 52 36), Selahat-
tin Akçiçek Kültür Merkezi (262 99 84), Gü-
zelyalı Kültür Merkezi (224 24 30) 

Yazar Yavuz ekinci
konuk oldu

RESTORE  edilerek Ko-
nak Belediyesi tarafın-
dan İzmir'e kazandı-
rılan Karataş Sem-
ti'ndeki tarihi eve
misafir olan ya-
zarlar, mimarisi-
nin yanı sıra ra-
hat ve konforlu or-
tamıyla öne çıkan
Yazar Evi'nde kal-
dıkları süre boyunca
farklı ve yeni fikirler
geliştirdiklerini söyledi.
Kalan konuklar için her ayrın-
tının düşünüldüğü Tarık Dursun K.
Yazar Evi son olarak Türk Edebiya-
tı’nın genç ve başarılı yazarlarından
Yavuz Ekinci'yi ağırladı. Ekinci, Ya-
zar Evi'nde geçirdiği bir haftalık sü-
re boyunca hem yarım kalan öykü-
lerine devam etti hem İzmirli sanat-
çılarla yeni projeler geliştirmek için
bir araya geldi. Yazdığı öykülerle
bugüne kadar birçok ödülün sahibi
olan Ekinci, Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nin sessiz, sakin ve huzurlu or-
tamında keyifli ve verimli bir hafta
geçirdiğini söyledi. İzmir'de bir ilk
olan Tarık Dursun K. Yazar Evi'ni
çok beğendiğini belirten Ekinci,
“Yazar evleri sanatsal üretimlere ze-

min oluşturuyor.
Yurt dışında pek çok

yazar evi var. Bazılarını zi-
yaret etme şansım oldu. Konak Be-
lediyesi’nin de böyle bir çalışma ger-
çekleştirmiş olması ve burada ko-
nuk olmam mutluluk verici. Yerel
sanatçılarla yapılan atölye çalışma-
ları verimli ve farklı fikirler doğma-
sını sağladı” dedi.

YENİ PROJE FİKRİ GELİŞTİ
Konak Belediyesi'nin Yazar

Evi'nde yazmak kadar dinlenme, ki-
tap okuma ve İzmirli sanatçılarla bir
araya gelme imkanı bulan Ekinci,
kaldığı sürenin kendisi için oldukça
verimli geçtiğini dile getirdi. Tarık
Dursun K. Yazar Evi'nin yeni fikirler
üretmesine vesile olduğunu belirten

Ekinci, Mart ayında okurlarıyla bu-
luşan ‘Günün Birinde’ romanında
yer alan ‘Evvel Zaman’ masalını İz-
mirli tiyatro oyuncusu ve yönetmen
Gürol Tonbul’la yaptığı görüşmeler
sonucunda genişleterek 'Amar ve Sa-
ra’ ismiyle kitaplaştıracağının müj-
desini verdi. Bu fikrin Yazar Evi'nde
kaldığı süre içinde geliştiğini söyle-
yen Ekinci, Gürol Tonbul'un sanat
yönetmenliğinde sahneye aktarıla-
cak projede oyuncu Sıla Topçam ile
Soner Akçay’ın da yer alacağını be-
lirtti. İzmir’de kaldığı süre içinde
oyuncu Sıla Topçam ile ‘Amar ve Sa-
ra’ kitabının sahnelenmesi üzerine
atölye çalışmaları da yapan Ekinci
ayrıca Yerdeniz Kitapevi’nce düzen-
lenen imza gününe de katılarak İz-
mirli okurlarıyla buluştu.

Kentsel dönüşümde
bilgi kirliliğine son

Ege Mahallesi, Ballıku-
yu, Uzundere, Bayraklı,
Aktepe- Emrez ve Ör-
nekköy'deki kentsel dö-
nüşüm projeleri sisteme
entegre edildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, evle-
ri kentsel dönüşüm alanlarında ka-
lan vatandaşlar için yeni bir uygu-
lamayı hayata geçirdi. Büyükşehir
Belediyesi'nin resmi web sitesi
http://www.izmir.bel.tr adresin-
den yayımlanan 2 Boyutlu Kent
Rehberi uygulamasına giren vatan-
daşlar, buradan durumlarını sorgu-

layabilecekler. 
Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemle-

ri Daire Başkanlığı tarafından ha-
zırlanan uygulamayla, vatandaşlar
adreslerine ilişkin bilgileri sisteme
yükleyerek kentsel dönüşüm sorgu-
laması yapabilecek. e-belediyecili-
ğin önemli hizmetlerinden birisi
olan uygulama sayesinde vatandaş-

lar, en sağlam ve güvenilir şekilde
kendi durumlarını öğrenebilecek.
Vatandaşlar kendi taşınmazlarına
ait bilgilere bakarken, binalarının
kentsel dönüşüm alanı içinde kalıp
kalmadığını öğrenebilecek. Bu saye-
de kulaktan dolma bilgilere değil,
güncel imar planlarına ulaşılarak
karışıklığın önüne geçilmiş olacak.

Geçen yıl yaşamını yitiren İzmirli yazar Tarık Dursun K.'nın
adıyla hizmete açılan ‘Yazar Evi’ konuklarından tam not aldı.

Yazar evi’nde Yeni
bir kitap doğdu 
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KonaK  Belediyesi’nin Gültepe’de
inşa edeceği yeni spor salonu için
ilk adım atıldı. 5 bin 86 metreka-

relik alanda temeli atılacak tesisin ya-
pım çalışmalarına arsa üzerindeki eski
ekmek fabrikasının yıkımıyla başlanıl-
dı. Uzun zamandır kullanılmadığı için
harabeye dönen binanın yıkımı Konak
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
rince gerçekleştirildi ve  arazi temizlen-
di.  Konak Belediye Başkanı Sema Pek-

daş, Şubat ayında Maliye Bakanlığı Milli
Emlak Genel Müdürlüğü’nce Konak Be-
lediyesi’ne tahsis edilen 5 bin 86 metre-
karelik arazi üzerinde yer alan eski ek-
mek fabrikasının yerine Gültepe halkı-
nın ihtiyaçlarını karşılayacak çok amaçlı
bir spor salonu inşa edeceklerini söyledi.
Temel atma çalışmalarının Kurban Bay-
ramı’nın ardından başlayacağını dile ge-
tiren Başkan Pekdaş, hazırlanan projede
hiçbir detayın atlanmadığını belirtti. 

Yeni Spor Salonu 5 bin 86 metre karelik arazi üzerinde Yer alacak

Pekdaş, yapımını kısa sürede tamamlamayı planladıkları spor kompleksinin
faaliyete geçmesiyle bölge halkının gönül rahatlığıyla spor yapacağını söyledi.

iZMir için koştular
iZMir büyükşehir belediyesi'nin düzenlediği, ''9 Ey-
lül izmir'in kurtuluşu Yarı Maratonu'' bin 500 atle-
tin katılımıyla gerçekleşti. izmir'in işgalden kurtu-
luşunun 94. yıldönümü anısına büyükşehir beledi-
yesi tarafından düzenlenen "9 Eylül Yarı Maratonu"

cumhuriyet Meydanı ile inciraltı arasında 21 kilo-
metrelik parkurda koşuldu. bu yıl dördüncüsü yapı-
lan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Eti-
yopya'dan Fetene alemu regasa, kadınlarda ise
milli atletimiz Esma aydemir kazandı.

Spor Salonu için
engel kalmadı

oLİMPİK Buz Sporları Salonu, yaz aylarında rutin bakımlar ne-
deniyle verilen aranın ardından Ekim ayında kapılarını tekrar
açıyor. Tesise girişler, bu yıl sadece İzmirim Kart ile yapılacak. İz-
mir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılının Eylül ayında
hizmete açılan Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içindeki
Olimpik Buz Sporları Salonu, yaz sezonunda verilen aranın ar-
dından Ekim ayı başında tekrar sporseverlerle buluşacak. 

Buz salonu sizi
bekliyor

İzmir’in emektarı Alsancak
Stadı’nın durumu netleşti

KaDIn  futbolunda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Konak Belediyespor'un
Yıldız Kızlar Takımı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.  Dört sezondur lig
şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan ablalarının izinden giden Yıldız Kızlar,

kazandıkları kupayla gelecek için umut verdi. Konak'ın kızlarını gösterdikleri
başarıdan ötürü kutlayan  Pekdaş, elde edilen sonucun Konak Belediyespor'un
başarılarının kısa zamanlı değil, sürdürülebilir olduğunu gösterdiğini söyledi. 

konak'ın Yıldızları  umut veriyor

BÜYÜKŞEHİR   Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatilini verimli bir
şekilde geçirmesi ve aynı zamanda yetenekli çocukların erken yaş-
larda spora yönlendirilmesi için kurduğu yaz spor okulları bu yıl
da büyük rağbet gördü. 21 branşta 80 eğitmenle kapılarını açan
spor okullarından yaz boyunca 10 bin çocuk yararlandı. 3 aylık dö-
nemde 11 ayrı merkezde eğitim alan kursiyerler, basketboldan, te-
nise, futboldan, yüzme, jimnastik, tekvando ve atletizme kadar
sporun birçok branşıyla tanışma imkanı buldu. 

KonaK Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis
toplantısında Türk futbolu adına iki güzel ka-
rara imza atıldı. Belediye Başkanı Sema Pek-
daş yönetiminde gerçekleştirilen meclis otu-
rumunda belediye birimlerince yenilenen
Bahçelievler Parkı’na Türk futbolunun efsane
ismi Taçsız Kral Metin Oktay’ın adının veril-
mesi karara bağlanırken, İzmir spor tarihinin
önemli mekanlarından biri olan Alsancak Sta-
dı’nın durumu da netlik kazandı. 

alsancak staDı kalDıĞı YErDEn
Depreme dayanıksız raporu verildiği için

2014 yılının Ağustos ayında futbola kapatı-
lan, 2015 yılının Temmuz ayında ise tribünle-
ri yıkılan stadın bulunduğu alana yeni bir
stadyum inşa edilmesi için gereken plan deği-
şikliğini içeren İmar, Hukuk ve Spor Komisyo-
nu raporları oy birliğiyle meclisten geçti. Böy-

lelikle emektar stadın bulunduğu alan 1/1000
ölçekli uygulama imar planına stadyum alanı
olarak işlendi. Başkan Pekdaş, “Burası İzmir

spor camiasına hizmet edecek bir stattır. Ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyor, bir an önce biti-
rilmesini istiyoruz” diye konuştu.

10 bin çocuk 
sporla tanıştı

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Alsancak Stadı’nın kaderi belli oldu.
Meclis yeni bir stadyum inşa edilmesi için gereken plan değişikliğini kabul etti.


