
HER ayın ilk cumartesi günü Hatay Kapalı Pa-
zaryeri’nde gerçekleştirilen ve İzmir’deki koo-
peratiflerin ürettiği doğal ürünlerin aracısız tez-
gaha çıkmasını sağlayan Başkan Pekdaş, üretici
kooperatiflerini yalnız bırakmadı; hem üreticilerle
sohbet etti hem de bol bol alışveriş yaptı. ∂ 7’de
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Dario moreno’ya 
görkemli açılış

DARİO Moreno’nun adının verildiği
‘Karataş Dario Moreno Sanat Mer-
kezi’, sanatçının 48’inci ölüm yıl-
dönümünde hizmete açıldı. Törene
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, belediye
meclis üyeleri, Dario Moreno’nun
sevenleri ve İzmir Musevi Cemaati
üyelerinin de aralarında bulunduğu
çok sayıda davetli katıldı. ∂ 4’te

Aracısız-Ekonomik
Çat kapı ziyaret
PEKDAŞ yoğun çalışma programından artakalan
zamanlarda yaptığı çat kapı ev ziyaretlerini sür-
dürüyor. Gültepe Semti’nde yaşayan Hayriye Gö-
züm’ün evine misafir olan Başkan Pekdaş, bölge
halkının taleplerini ve sorunlarını yerinde dinledi.
Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk’ün eşlik
ettiği ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Konak
İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve
kadın kolları yöneticileri de katıldı. ∂ 6’da

VATANDAŞIN beden ve ruh sağlığını güç-
lendirmek amacıyla çalışmalarını sür-
düren Konak Belediyesi, mahallelerde
açtığı spor merkezlerine bir yenisini daha
ekledi. Gültepe Mehmet Akif Mahalle-
sinde faaliyet gösterecek olan ‘Toros Spor
Merkezi’ törenle hizmete açıldı. Merkeze
gelenler hem spor yaparak sağlıklarını
koruyacak hem de bir araya gelerek sos-
yalleşecekler. Spor merkezinde uzman
eğitmenler tarafından haftanın beş günü,
mesai saatleri içinde ücretsiz step, aerobik
ve plates kursları verilecek. ∂ 5’de

ÜCRETSİZ üye olunabilen kitaplıktaki
1000 kitap arasından dilediğini alıp, keyifle
okuyan çocukların okuma alışkanlıkları
gelişiyor, hayal gücü ve yaratıcılıkları ar-
tıyor. Açılışı 26 Ekim’de yapılan ‘Konak
Belediyesi Çocuk Kitaplığı’na, hizmete
girdiği günden itibaren bölgede yaşayan
çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çankaya
Mahallesi’ndeki Dr. Behçet Uz Parkı’nda
iki aydır faaliyette olan 1000 kitaplı kü-
tüphaneye üye olan çocuk sayısı her ge-
çen gün artarken, kayıtlı üye sayısı şim-
diden 55’e ulaştı. ∂ 2’de

Konak’ta bir spor
merkezi daha

KONAK Belediyesi, Dünya Zekâ Oyunları
Federasyonu üyesi Türk Beyin Takımı ile
işbirliği yaparak hayata geçirdiği ‘Bizim
Dahiler’ projesinin 6 ay süren ilk kur prog-
ramı sona erdi. İsmetpaşa, Gültepe, Bas-
mane ve Agora semt merkezlerinde uy-
gulanan projeye 8-13 yaş grubunda yer
alan 60 çocuk katıldı. Haftada 2 saat
eğitim alan çocuklar, kurslar sayesinde
akıl yürütme ve problem çözme becerileri
kazandı. Çocukların sosyal, duygusal ge-
lişimleri güçlenirken, artan dikkatleri sa-
yesinde hızlı düşünme ve karar alma ye-
tenekleri gelişti, olumsuz tutum ve kötü
alışkanlıklardan da uzak kaldı. ∂ 2’de

Konaklı dahilerin
sertifika sevinci

Ulaşmak kolay

Yüzünüz hep gülsün
DÜNYA Engelliler Günü’nde
Konak Özel Eğitim ve Mes-
leki Eğitim Merkezi’nde Ko-
nak Belediyesi eğlence dolu
bir program düzenledi. Özel
çocuklar bu sayede keyifli
bir gün yaşadı. Etkinliğe Ko-
nak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş da katıldı. Pekdaş,

okulda eğitim gören zihinsel
engelli öğrencilerin mutlu-
luğuna ortak oldu. ‘Şubadap
Müzik Grubu’nun neşeli şar-
kılarıyla renk kattığı prog-
ramda çalan müzikler ve
söylenen şarkılar eşliğinde
dans eden öğrencilerin key-
fine diyecek yoktu. ∂ 2’de

GÜZELYALI Kültür Merke-
zi’nde açılan vitray, resim,
fotoğrafçılık, bağlama, sat-
ranç, gitar, dans, heykel,
bale, koro, seramik, çini,
koro, tiyatro ve Güzel Sa-
natlar Fakültesi’ne hazırlık
kurslarına yediden yetmi-
şe her yaştan 2 bin 804
kursiyer katılıyor. ∂ 3’te

‘Bunu Ben Çektim’
KONAK Belediye-
si’nin davetlisi ola-
rak İzmir’e gelen
Fotoğraf Sanatçısı
Serra Akcan’ın öğ-
reticiliğinde iki
hafta boyunca
kurs gören 17 ço-
cuğun, doğdukları
ve yaşadıkları
semtlere farklı bir
gözle bakmasını
sağlayan ‘Bunu
Ben Çektim’ adlı
sergi Alsancak
Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde açıldı. Arala-
rında Suriye’den göç etmek zo-

runda kalmış mülteci çocukların
da yer aldığı proje kapsamında

Konak Belediyesi
tarafından kendile-
rine verilen fotoğraf
makineleriyle Bas-
mane, Agora ve Ka-
difekale gibi Ko-
nak’ın tarihi me-
kanlarını adımlayan
fotoğraf meraklısı
çocukların çektiği
51 fotoğraf sergide
yer alıyor. Başkan
Pekdaş, sergilenen
fotoğrafların her bi-
rinin Agora’da ya-
şayan farklı kültür-

lerden çocukların hayata bakışını
yansıttığını söyledi. ∂ 5’te

KonaK’ta dev 
Kamulaştırma

Pekdaş: Göreve geldiğimizde belediyeye ait bir mendil büyüklüğünde boş yerimiz dahi
yoktu. İki yıllık süreçte hem yeni yatırımlar yaptık hem de yeni mülkler satın aldık. 8’de

Belediyenin hizmet eli her sokağa değecek

FUAR İzmir’de kapılarını açan 10. Travel
Turkey İzmir Turizm Fuar’ına katılan Konak
Belediyesi, tarihin izlerini taşıyan standıyla
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. ∂ 5’te

Yetenek fabrikası Konak standı hayran bıraktı

son katılım: 25 Ocak 2017
Ayrıntılı bilgi: www.konak.bel.tr
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BENİM Adım Feridun isimle öyküsü
şimdilerde sinema salonlarında izleyiciyle
buluşan Yazar Mahir Ünsal Eriş, Konak
Belediyesi’nin davetlisi olarak geldiği İz-
mir’de sevenleriyle buluştu. Konak Bele-
diyesi’nin düzenlediği ve edebiyatsever-
lerin büyük bir ilgiyle takip ettiği ‘Kitap
Kokusu’ etkinliklerinin Kasım ayı konuğu
genç yazarlardan Mahir Ünsal Eriş oldu.
Konak Belediyesi’nin davetlisi olarak İz-
mir’e gelen ve 6 Aralık’a kadar Konak Be-
lediyesi’nin Tarık Dursun K. Yazar Evi’nde
misafir olarak kalan Eriş, Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte
edebiyatseverlerle buluştu.

Kitap Kokusu’nun 
son konuğu Eriş oldu

İZMİR Kuş Cenneti’nin tanıtımı amacıyla
bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Ulusal Foto Sa-
fari’ fotoğraf yarışması sonuçlandı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
İzmir Şube Müdürlüğü (DKMP) ve İzmir Kuş
Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZ-
KUŞ) işbirliğinde düzenlenen ‘Kuşlar ve Me-
meliler’ konulu foto safari Türkiye’nin farklı
köşelerinden doğa ve kuş fotoğrafçılarını
İzmir’de buluşturdu. Değerlendirme sonu-
cunda ‘Karabatak ve Pelikan’ fotoğrafıyla
Selma Kılıçarslan birinci, ‘Flamingo’ fotoğ-
rafıyla Oğuz Altun ikinci, ‘Maskeli Ötleğen’
fotoğrafıyla da Turgut Ege üçüncü oldu. 

Sasalı’da foto safari

ALBÜMLERİ Azerbaycan’dan Ameri-
ka’ya uzanan geniş bir coğrafyada dinlenen
ünlü sanatçı Alim Qasimov, Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği ‘1 Festival İzmir’in
en renkli konserlerinden birine imza attı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından
düzenlenen “1 Festival İzmir”, sanatse-
verleri seçkin isimlerle buluşturmaya de-
vam ediyor. Dünyanın önde gelen muğam
(Azeri klasik müziği) yorumcuları arasında
yer alan Azeri ses sanatçısı Alim Qasımov,
festival kapsamında sahneye çıktı. Farklı
yorumuyla tanınan ünlü sanatçıya, İzmir’de
yaptığı başarılı projelerle öne çıkan Ca-
merata İzmir grubu eşlik etti.

Qasimov İzmir’de

AVRUPA’nın en nitelikli hayvanat bah-
çeleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir
Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, açıldığı
günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı.
Belgesellerde izledikleri hayvan türlerini
yakından görmek isteyen ziyaretçiler,
buldukları her fırsatta adeta parka akın
etti. Yurtiçi ve yurtdışından gelen konuk-
larla her yıl ziyaretçi sayısını düzenli olarak
artıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, 2016 yı-
lının ilk 11 ayında 1 milyon ziyaretçi sınırını
aşarak rekor kırdı. Kapılarını 8 yıl önce
açan parkın toplam ziyaretçi sayısı da 6.7
milyona yaklaştı. 

Ve işte rekor!

Minikler ‘çevre 
gönüllüsü’ oldu

Konaklı dahilerin
sertifika sevinci

‘Bizim Dahiler’ projesi ilk mezunlarını verDi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın elinden sertifikalarını alan öğrenciler
zeka oyunları aracılığıyla öğrenme deneyimlerini geliştirip zenginleştirdi. 

KONAK Belediyesi, Dünya
Zekâ Oyunları Federas-
yonu üyesi Türk Beyin

Takımı ile işbirliği yaparak ha-
yata geçirdiği ‘Bizim Dahiler’
projesinin 6 ay süren ilk kur
programı sona erdi.  İsmetpaşa,
Gültepe, Basmane ve Agora
semt merkezlerinde uygulanan
projeye 8-13 yaş grubunda yer
alan 60 çocuk katıldı. Haftada
2 saat eğitim alan çocuklar,
kurslar sayesinde akıl yürütme
ve problem çözme becerileri
kazandı. Çocukların sosyal,
duygusal gelişimleri güçlenir-
ken, artan dikkatleri sayesinde

hızlı düşünme ve karar alma
yetenekleri gelişti; olumsuz tu-
tum ve kötü alışkanlıklardan
da uzak kaldı. 

Bilimsel çalışmalar 
sürecek

Çocuklar düzenlenen törenle
sertifikalarını Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ın elin-
den aldı. Minik dahiler ile tek
tek ilgilenen Pekdaş, çocuklara
teşekkür etti ve bilimsel ça-
lışmalara devam etmeleri ko-
nusunda söz aldı. Pekdaş, “Siz-
lere hem Türkiye’nin hem ai-
lelerinizin ihtiyacı var. Hep bir-

likte sizlerin başarılarınızı bek-
liyoruz. ‘Bizim Dahiler’ projesi
ile çocukların bilimsel düşün-
melerinin temelini atıyoruz. Bi-
lim insanı olmalarına yönelik
de çeşitli deneyler uygulandı.
Çocuklar geleceğimiz, gelecek
onların ve onların farklı alan-
larda iyi yetişmelerini, farklı
alanlarda, farklı yetenekler ka-
zanmalarını, kendilerini geliş-
tirmelerini arzuluyoruz. Buna
yönelik olarak da çeşitli çalış-
malar yapıyoruz, her şey onlar
için. Bilimsel çalışmaların sür-
dürülebilmesine yönelik yeni
mekanlar planlıyoruz” dedi. 

KONAK Belediyesi dünya Engel-
liler Günü’nde Konak Özel Eği-
tim ve Mesleki Eğitim Merke-

zi’nde eğlence dolu bir program dü-
zenledi. Özel çocuklar bu sayede keyifli
bir gün yaşadı. Etkinliğe Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı.
Pekdaş, okulda eğitim gören zihinsel
engelli öğrencilerin mutluluğuna ortak
oldu. Şubadap Müzik Grubu’nun neşeli
şarkılarıyla renk kattığı programda
çalan müzikler ve söylenen şarkılar

eşliğinde dans eden öğrencilerin key-
fine diyecek yoktu. Kendisine göste-
rilen yoğun ilgiden dolayı oldukça duy-
gulanan Başkan Pekdaş, çocuklarla
tek tek ilgilendi.

Yeni Yıl hediYeleri 
Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen

yaşam sevinçlerini bir an olsun kay-
betmeyen, yüzlerindeki gülümseme
eksilmeyen çocuklar için düzenlenen
etkinlikte günün anısına armağanlar

da verildi. Konak Belediyesi, ‘yürek-
lerindeki sıcaklık hiç eksilmesin’ di-
yerek çocuklara mont armağan etti.
Yaklaşan yeni yıl öncesi çocukları se-
vindirmek istediklerini belirten Başkan
Pekdaş, “Hep böyle yüzünüz gülsün,
mutlu olun. Sizin mutluluğunuz bizim
için çok önemli” diye konuştu. Engelli
çocukların büyük bir sevinçle aldıkları
montları giymelerine yardımcı olan
Başkan Pekdaş’a etkinlik sonunda
çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. 

Yüzünüz hep gülsün

ÇOCUKLARIN hayal dünyalarını zen-
ginleştiren ve onlara farklı dünyaların
kapılarını açan kitaplara yuva olan Konak
Belediyesi Çocuk Kitaplığı’nın müda-
vimlerinden biri de 8 yaşındaki Ada Acar.
Açıldığı günden bu yana kitaplığı sık sık
ziyaret eden ikinci sınıf öğrencisi Acar,
şimdiye kadar kitaplıktan 6 kitap alıp
okumuş. Kitap okumayı çok sevdiğini
dile getiren Acar, Konak Belediyesi’nin
Çocuk Kitaplığı sayesinde bol bol kitap
okuyabildiğini söyledi. Parka Babası Fa-
ruk Acar’la gelen ve daha önce alıp oku-
duğu 6. kitabı bırakıp 7. kitabını alan Ada
Acar, “Kitapları çok seviyorum. Okudu-
ğum kitabımı getirdim, yeni kitap aldım.
Tüm arkadaşlarımın buradan kitap al-
masını isterim. Şimdi Böcük Hanım ve
Böcek Çetesi kitabını okuyacağım” dedi. 

Ulaşmak çok kolay

ÜCRETSİZ üye olunabilen kitaplık-
taki 1000 kitap arasından dilediğini
alıp, keyifle okuyan çocukların okuma
alışkanlıkları gelişiyor, hayal gücü ve
yaratıcılıkları artıyor. Açılışı Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ka-
tılımıyla 26 Ekim’de yapılan ‘Konak
Belediyesi Çocuk Kitaplığı’na, hizmete

girdiği günden itibaren bölgede ya-
şayan çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
Çankaya Mahallesi’ndeki Dr. Behçet
Uz Parkı’nda iki aydır faaliyette olan
1000 kitaplı kütüphaneye üye olan
çocuk sayısı her geçen gün artarken,
kayıtlı üye sayısı şimdiden 45’e ulaştı.
Minik beyinleri kitapla tanıştıran kü-

tüphane; hafta içi mesai saatlerinde,
cumartesi günleri ise öğlene kadar
hizmet veriyor. Parka oynamaya gelen
çocuklar evlerine gitmeden önce ki-
taplığa uğrayıp, diledikleri kitabı üc-
retsiz alıp götürebiliyor. Kitaplar okun-
duktan sonra bir başkası okusun diye
tekrar kitaplığa geri getiriliyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Pro-
jeler Daire Başkanlığı, temiz bir çevre ve
temiz toplum için “Bir Yokmuş Bir Varmış”
projesi başlattı. Konak ilçesindeki İnkılap
İlkokulu’nda start verilen proje kapsamında,
ilkokul öğrencilerine ormanların korunması
ve geri dönüşüm konularında eğitimler ve-
rilerek çevre bilinci gelişmiş bireylerin ye-
tiştirilmesi hedeflendi. Proje ile okullara geri
dönüşüm kutuları konularak çocukların
atıkları doğru atma ve biriktirme davranışları
pekiştirilecek, fidan dikim etkinlikleri ya-
pılacak ve çocukların hayal güçlerini geliş-
tirmek amacıyla geri dönüşebilen atıklardan
oluşan sergi açılacak. Çalışmalar Konak Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Planlama
ve Denetim Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar
Yapım Şube Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfı
işbirliğinde sürdürülecek.

Dr. Behçet Uz Parkı’nda

açılan  ‘Çocuk Kitaplığı’ sa-

yesinde çocuklar kitaba ko-
laylıkla ulaşabiliyor.

Okuma rekoru Ada’da

www.konak.bel.tr OCAK 2017Konak Belediyesi @konakbel @konakbel Konak Belediyesi Konak Belediyesi
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KÜRESEL Isınma Kurultayı, İzmir Eko-
nomi Gazetecileri Derneği tarafından dü-
zenlendi. Kurultayda gündem konusu enerji
dönüşümü ve iklim değişikliği oldu. “Ener-
jiyi verimli kullan, geleceğe yön ver” te-
masıyla gerçekleşen kurultaya İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer
katıldı. Kocaoğlu, “Tehlikenin farkında
mıyız bütün mesele bu. Farkındaysak, biz
ne yapıyoruz? Biz tehlikenin farkındayız
ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz”
dedi. Kurultayda söz alan Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş ise, halkın çevre

duyarlılığının ve çevre
bilincinin geliştirilme-
sine dikkat çekti. Özel-
likle çocuklara yönelik
projelerle kaynakların
sınırsız olmadığını ve
dikkatli kullanımını
özendirmeye çalıştık-
larını söyledi. 

Tehlikenin farkındayız 
BAŞKAn PEKDAŞ:

TÜRKİYE'nin ilk Engelli Farkındalık Mer-
kezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından İz-
mir'de açıldı. Engellilerin yaşamındaki zor-
lukların denenerek anlanmasını ve empati
kurulmasını hedefleyen merkezin ilk ziya-
retçileri Başkan Aziz Kocaoğlu, Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş ve ilçe belediye
başkanları oldu.  İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından, engellilerin sorunlarına dikkat
çekmek, bireysel ve toplumsal yaşamda
karşılaştıkları sıkıntıları ve engelleri toplu-
mun diğer kesimlerine de uygulamalı olarak
hissettirmek amacıyla kurulan Türkiye'nin
ilk "Engelli Farkındalık Merkezi” açıldı.

Şimdi empati zamanı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yı-
lından bu yana başarıyla uyguladığı ödüllü
sosyal projesi ‘Abla-Ağabey-Kardeş’ bu yıl
ilk kez kış döneminde kent merkezine uzak
kardeşlerine ulaşıyor, onları hayallerine ka-
vuşturuyor.  Bu projeyle 7 bin kardeşe ulaşan
İzmir Gönüllü Takımı, “Bir Çocuk Değişir,
İzmir Değişir” sloganı ile yürüttükleri ça-
lışmalara tüm gençleri davet etti. 

abla-ağabey-karDeş Projesİ neDİr?
Gönüllü gençler ile ilköğretim ikinci kademe

öğrencilerini bir araya getiren proje, kış dö-
neminde cumartesi günleri gerçekleşiyor.
Abla ve ağabeyler, önceden ev ziyaretleri ile
belirlenen ailelere konuk oluyor ve uzman
bir ekip tarafından belirlenen etkinlikleri
kardeşlerle birlikte uygulamaya başlıyor.  

Bir çocuk değişir, 
İzmir değişir

İZMİR Metro A.Ş. ile İŞKUR (Türkiye İş
Kurumu) Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle dü-
zenlenen “İşbaşı Eğitim Programları”, ba-
şarıyla devam ediyor. 2014 yılında başlayan
projede bugüne kadar 4  program açıldı ve
toplam 47 katılımcı 6 aylık eğitim sürecini
tamamlayıp tren sürücüsü olarak İzmir
Metro A.Ş. kadrosunda istihdam edildi. İŞ-
KUR ile İzmir Metro A.Ş. arasında yapılan
işbirliği sözleşmesinde asgari istihdam şartı
% 20 olarak belirlenmesine rağmen, İzmir
Metro A.Ş.’de bu oran eğitime başlayanların
% 75’i, eğitimi başarı ile tamamlayanların
ise tamamı düzeyinde gerçekleşti.

Meslek sahibi oldular

işte izmir’in 
2017 yol haritası

GÜZELYALI Kültür Merkezi’nde açılan
kültür-sanat kursları boş vakitlerini
değerlendirirken, yeteneklerini ge-

liştirmek isteyen vatandaşlardan yoğun
ilgi görüyor. Bir yetenek fabrikası gibi ça-
lışan merkezde vitray, resim, fotoğrafçılık,
bağlama, satranç, gitar, dans, heykel, bale,
koro, seramik, çini, koro, tiyatro ve Güzel
Sanatlar Fakültesi’ne hazırlık kurslarına
yediden yetmişe her yaştan 2 bin 804
kursiyer katılıyor.

rekor kaTılım 

2016-2017 yılı kurs döne-
minde kurslardan sadece
Konak İlçesinden değil,
başka ilçelerden gelen
vatandaşlar da fayda-
lanıyor. Yetişkinlerin
dans, resim, koro ve
bağlama kurslarına bü-
yük ilgi gösterdiğini be-
lirten yetkililer, “Emeklilik
sonrası pek çok vatandaş vak-

tini değerlendirmek ve erte-
lediği hobilerine zaman

ayırmak için kurs-
lara geliyor. Kimi

kursiyer hiç far-
kında olmadığı
bir yeteneğini
keşfediyor, ki-
misi de var

olan yeteneğini
parlatıyor. Yeni

dönem çalışmala-
rını sürdüren kursi-

yerler yıl sonunda düzenlenecek sergi ve
gösterilerle kazandıkları yetenekleri İz-
mirlilerle paylaşacak” dedi.

DosTluklar kuruluyor
Güzelyalı Kültür Merkezi’ndeki kurslar

sayesinde keyifli vakit geçirdiklerini dile
getiren kursiyerler hem yeni arkadaşlıklar,
dostluklar kurduklarını hem de bir nevi
terapi gördüklerini söyledi. Kursiyerler,
kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a
teşekkür etti.

"Türkiye İzmir
ile nefes alıyor"

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, 2017 bütçesini
geçen yıla göre yüzde 10.4 artırdı. 4 milyar
950 milyon TL’lik bütçe içinde ulaşıma 725
milyon lira, çevre için de 402 milyon liralık
pay ayrıldı. 2017 yılında bütçede asfalt kaplama
çalışmaları için 400 milyon liralık pay ayrıldı.
Bütçeye kamulaştırma çalışmaları için 196
milyon lira, hafif raylı sistem araç alımları için
150 milyon lira, tramvay hatları yapımı ve
araç alımı için 126 milyon liralık ödenek ko-
nuldu. Öte yandan 402 milyon TL bütçenin
ayrıldığı çevre sektöründe katı atık ve yeşil
alan faaliyetleri ön plana çıkıyor. Yeşil alanların
bakımı, yeni kent ormanlarının ve rekreasyon
alanlarının yapımı ve bakımı için 229 milyon
TL ayrılırken, atık transferi ile bertaraf ve de-
polama tesislerinin yapımı ve işletilmesi için
toplamda 62.3 milyon TL kaynak ayrıldı.

Kılıçdaroğlu
SürPrizi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Kam-
püsü’nün açılış töreni için kente gelen Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, programında sürpriz bir deği-
şiklik yaparak Fuar İzmir’i ziyaret etti. 8-10
Aralık tarihleri arasında hem 10. Travel Turkey
hem de Ibatech İzmir fuarlarına evsahipliği
yapan dev fuar kompleksinde vatandaşlarla
buluşan CHP Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Be-
lediye Başkanı Semaş Pekdaş ve İzmir mil-
letvekilleri ile birlikte stantları dolaştı. Kı-
lıçdaroğlu’nu karşılarında gören fuar ziya-
retçileri bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yetenek fabrikası

Kılıçdaroğlu:

SAHİLEVLERİ, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin ‘İzmir Deniz’ projesi
çerçevesinde yürüttüğü çalışma-

larla yeşil dokusu, balıkçı iskeleleri, otur-
ma ve seyir gruplarıyla bambaşka bir
çehreye bürünüyor. Düzenlemenin ilk
etabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ka-
tıldığı törenle hizmete açıldı. İzmir'in sa-
yesinde Türkiye'nin nefes aldığını söy-
leyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu, "Ankara'nın denizi yok. İstan-
bul'un var ama var mı yok mu tartışmalı.
İzmir Körfezi'ni insanlara tüm sıcaklığı
ile açan,  bu konuda olağanüstü çaba
harcayan İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı'na şükran borçluyuz" dedi. 

İzmİr Türkİye İçİn 
gurur vesİlesİ

Uzun yıllardır olağanüstü para har-
canmasına rağmen İstanbul'da hiçbir

yerde denize girilemediğini vurgulayan
Kılıçdaroğlu, ”İzmir'in sayesinde Türkiye
nefes alıyor. İzmir'in dokusu, İzmir'in
yaşam tarzı, İzmir'in insana saygısı,
İzmir'in doğaya saygısı sadece İzmirliler
için değil tüm Türkiye için gurur vesilesi.
İzmir'i bütün Türkiye örnek almak zo-
rundadır. İzmir'e Anadolu'dan kopup
gelen binlerce insan var ama bu şehre
geldikten sonra her insan kendini İz-
mirli kabul eder" diye konuştu.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin sos-
yal belediyecilik uygulaması alanındaki
en büyük yatırımı olan İzmir Sosyal
Yaşam Kampusü, Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun katıldığı törenle hizmete girdi.
Merkezin açılışında konuşan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin
yurtdışındaki imajının bozulduğunu
belirterek, "Ama İzmir'in imajı hiç bo-
zulmadı. Çünkü İzmir'i dürüst insanlar
yönetiyor. Hükümet kredi alamaz. İzmir
Büyükşehir Belediyesi alır. Çünkü be-
lediyenin kredi notu hükümetin kredi
notundan çok daha yüksektir" dedi.
Bezen insanların kalabalıkta bile ken-
dini yalnız hissettiğini, kendisi gibi dü-
şünen insanlarla arkadaşlık etmek is-
tediğini ve İzmir Sosyal Yaşam Kam-
püsü'nün bu işlevi yerine getireceğini

söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını
şöyle sürdürdü:

"Bu merkez, aynı yaş grubunda olan
vatandaşların doğa içinde bir araya
gelip konuşacağı, dertleşeceği bir ortam
yaratıyor.  Engelli vatandaşlarımız ken-
tin caddelerinde rahat rahat gezmek,
sinemaya gitmek, pazarda alışveriş

yapmak,   arkadaşlarıyla şakalaşmak,
bir siyasi toplantıya, panele katılmak
ister ama bu ortamı çoğu kez yakala-
yamaz. Peki bu ortamı kim hazırlaya-
cak? Onu bizim belediye başkanlarımız
yapıyor ve yapacaklar. Çünkü onlar
insana saygı gösteriyor, insandan yana
tavır alıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun katılımıyla gerçek-

leştirilen açılışta, Kılıçdaroğlu’na
Konak Belediye Başkanı Sema

Pekdaş da eşlik etti.

İzmİr’İn
gururu
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İZMİR’de yaşayan kadınlar, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü’ kapsamında düzenlenen
etkinliklerle her türlü şiddete hayır dedi.
Kadınlar gökyüzüne özgürlük balonları
uçurdu; dans gösterilerine eşlik etti, yü-
rüyüş gerçekleştirip, isyan duvarına yü-
reklerden gelenleri yazdı. ‘Kadına Şiddete
Hayır Günü’ etkinlikleri içinde “Cahide
Sonku” müzikali büyük ilgi gördü. Gökhan
Eraslan’ın yazdığı, Kemal Başar’ın yönet-
menliğini yaptığı müzikalde, sanat ve özel
yaşamı ile bir döneme damga vurmuş ef-
sane sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı
zamanda film yönetmeni olan Cahide
Sonku’nun dramatik yaşam öyküsü sah-
neye taşındı. Cahide Sonku’yu tiyatro
oyuncusu Gizem Yağız canlandırdı. 

Kadınlar Cahide 
Sonku’yu andı

CAZ müziğinin en iyi gitaristlerinden Ric-
hard Bona, Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde düzenlenen ‘1 Festival İzmir’in
açılış konserine damgasını vurdu. Mandekan
Cubano grubuyla birlikte sahneye çıkan ünlü
sanatçı, salonda tek boş koltuk bırakmayan
İzmir’de yaşayan sanatseverlere unutulmaz
bir gece yaşattı. Sanatseverler, caz müziği
üzerine profesörlük unvanı da bulunan Bo-
na’nın şarkılarını hem hep bir ağızdan söyledi
hem de danslarıyla eşlik etti.

Bir festivalden 
çok fazlası

ÇOCUKLARI erken yaşta tiyatroyla ta-
nıştırmayı amaç edinen Konak Belediyesi,
beğenilen çocuk tiyatrolarına ev sahipliği
yapmaya devam ediyor. Her cumartesi
sahnelenen çocuk oyunlarına ek olarak
tiyatro sahneleri okullardan gelen öğren-
cilere açılıyor. Son olarak ilçedeki ana-
okullarında eğitim gören minik öğrenciler
Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde sahnelenen ‘Arkadaşlar Özeldir’
adlı çocuk oyununu izledi. Avni Anıl Sah-
nesi’nde Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu
tarafından sahnelenen oyun büyük ilgi
gördü. Renkli dekoru, eğlenceli müzikleriyle
ilgi çeken oyunu büyük bir keyifle izleyen
minikler, oyun sonunda tiyatrocu abla ve
ağabeyleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi
de ihmal etmedi.  

Dostluğun önemi anlatılıyor
Erçin Sıcakkan’ın yazıp yönettiği oyunda

Demirlibahçe Mahallesi’nin ‘Demirli’ ve ‘Bah-
çe’ olarak ikiye bölünmesini ve o mahallerde
yaşayan çocukların da bu bölünmeden
sonra düşman olmaları anlatılıyor. Dostluğun
öneminin anlatıldığı tiyatro oyununun so-
nunda kavga eden çocukları barıştıran bak-
kal amca, mahalleleri de birleştirip yeniden
Demirlibahçe Mahallesi olmasını sağlıyor.
Kendi çocukluğunun geçtiği Demirlibahçe
Mahallesi’ni sahneye taşıdığını dile getiren
Erçin Sıcakkan, oyunda kendisi de mahal-
lenin bakkalı olarak rol alıyor. 

Çocukların 
tiyatro keyfi

Soğuk havayı
ısıtan şarkılar

Dario Moreno’ya
görkemli açılış

Pekdaş, Dario
Moreno’nun
48’inci ölüm
yıldönümün-
de hizmete
açılan sanat
merkezinin
çocukları ve
gençleri sa-
natla buluştu-
ran bir me-
kan olacağını
söyledi.İ

ZMİR’e büyük bir tutkuyla bağlı olan mü-
zisyen Dario Moreno’nun adının verildiği
‘Karataş Dario Moreno Sanat Merkezi’,

sanatçının 48’inci ölüm yıldönümünde hiz-
mete açıldı. Tarihi Asansör’ün de bulunduğu
Moreno’nun adını taşıyan sokak tıklım tıklım
dolarken, törene İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri,
Dario Moreno’nun sevenleri ve İzmir Musevi

Cemaati üyelerinin de aralarında bulunduğu
çok sayıda davetli katıldı. Konak Belediyesi
tarafından restore edilen üç katlı binada hiz-
met verecek olan Dario Moreno Sanat Mer-
kezi, İzmir aşığı sanatçının adıyla çocuklara
ve gençlere yönelik sanat kurslarının verildiği
bir merkez olacak. Aynı zamanda kent kül-
türünün de yaşatılacağı mekan, İzmir’in sim-
gelerinden biri olan Tarihi Asansör’ün de
bulunduğu sokağa yeni bir soluk getirecek. 

KONAK Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, açılış töreninde yaptığı konuşmada
Dario Moreno’nun 48’inci ölüm yıldö-
nümünde hizmete açılan sanat merke-
zinin çocukları ve gençleri sanatla bu-
luşturan bir mekan olacağını söyledi.
Aynı zamanda Karataş adının da yaşa-
tılacağı merkezin açılmasında emeği

geçenlere teşekkür eden Pekdaş, “Ama-
cımız çocuklarımızın ve gençlerimizin
burada müzikle, dansla, tiyatroyla ta-
nışması ve bu sanat dallarına ilk adımı
burada atmasını sağlamaktır. Çünkü
toplumlar ancak sanatla gelişebilir. Ço-
cuklarımız bizim geleceğimiz ve biz on-
ların özgür bireyler olarak yetişmesinde,

ülkemizde demokrasinin hakim olma-
sında, adaletin, hukukun var olmasında
sanatın ne kadar önemli olduğunu bili-
yoruz. Buna bir katkı koymak, bu çabaya
destek olmak amacıyla, sanatla buluş-
muş nesiller yaratmak kararlılığında ve
amacındayız. Umarım bu merkezden
yeni Dario Moreno’lar çıkar” dedi. 

KONUŞMASINDA demokrasinin
önemine de değinen Ko-
caoğlu,“ İzmir’de demok-
rasiyi özümseyerek,
her aşamasında uy-
gulayarak örnek ol-
mak istiyoruz. De-
mokrasiye sahip çı-
kıyoruz. Katılımcı de-
mokrasi ve katılımcı
yönetim anlayışını yaşa-

ma geçiriyoruz. İzmir’de başta ka-
dınlarımız olmak üzere

hep ileriye, aydınlı-
ğa, güzele, doğ-

ruya bakıyo-
ruz. İzmir’de
g e l d i ğ i m i z
başarılı nok-

tanın daha da
ilerisine gideceği-

mize inanıyor ve ça-

lışıyoruz. Bunların hepsinin topla-
mında kentimiz yaşanabilir bir

kent olacak. Hem hemşeh-
rilerimize hem de gelecek

kuşaklara layık olmaya
çalışacağız” dedi. Konuş-
maların ardından Koca-
oğlu ve Pekdaş, Karataş

Dario Moreno Sanat Mer-
kezi’nin açılış kurdelesini

birlikte kesti. 

Dario Moreno’lar yetişecek

‘Demokrasiden vazgeçmeyiz’

AÇILIŞIN ardından Konak Belediyesi, İzmir’i
Sevenler Platformu ve İzmir Musevi Cemaa-
ti’nin birlikte düzenlediği anma törenine geçildi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dario Moreno’nun
dostları ve sevenleri ölümünün 48. yılında
sanatçıyı unutmadı. Soğuk havaya aldırış et-
meyen İzmirliler, gece boyunca Moreno’nun
birbirinden güzel şarkılarını dinleyip, dans-
larıyla eşlik etti. Sunuculuğunu İzmir’i Sevenler
Platformu Başkanı Sancar Maruflu’nun üst-
lendiği anma etkinliğinde tenor Lorenzo Mok
da Moreno’nun şarkılarını seslendirdi. Anma
etkinliğinde söz alan Konak Belediyesi Başkanı
Sema Pekdaş, emeklerinden ötürü Maruflu’ya
teşekkür ederken, konuklara ayrıca Moreno
için 47 yıldır geleneksel olarak dökülen lokma
ve içecek ikramı da yapıldı. 

İzmir kültür ve
sanat kenti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz
Kocaoğlu ise Dario Moreno’nun doğup bü-
yüdüğü ve bugün adını taşıyan sokakta böylesi
anlamlı bir merkezi hizmete açan Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş’a ve ekibine te-
şekkür etti. Sanatın gelişmesinde yerel yö-
netimlere önemli görevler düştüğünü dile
getiren Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak
çok yakında temelini atacakları opera binası
ve Kültür Park projeleri ile kültür-sanat alanına
önemli katkılar sağlayacaklarını söyledi. “Ge-
rekli altyapıları tamamlamazsak, o zaman
kültürden de sanattan da bahsedemeyiz” di-
yen Kocaoğlu, sanatın insan ruhunu besleyen
en önemli değer olduğunu vurguladı.

Sanatçının 48’inci ölüm yıldönümünde açılış gerçekleştirildi
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‘Bunu Ben 
Çektim’

KONAK Belediyesi’nin her ay farklı isimlerle
düzenlediği ve edebiyatseverlerin büyük bir
ilgiyle takip ettiği ‘Kitap Kokusu’ etkinliğinin
Aralık ayı konukları, genç şairler Onur Caymaz
ve Onur Behramoğlu oldu. Konak Belediye-
si’nin davetlisi olarak İzmir’e gelen Caymaz
ve Behramoğlu, Alsancak Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide ede-
biyatseverlerle buluştu. Etkinliği Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Kent
Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı
Mehmet Şakir Başak’la birlikte izledi.

şİİr İnsana çok şey katar
Seslendirdiği şiirlerle etkinliğe gelenleri

duygulandıran Onur Behramoğlu da edebiyat
ve şiirin insana çok şey kattığını söyledi. Beh-
ramoğlu, Gülten Akın’ın ‘42 Gün’ adlı kitabının
kendisini en çok etkiyen kitaplardan biri ol-
duğunu; çünkü Akın’ın bu kitabı 12 Eylül Cun-
tası döneminde hapiste tutulan oğullarına
yazdığını söyledi. Keyifli geçen söyleşide genç
şairler Caymaz ve Behramoğlu, dinleyicilerin
sorularını da yanıtladı. Etkinlik sonrasında
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak
Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve CHP
Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak te-
şekkür için sahneye çıkarak Behramoğlu ve
Caymaz’a çiçek verdi.

“Kitap Kokusu”na
Onur’lu konuklar

AYIN FİLMLERİ

8 Ocak 2017 Çarşamba
Saat 19.00’da Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde…
(giriş ücretsizdir)

2016, İngiltere-Belçika-
Fransa, 100 Renkli, İngilizce

Yönetmen: Ken Loach
Oyuncular: Dave Johns, Hay-
ley Squires, Briana Shann,
Dylan McKiernan

2016 Cannes Film Festivali
Altın Palmiye Ödülü

Ben Daniel Blake

1 Şubat 2017
Çarşamba  – Saat 19.00’da
Türkan Saylan Kültür Merke-
zi’nde… (giriş ücretsizdir)

2016, Türkiye, Almanya
Yönetmen: Ümit Köreken
Senarist: Ümit Köreken,

Nursen Çetin Köreken
Oyuncular: Selim Kaya,

Eray Kılınçarslan, Katya
Shenkova, Fatih Koca, Bahri-
ye Arın

MAVİ BİSİKLET/
BLUE BICYCLE

Daniel Blake hayatının büyük bir kısmını
Newcastle’da geçirmiş bir marangozdur;
ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle
doktorlar çalışmasını yasaklar. Her zaman
kendine yetebilen Daniel Blake, hayatı bo-
yunca ilk kez devletin sunduğu işsizlik fo-
nuna başvurmak zorunda kalır. Daniel Bla-
ke’in yolu iki çocuğu ile yalnız bir genç anne
olan Katie ile kesişir. Katie, Londra’da yaşadığı
terk edilmiş, tek odalı pansiyondan kur-
tulmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek
sunabilmek için karşısına çıkan tek yardım
şansını değerlendirerek burada, evinden
çok uzakta, yıkık dökük bir dairede yaşa-
maya başlamıştır. Aynı kaderin kurbanı
olan Daniel ve Katie, kendilerini ikiyüzlü
sosyal yardım politikalarının bürokrasi gir-
dabına kapılmış bir halde, yaşam için mü-
cadele ederken bulurlar. ‘Ben, Daniel Blake’
refah düzeyi en yüksek ülkelerin yoksul-
larının dünyanın geri kalanındaki yoksul-
lardan bir farkı olmadığını gözler önüne se-
rerken, bir salgın hastalık gibi yayılan açlığa
ve işsizliğe dair farkındalık yaratıyor.

Ali, annesi ve kız kardeşiyle birlikte
yaşar. Boş zamanlarında bir lastikçide
çalışır. Haftalığını evin ihtiyaçları için an-
nesine verir; bahşiş olarak aldığı birkaç
lirayı ise mavi bir bisiklet alabilmek için
biriktirir. Ali´nin babası, kasabadaki çift-
likte çalışırken yaşamını yitirir, ancak
cesedi tren yolunda bulunur. Olayın tek
şahidi, çiftliğin kâhyası Salim´dir. Ali´nin
platonik aşkı Elif, çocukların oyuyla se-
çilmiş okul başkanıdır. Kâhya Salim de
kasabaya gelen torunu Hasan´ı okula
kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul mü-
dürü, Elif´in yerine okul başkanlığını Ha-
san´a verir. Elif´e haksızlık yapıldığını dü-
şünen Ali, arkadaşı Yusuf´un da yardı-
mıyla büyük bir kampanya başlatır.

Bir merkez daha
KonaK’ta spor merKezleri çoğalıyor

Vatandaşın beden ve ruh sağlığını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren 
Konak Belediyesi, mahallelerde açtığı spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi. 

Pekdaş, “İzmir’in gizemini, İzmir’in tarihini, İzmir’in tarih serüvenini parça parça
da olsa göstermek ve Konak’a ilgi çekmek amacıyla bu standı hazırladık” dedi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 2’inci Cum-
hurbaşkanı ve CHP’nin 2’inci Genel Başkanı
İsmet İnönü, ölümünün 43’üncü yıldönü-
münde adına düzenlenen satranç turnu-
vasıyla anıldı. Konak Belediyesi ve Türkiye
Satranç Federasyonu (TSF) İzmir İl Tem-
silciliği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen
‘İsmet İnönü’yü Anma Okullararası Satranç
Turnuvası’ Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı. 1884 yılında Konak’ta do-
ğan, askeri ve siyasi başarılarının yanı sıra
iyi bir satranç oyuncusu da olan İsmet
İnönü’nün anısına düzenlenen turnuvaya
Konak ilçe sınırları içinde eğitim veren
ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam 212
öğrenci katıldı. 

ETKİSİNİ hissettiren soğuk havayla başa
çıkmaya çalışan İzmirliler, Konak Beledi-
yesi’nin ‘içleri ısıtan’ hizmeti sayesinde güne
keyifli bir başlangıç yapıyor. Konak Bele-
diyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekip-
leri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işe, okula,
hastaneye gitmek için sabahın erken sa-
atlerinde yola çıkan vatandaşlara 08.00-
09.30 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı
yapıyor. Bu yıl kış saati uygulamasına ge-
çilmemesi nedeniyle güne olması gere-
kenden daha erken başlamak zorunda ka-
lan İzmirliler, kenti etkisi altına alan soğuk
havada mobil araçlardan dağıtılan lezzetli
çorbalardan içerek ısınıyor. Halkapınar’da
Metro, İZBAN ve otobüs duraklarının ke-
siştiği noktada başlatılan ücretsiz çorba
ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ismet inönü
anısına yarıştılar

Soğukta içleri 
ısıtan hizmet

GÜLTEPE Mehmet Akif Mahallesi’nde
hizmet verecek olan ‘Toros Spor
Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Konak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş, belediye meclis üyeleri, mahalle muh-
tarları ve bölgede yaşayan vatandaşlar
katıldı. Spor merkezinde uzman eğitmenler
tarafından haftanın beş günü, mesai saatleri
içinde ücretsiz step, aerobik ve plates kurs-
ları verilecek.

Hem spor Hem dayanışma
Belediye olarak olabildiğince mahallelerin

içlerine girerek, Konaklıların kentli olmak-
tan kaynaklanan ihtiyaçlarını karşıladık-
larını hatırlatan Başkan Pekdaş, “Modern
insanın spor diye bir ihtiyacı var ve bunu
karşılamak gerekiyor. Konak Belediyesi
olarak bu ihtiyacı gidermek için mahallerde
spor merkezlerini hizmete sokuyoruz. Bu

merkezlerde hem bir arada oluyoruz hem
de sağlıklı yaşamak için bir takım faali-
yetlerde bulunuyoruz. Amacımız bu kadar
sade ve yalın. İnsan olarak yaşamak da
böyle bir şey. Bu duyguları çoğaltmak ve
Türkiye’nin daha yaşanılabilir, daha öz-
gürlükçü, demokrasinin ve adaletin olduğu
bir ülke haline gelmesi için elbirliğiyle bu-
lunduğumuz yerlerden çabalar göstermek
amacındayız” dedi.

Gültepe’ye ilişkin yürüttük-
leri çalışmalar hakkında bilgi
veren Başkan Pekdaş, “Gülte-
pe’nin imar planlarını hazırlı-
yoruz. Adeta Gültepe’nin MR’ını
çektik. Hemşehrilerimize, ‘Nasıl
bir şehir istiyorsunuz?’ diye
sorduk. Taleplerini aldık. O ta-
lepler doğrultusunda da plan
çizimi devam ediyor. Bir iki aya
kadar da planları meclise sun-
muş oluruz. Böylece Gülte-
pe’nin kalkınmasına hep bir-
likte katkıda bulunmuş olaca-
ğız” diye konuştu. Başkan Pek-
daş, Toros Mezarlığı’nın karşı-
sındaki eski ekmek fabrika-
sının olduğu yeri devraldıklarını
ve buraya modern bir spor
kompleksi yapacaklarını, Toros
pazarının kurulduğu yere ya-
pacakları kapalı pazaryerinin
de altının otopark, üstünün
semt merkezi ve düğün salonu
olacağını müjdeledi.

Spor Salonu 
ve pazaryeri 
müjdeSi

KONAK Belediyesi’nin davetlisi
olarak İzmir’e gelen Fotoğraf Sa-
natçısı Serra Akcan’ın öğretici-

liğinde iki hafta boyunca kurs gören
17 çocuğun doğdukları ve yaşadıkları
semtlere farklı bir gözle bakmasını sağ-
layan ‘Bunu Ben Çektim’ adlı sergi Al-
sancak Türkan Saylan Kültür Merke-
zi’nde açıldı. Aralarında Suriye’den
göç etmek zorunda kalmış mül-
teci çocukların da yer aldığı
proje kapsamında Konak
Belediyesi tarafından ken-
dilerine verilen fotoğraf
makineleriyle Basmane,
Agora ve Kadifekale gibi
Konak’ın tarihi mekanla-
rını adımlayan fotoğraf me-
raklısı çocukların çektiği 
51 fotoğraf sergide yer alıyor. 

FUAR İzmir’de kapılarını açan 10.
Travel Turkey İzmir Turizm Fu-
ar’ına katılan Konak Belediyesi,

tarihin izlerini taşıyan standıyla ziya-
retçilerden büyük ilgi gördü. 8 bin 500
yıllık köklü bir tarihe ve kültüre sahip
İzmir’in kalbi olan Konak’ın tarihi yer-
lerinin fotoğraflarıyla süslenen stant,
fuara gelen konukları kendine hayran
bıraktı. Bu yıl 36 ülkeden ve 60 ilden

toplam 1179 katılımcının buluştuğu
fuarda yerini alan Konak, dört gün
boyunca konuklarını ağırladı.   

İzmİr’İn kalbİ konak’ta atıyor
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,

“İzmir kadim bir şehir ve bu kadim
şehrin merkezi de Konak. İzmir’in kalbi
binlerce yıldır Konak’ta atıyor. Bizler ta-
rihimizle biriktirdiğimiz bu zenginlik-

lerimizle burada olalım istedik. Çünkü
turizm aynı zamanda bir kültür faali-
yetidir ve bu faaliyetler içinde tarihin
yeri büyüktür. İnsanlar bugünlere nasıl
geldiğimizin merakı içindeler ve biz de
bu merakı giderebilecek bir çalışma
yaptık. İzmir’in gizemini, İzmir’in tarihini,
İzmir’in tarih serüvenini parça parça da
olsa göstermek ve Konak’a ilgi çekmek
amacıyla bu standı hazırladık” dedi. 

Ziyaretçilere be-
ğeniyle okunan
KnK dergisinin
yanı sıra Konak’ın
nostaljik fotoğraf-
larından hazırla-
nan kartpostallar
da dağıtıldı.

Basmane’den
Kadifekale’ye, Ago-

ra’dan İkiçeşmelik’e
kadar tarihi semtleri ge-

zerek fotoğraf çeken
çocuklar çalışmaları-

nı sergiyle taç-
landırdı.

FUAr İZMİr’DE

KonaK’a ilgi
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Sema Pekdaş

TÜRK kadının seçme ve seçilme hakkı
elde etmesinin 82. yıldönümü Aralık ayı
meclis toplantısında kutlandı. Başkan Pek-
daş, “Kadınların siyasette varlığı aslında
yerel meclislerle başlamıştır. Ulusal par-
lamentoya kadınların seçilmesi belediye
meclislerine seçilmesinden beş yıl sonradır.
İlk önce kadın muhtarlar seçilmiş, sonra-
sında kadın belediye meclis üyeleri ve
kadın belediye başkanları seçilmiştir. Daha
sonra da 1934’te kadınlara seçme ve mil-
letvekili olma hakkı tanınmıştır. Kadınlar
bundan önce 3 Nisan 1930’da belediye ka-
nununda yapılan değişiklikle yerel mec-
lislere seçilme hakkını kazanmıştır” dedi.

Kadınlar Ata’ya 
minnettar

SİSTEM istediği kadar kadını işlevsizleş-
tirmeye, yok etmeye çalışsın, kadınlar vardır
ve onlar her yerdedir. Evde, işte, sokakta
varoluş mücadelesini sürdüren ve bu mü-
cadelesinde çoğu zaman ağır bedeller öde-
mek zorunda kalan kadın için sanat bu mü-
cadeleyi verebilmesinde araç olabiliyor bazen.
Farklı alanlarda, farklı şekillerde kendimizi
ifade etmeye çalıştığımız bu günlerde cam
sanatçısı Tülin Yiğit Akgül, kadın dünyasını
cam üzerinden ifade ediyor, bir anlamda
cama sanat üflüyor. 2014 yılında kurduğu
GLASST Sıcak Cam Studio ve Galeri’de eki-
biyle birlikte sanat yaşamına devam eden
sanatçının ‘Cama Yansıyan Kadınlar’ isimli
sergisi 7 Ocak tarihine kadar Galeri A’da gö-
rülebilir. Galeri A 1481 Sokak No: 7Alsancak’ta. 

Cama Yansıyan
Kadınlar

KÜLÜRPARK’ı yeniden tasarlayarak ge-
leceğe taşıyacak proje hazırlıklarını sür-
düren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir adım
daha attı. Çalışmaların tek elden yürütül-
mesi amacıyla yeni bir şube müdürlüğü
oluşturma kararı alındı. Kültür ve Sanat
Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet
verecek Kültürpark Şube Müdürlüğü, Kül-
türpark’taki çalışmaların tek elden yü-
rütülmesi, diğer birimlerle iletişimin sağ-
lanması, oluşabilecek aksaklıkların gide-
rilmesi ve bakım-onarım hizmetlerinin
takibinin sağlanmasının yanı sıra alandaki
kültür-sanat etkinliklerine de yardımcı
olacak. İZFAŞ şirketi ise 2017’nin ilk ayla-
rından itibaren Gaziemir / Fuar İzmir’deki
yeni ofislerine taşınacak.

Kültürpark’ta 
yeni dönem

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmet Ad-
nan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dün-
yaca ünlü piyanist-besteci Fazıl Say’ın me-
lodileriyle yankılandı. 17 Aralık’ta Almanya'da
klasik müziğin Oscar’ı olarak adlandırılan
“Beethovenpreis” ödülünü almaya hazır-
lanan Say’ın konseri, her zamanki gibi
İzmirli sanatseverlerden yine çok büyük
bir ilgi gördü. Konser öncesinde elindeki
palayla salona girmeye çalışan bir saldırgan,
güvenlik görevlilerince yakalanarak polise
teslim edildi, sonra serbest bırakıldı.

Fazıl Say farkı

Konuklar çoğalıyor

Pekdaş’tan çat 
kapı ziyaret

Pekdaş, kentsel dönüşümden yeni imar planlarına, kapalı pazaryerinden spor
salonuna kadar Gültepelileri ilgilendiren pek çok konu hakkında bilgi verdi. 

GÜLTEPE semtinde yaşayan
Hayriye Gözüm’ün evine
misafir olan Konak Bele-

diye Başkanı Pekdaş, bölge hal-
kının taleplerini ve sorunlarını
yerinde dinledi. Saygı Mahallesi

Muhtarı Fatma Öztürk’ün eşlik
ettiği ziyarete Cumhuriyet Halk
Partisi Konak İlçe Kadın Kolları

Başkanı Nurten Serhadbeyi ve
kadın kolları yöneticileri de katıldı.
Başkan Pekdaş’ın mahallelerine
geldiğini duyan Gültepeli kadınlar
komşuları Gözüm’ün evine adeta
akın etti. Çayların içildiği, börek-
lerin yenildiği ziyarette Başkan
Pekdaş, kentsel dönüşümden
yeni imar planlarına, yapılacak
kapalı pazaryerinden spor salona
kadar Gültepelileri ilgilendiren
pek çok konu hakkında bilgi verdi. 

GÜLTEPE PLANLARI 
HAZIRLANIYOR

Gültepe’nin geçmiş yıllardan

süregelen plansız yapılaşmanın
mağduru bir bölge olduğunu dile
getiren Pekdaş, başkan seçilir
seçilmez ilk işinin Gültepe’nin
imar planlarını hazırlamak oldu-
ğunu söyledi. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’yle koordineli yürü-
tülen çalışmanın bir ‘kentsel dö-
nüşüm’ olmadığını vurgulayan
Başkan Pekdaş, “Biz planlama
yapıyoruz. Oysa kentsel dönüşüm
çok farklıdır. Orada evler yıkıp,
mülk sahiplerini belirlenen başka
yerlere götürebilirsiniz. Biz ise
bunu yapmıyor, bölgenin ihtiyacı
olan planları yapıyoruz. Yolu, yeşil
alanı, parkı hepsi bu planlara göre
oluşturulacak. Plan yapmazsak
buraların kalkınması mümkün
olamaz” dedi. Belediye meclisinin
aldığı kararla bölgedeki imar izin-
lerinin durdurulduğunu da ha-
tırlatan Pekdaş, Gültepeli kadın-
lara kentsel dönüşüm adına ara-
zilerini satmamaları çağrısında
bulundu. 

MÜLTECİLERLE ilgili çalışma yapan der-
neklerin, sendikaların, odaların ve çok sa-
yıda kitle örgütünün bileşeni olduğu, Konak
Kent Konseyi Mülteci Meclisi 1. Olağan Ge-
nel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Konsey bi-
nasında gerçekleşen genel kurula Suriyeli
mülteciler de katıldı. Konak Kent Konseyi
Genel Başkanı Hamit Mumcu, ülkenin zor
şartlardan geçtiğini ve bu şartlardan mül-
tecilerin de fazlasıyla etkilendiğini ifade
ederek "Mültecilerin yaşadıkları sorunlarla
ilgili merkezi iktidar kadar, yerel yöne-
timlere de görev düşüyor. Hepimiz elimizi
taşın altına koymalıyız. Bu noktada ülkenin
ilk Mülteci Meclisinin Konak Kent Konseyi
bünyesinde kurulmasının gururunu ta-
şıyoruz. Mülteci Meclisi'miz, ‘Süt Kuzusu
Projesi’nden mülteci çocuklarının da fay-
dalanmasını sağlamakla önemli bir adım
attı" dedi. Seçimlerde Mülteci-Der Yönetim
Kurulu üyesi Mete Hüsünbeyi oybirliği ile
yeniden başkan seçildi. 

Mülteci 
Meclisi 

Konak’ta

Mülteci 
Meclisi 

Konak’ta

Konak’tan ödüllü
fotoğraf yarışması

İ
ZMİR’in ilk yazar evi olan
Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nin yeni konuğu birçok

yabancı yazarın kitabını
Türkçeye çeviren Gürol Koca
oldu. Gürol Koca, İzmir’de
kaldığı süre içinde üzerinde
çalıştığı Michael Tomasel-
lo’nun Origins of Human
Communication (İnsan İle-
tişiminin Kökenleri) başlıklı
kitabını tamamladı. Pek çok
kitabeviyle çalışan Gürol
Koca, Aralık ayı boyunca
kaldığı Tarık Dursun K. Yazar
Evi’nde çeviri üzerine atölye
çalışması da yaptı. Koca, “Ta-

rık Dursun K. gibi değerli bir
yazar adına yapılmış bir ya-
zar evinde kalıyor olmak
onur verici. Daktiloda onun
yazdığı ve okuduğum ‘Rıza
Bey Aile Evi’ kitap başlığını
görünce çok hoşuma gitti.
Adeta kitabın yazıldığı anı
hisseder gibi oldum.  Bir çe-
virmen olarak burada ağır-
lanmak benim için mutluluk
verici. Çünkü çevirmenler
yazarlardan sonra ikinci
planda düşünülür. Beni da-
vet ettikleri için Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pek-
daş’a teşekkür ederim” dedi.

KONAK Belediyesi’nin bu yıl ilkini
düzenleyeceği ‘Tarih Sahnesinde
Konak’ konulu Ulusal Fotoğraf

Yarışması’nın başvuruları başladı. Her
gün 1 milyonun üzerinde insanı ağır-
layan İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın
binlerce yıllık geçmişinden günümüze
yansıyan dokusunu ve bu doku üze-
rinde akan kentin ritmini fotoğraflarla
belgeleyecek olan yarışmaya amatör-

profesyonel ayrımı gözetmeksizin tüm
fotoğraf meraklıları katılabiliyor. 25
Ocak 2017’ye kadar Konak Belediyesi’nin
web adresi üzerinden başvuruların ya-
pılabileceği yarışmada dereceye giren-
lere para ödülü verilecek.  Geçmişin
mirasıyla örülen Konak’ın binlerce yıllık
dokusunu yansıtacak yarışma iki konu
başlığı altında düzenlenecek. Yarışma-
nın birinci kategorisinde Kemeraltı, Bas-

mane, Eşrefpaşa, Temaşalık, Namazgah,
Kadifekale, Agora ve çevresi ele alınır-
ken, ikinci kategoride Karataş, Güzelyalı,
Hatay, Alsancak, Kahramanlar semtleri
yer alacak. Bir açık hava müzesi niteli-
ğindeki Konak’tan yansıyacak fotoğraf
kareleri seçici kurulun süzgecinden
geçirilecek. Yarışma ile bu bölgelerin
hem estetik hem de belgesel niteliğinde
görüntülenmesi amaçlanıyor.

www.konak.bel.tr  web adresi 
üzerinden başvuru yapılabilecek.
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“Konak çalışıyor, İzmir gelişiyor”KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

7

KONAK’ın ilk kadın Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, İzmir Barosu’nun ilk kadın başkan
adayı olan İzmir’in emektar avukatlarından
Ayten Baskın’ı evinde ziyaret etti. Üç dönem
İzmir Barosu’nda yönetim kurulu üyeliği
yapan ve baronun ilk kadın başkan adayı
olan meslektaşı Baskın’la hasret gideren Pek-
daş, “Ayten abla İzmir Baro Başkanlığı’na
aday olan ilk kadın avukat olarak bizim ön-
cümüzdü. Onun açtığı bu yolda ben de İzmir’in
ilk kadın baro başkanı oldum” dedi. Ayten
Baskın, köylü bir ailenin kızı olarak dünyaya
geldiğini ve okumak için evden kaçtığını an-
lattı. Büyük zorluklara rağmen üniversiteyi
bitirerek avukat olduğunu dile getiren Baskın,
“Çırak olunmadan usta olunmaz” dedi.

Pekdaş’tan
vefa ziyareti

İZMİR’in kalbi Konak’ta bölge ayrımı gö-
zetmeksizin bütçe ölçeğinde okulların ihti-
yaçlarını gideren Konak Belediyesi’nin ça-
lışmaları eğitimciler tarafından teşekkürle
ödüllendirildi. Geçtiğimiz aylarda ilçedeki ilk-
okulların müdür ve okul aile-birliği yöneti-
cileriyle gerçekleşen buluşma bu kez ortaokul
müdürleri ve okul aile-birliği yöneticileriyle
yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzen-
lenen kahvaltıya belediye başkan yardımcıları
ve birim müdürleri de eşlik etti. Konak İlçe
Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’in de ka-
tıldığı toplantıda belediyenin okullara yönelik
yürüttüğü hizmetler, yapılan çalışmalar ak-
tarılırken, gelen talep ve öneriler dinlendi.

çocuklaRımız sizleRe emanet
Pekdaş, kentin en sorunlu bölgesinde ça-

lıştıklarını belirterek, “Gözümüzün nuru ço-
cuklarımızı sizlere emanet ettik ve onları ya-
rına sizler hazırlıyorsunuz. Onların daha ni-
telikli olması için ne gerekiyorsa hep birlikte
yapmalıyız. Belediye olarak yeni hizmet alan-
ları açıyoruz. Açtığımız bu merkezlerde ço-
cuklarımıza hizmet verebilmek için sizlerden
de öneriler bekliyoruz. En son Karataş’ta ço-
cuklarımız ve gençlerimiz için Dario Moreno
Sanat Evi’ni açtık. Burada yapacaklarımıza
birlikte karar verelim istiyoruz. Çocuklarımızın
değerlere sahip, adalet ve vicdan duygusu
gelişmiş, özgür bireyler olması için hepimizin
üstüne sorumluluklar düşüyor. Sporla, sanatla
yoğrulmuş, ilmi ve bilimi rehber edinen ço-
cuklar yetiştirmemiz hepimizin sorumluluğu.
Bu sorumluluğu en başta yerine getiren de
sizlersiniz. Bu konuda sizlere çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Eğitime hizmet
teşekkür getirdi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi İZELMAN Ana-
okulları öğrencileri, yine alkışlanacak bir pro-
jeye imza attı. Daha önce yapmış oldukları
sosyal projelerle herkese örnek olan minik
öğrenciler, bu sefer de Ardahan bölgesinde
7- 14 yaş arasındaki ağabey ve ablalarına eği-
tim materyalleri, yeni alınan kıyafet, ayakkabı,
bot gibi kışlık giysiler ve bir de sıcacık sevgi-
lerini gönderdi. Genel Müdür Hüseyin Kırmızı,
öğrencilerinin büyüklere örnek olacak nitelikte
davranış sergilemeleri ve ihtiyaç sahibi kar-
deşlerini unutmayarak bu tür sosyal sorum-
luluk projelerinde yer almalarının kendilerine
büyük onur ve gurur yaşattığını söyledi.

Ardahan’a 
sevgilerle..

HER ayın ilk cumartesi günü Hatay
Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleşti-
rilen ve İzmir’deki kooperatiflerin

ürettiği doğal ürünlerin aracısız tezgaha
çıkmasını sağlayan organizasyonun Aralık
buluşmasına katılan Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş, hem üreticilerle sohbet
etti hem de bol bol alışveriş yaptı.

ÜReticiye başkan moRali
Kooperatiflerin bir örgütlenme modeli

olduğunu ve düzenledikleri bu buluşma-
ların onların ürünlerinin çeşitlenmesine
neden olacağına inandığını belirten Pek-
daş, “Kooperatifler hem ürünlerini tanı-

tıyorlar hem de diğer üreticileri tanıyorlar.
Üreticiler, kooperatifler, alışverişe gelen
hemşehrilerimiz memnun. Güzel bir coş-
ku var. Bu da bizi son derece mutlu ediyor”
dedi. Kendisinin de bol bol alışveriş yap-
tığının hatırlatılması üzerine Pekdaş, “Be-
nim için de güzel bir mola oldu. Pek çok
ürün gördüm ve hepsinden birer birer
aldım. Fiyatlar da oldukça makul. Hepsi
el ürünü, göz nuru ürünler. Hepsinde çok
emek var ve bu emeklere de değerini
vermek lazım” diye konuştu. 

21 koopeRatif stant açtı
İzmir’deki üretici kooperatiflerinin üret-

tiği doğal ürün-
leri, aracısız ve
ekonomik fi-
yatlarla tü-
k e t i c i y e
ulaşması-
na vesile
olan ‘Üretici
Kooperatifle-
ri Tüketiciyle
Buluşuyor’ etkin-
liğine Aralık ayında
21 kooperatif katıldı. Or-
ganik tarım ürünlerinden süt ve
süt ürünlerine kadar pek çok doğal ürü-

nün bulunduğu
e t k i n l i ğ i n

ikincisinden
de yüzleri
g ü l e r e k
a y r ı l a n
kooperatif

üyeleri Baş-
kan Pek-

daş’a memnu-
niyetlerini ilete-

rek, vermiş olduğu
destek nedeniyle teşek-

kür etti. Buluşmaların üçüncüsü 7
Ocak’ta gerçekleştirilecek. 

Aracısız-Ekonomik
PaZaRda dOĞaL ÜRÜNLeR ekONOMİk 
FİYaTLaRLa TÜkeTİCİYe ULaşIYOR

İlki Kasım ayında düzenlenen ‘Üretici Kooperatifleri Tüketiciyle Buluşuyor’ 
etkinliğinin ikincisinde de Pekdaş üretici kooperatiflerini yalnız bırakmadı.

KONAK Kent Konseyi Çocuk Meclisi
üyesi çocuklar yeni dönem başkan ve yö-
netim kurulu üyelerini belirlemek için
sandık başına gitti. Kültürpark Fuar Ev-
lendirme dairesinde gerçekleştirilen 1’inci
olağan seçimli genel kurula meclise üye
138 çocuk katıldı.  Genel kurul çalışmalarını
izleyen Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, “Seçilenin istediğini yaptığı bir
rejim demokrasi değildir. Gerçek demokrasi
halkın her aşamada yönetime katıldığı,
muhaliflerin rahatlıkla sözünü söylediği
bir rejimdir. Demokrasiyi katılımcılıkla
çoğaltırız çünkü sadece seçilenlerin ve
temsil görevi yapanların değil; farklılıkların
ve seçilmeyenlerin de görüşlerinin önemli
olduğunu bilir ve onların görüşlerinin de
yansımasını isteriz” dedi. 

yeni başkan genç oldu
Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit

Mumcu da “Sevgili çocuklar, biz size ha-
yalinizdeki dünyayı bırakamadık ama sizin
hayalinizdeki dünyayı kurmanız için var
gücümüzle size destek olacağız” dedi. 138
çocuk üyenin katılımıyla yapılan seçimler
sonunda Konak Çocuk Meclisi’nin yeni
başkanlığına 12 yaşındaki Utku Medet
Genç seçildi. Yürütme Kurulu Üyeleri ise
Semih Eliaçık, Cansu Beyazıt, Fatmagül
Hasan, Tuğçe Çiçek, Ayşe Ceyda Öztürk
ve Ayşegül Sezer isimlerinden oluştu.

Konaklı çocuklardan 
demoKrasi örneği

KONAK Rotary Kulübü’nce dü-
zenlenen ‘Cam Tavanı Kıran
Kadınlar’ paneli İzmir Ticaret

Borsası Meclis Salonu’nda yapıldı.
Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar
Ayşe Bükülmeyen’in yaptığı panele

konuşmacı olarak Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın
Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ve
Ege Genç İşadamları Derneği (EGİ-
AD) eski Başkanı Seda Kaya katıldı.

İzleyicilerini Rotary üyelerinin yanı
sıra üniversite öğrencileri ve ka-
dınların oluşturduğu panelin açılışını
aynı zamanda etkinliğin düzenle-
yicisi de olan Prof. Dr. Meltem Onay
yaptı.  

Rekabet başaRıyı aRtıRıR
Türkiye’de demokrasinin güçlen-

mesi için kadınlara büyük görev ve
sorumluluk düştüğünü,  kadına ba-
kışın hala olması gereken noktaya
gelemediğini dile getiren Pekdaş,
siyasette de kadınların mutlaka
desteklenmesi gerektiğini söyledi.
‘Kadınlar hakları için mücadele et-
meli’ diyen Pekdaş, toplumda ‘Kadın
kadının kurdudur’ şeklindeki yanlış
bir algının var olduğunu, oysa ka-
dınların birbirleriyle sıkı bir rekabet
içine girebileceğini, bunun da son
derece normal olduğunu dile getirdi.
Kadınların siyasette mutlaka var
olması gerektiğini de belirten Pek-
daş, kaybetmekten korkmamaları
çağrısında bulunarak, “Kaybede
kaybede kazanmayı da öğreniyo-
ruz” dedi.

Kadınlar siyasette
mutlaka var olmalı

Pekdaş:

SERAMİK atölyesinin kursiyerleri çamura
şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor.
Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merke-

zi’nde başlayan kültür ve sanat kursları arasında
yer alan seramik atölyesinde kursiyerler ürettikleri
eserlerle göz dolduruyor. Yediden yetmişe her
yaştan 2 bin 804 kursiyerin faydalandığı merkezin
en gözde kursları arasında yer alan seramik atöl-
yesinde haftada iki gün, dört grup halinde toplamda
124 kursiyer eğitim görüyor. Seramik Sanatçısı
Pervin Özdemir’den ders alan kursiyerler arasında
öğretmenden ekonomiste, ev kadınından esnafa
kadar pek çok meslek grubundan kişi yer alıyor. 

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Çamura değer
katıyorlar

Kursiyerler büyük bir keyifle gel-
dikleri atölyede edindikleri bilgi-
ler ışığında çamuru sanat eserine
dönüştürmeyi öğreniyor. 
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KonaK’ta dev 
Kamulaştırma

Belediyenin hizmet eli her sokağa değecek

Pekdaş: Göreve geldiğimizde belediyeye ait bir mendil büyüklüğünde boş yerimiz dahi yoktu. 
İki yıllık süreçte hem yeni yatırımlar yaptık hem de yeni mülkler satın aldık.

İ
zmir’in kalbi Konak’ın seçilmiş ilk
kadın Belediye Başkanı olan Sema
Pekdaş, ilçenin dört bir yanında
devam eden projeler ve yapılan

yeni yatırımlar hakkında açıkla-
malarda bulundu. Kentin merke-
zinde yer alan ilçede önceliği be-
lediyeye ait kamusal alanların az-
lığını gidermeye verdiklerini anlatan
Başkan Pekdaş, satın alma, kamu-
laştırma veya bina kiralama yönte-
miyle belediyenin hizmet elini her so-
kağa ulaştıracaklarını söyledi. 

Göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 25
milyon TL değerinde yeni kamusal alan yarattıklarını

belirten Pekdaş, “Bir kamu kurumu olan
belediyeler halka hizmet verdiği noktaları

ne kadar çok arttırırsa, belediye eli ne
kadar çok kişiye uzanırsa o kadar iyi
sonuç alırsınız. Bu nedenle hizmet-
lerin yerine getirilmesinde kamusal
alanların önemi büyüktür. Biz de bu
bilinçle yola çıktık ve Konak’ta var
olan kamusal alan azlığını gidermeye

öncelik verdik. Göreve geldiğimizde
belediyeye ait bir mendil büyüklüğünde

boş yerimiz dahi yoktu. İki yıllık süreçte
hem yeni yatırımlar yaptık hem de yeni

mülkler satın aldık. Satın alma veya kamulaş-
tırmayla giremediğimiz noktalarda ise kiralama
yöntemine gittik. Böylece kısa zamanda çok çeşitli
hizmetleri çok farklı mekânlarda yerine getirecek
aşamaya geldik. Mülkiyetlerimizi çoğaltıp hizmet-
lerimizi artırdık. Hedefimiz her mahalleye bir semt
merkezi, bir spor merkezi, bir etüt merkezi açmak.
Bu hedef için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

Pekdaş: Kamusal alanlarımızı ço-
ğalttık, çoğaltmaya da devam ediyoruz.
Belediyeler insanların mutluluk ve
esenliği için çalışır. Hemşehrilerimizin
sosyalleştikleri, spor yaptıkları, ço-
cuklarının sanatla, bilimle buluştuğu
alanları çoğaltmak hedefindeyiz.

Yeni yapılacak belediye hizmet
binasıyla ilgili bilgi de veren Başkan
Pekdaş, “Yenişehir’deki kapalı pa-
zaryeri aktif kullanılmıyordu. İş-
levsel bir pazar olamadığı için bu-
rasını belediye hizmet binası olarak
planladık. Bölgenin değişimi için
de bir dinamo görevi görsün istedik.
Bu bölge sadece Konak’ın değil, İz-

mir’in en önemli noktalarından biri.
Önemli hastanelere giden yol üze-
rinde ve ulaşım hatlarının kesiştiği
bir noktada. Buraya kente değer
katacak bir bina yapacağız. Projesini
yarışmayla belirledik. Görevli ar-
kadaşlarımız çalışmalarını sürdü-
rüyor. Yapım projesi tamamlandı-
ğında temelini atacağız” dedi.

Yeni hizmet binası 
dinamo olacak

“Konak’ın geçmişten gelen pek çok
eksiği var ve biz bütün bu eksiklikleri
gidermeyi önümüze hedef olarak koy-
duk” diyen Pekdaş, “Temizlik işleri Mü-
dürlüğümüzün fiilen faaliyet gösterdiği
şahıs mülkiyetindeki 2 bin 500 metre-
karelik taşınmazı kamulaştırdık. Gülte-
pe’de eski ekmek fabrikasının olduğu
yerin, Milli Emlak’tan tahsisini aldık.
Oraya Konak’a yakışır bir spor kompleksi
inşa edeceğiz. Halil Rifat Paşa Caddesi
üzerinde yer alan ve kamulaştırma ça-
lışmaları önceden başlamış ‘İkiz Köşkler’
adıyla bilinen tarihi iki bina yaklaşık 490
bin TL bedel ödenerek satın alındı. Buna
ek olarak Roman vatandaşlarımızın yo-
ğunlukta olduğu Tepecik semtimizde ta-

rihi bir binayı satın aldık. Burayı da Roman
Kültür Sanat Merkezi olarak hizmete aç-
mayı planlıyoruz. Aziziye Mahallesi’nde
imar planlarında sosyal ve kültürel tesis
alanı olmasına rağmen uzun yıllardır
terk edilmiş, mülkiyeti Hazineye ait 1000
metrekare yüzölçümüne sahip taşın-
mazın tahsisini İzmir Valiliği’nden aldık.
Yine Kemeraltı’nda kaderine terk edilmiş
eski Adliye arşivini Maliye Bakanlığı’ndan
talep ettik. Bunlara ek olarak Pazaryeri
Mahallesi’nde kaderine terk edilmiş tarihi
binayı da Milli Emlak Genel Müdürlü-
ğü’nden tahsisini istedik. Bu tahsislerin
uygun görülmesi durumunda hem eski
eserler kurtarılacak hem de yeniden ka-
musal hizmetlerde kullanılacak” dedi.

Yeni spor alanları yaratmak için de çalıştıklarını
belirten Pekdaş şöyle konuştu:

“Küçükada Mahallesinde bulunan mülkiyeti Devlet
Demir Yolları’na ait 21 bin metrekarelik alanı, açık
spor tesisi ve park olarak kullanılmak üzere kiraladık.
Spor müdürlüğüne teslim ettik. Zeytinlik mahalle-
sinde ve Hatay Pazaryeri civarında hemşehrilerimizin
hem sosyalleştikleri hem de spor yaptıkları, çocuk-
larının da sanatla ve bilimle buluştuğu alanları ço-
ğaltma hedefine uygun binaların kiralama işlemle-
rinde sona yaklaştık.” 

Yapılan yatırımlar arasında en büyük payı sokak
aralarına kurulan pazarları kapalı pazaryerlerine
taşımaya ayırdıklarını dile getiren Pekdaş, Eşrefpaşa,
Toros, Yenişehir ve Kadifekale’de yeni kapalı pa-
zaryerleri inşa etmek için düğmeye bastıklarını
söyledi. Pekdaş, “Yeni pazaryerleri yapmak için ya
kamulaştırmalar yapıyoruz ya da yer satın alıyoruz.
Yıllardır tarihi İpek Yolu üzerine kurulan Eşrefpaşa
Pazaryeri’nin taşınması büyük bir sorundu. Bu so-
runu çözmek için Yağhaneler semtindeki Jandarma
Bölge Komutanlığı’nın boşaltacağı yeri TOKİ’den 12
milyon TL’ye satın aldık. Şimdi buraya yakın za-
manda içinde çeşitli sosyal donatıların da olacağı
kapalı pazaryeri yapacağız. Ayrıca Toros Mahalle-
sinde mevcut pazarın kurulduğu alanda kamulaş-
tırmalar yaptık. Buraya da altı otopark, bir katı pa-
zaryeri, üst katı da düğün salonu olacak bir pazaryeri
yapacağız. Kadifekale’de oturan vatandaşlarımız
için de bir pazaryeri çalışmamız var. 1. Kadriye’de
kamulaştırmalar yaparak bir pazaryeri alanı oluş-
turduk. Çok yakın zamanda buraya da bir pazaryeri
yapacağız” dedi.   

Belediye hizmet birimlerinin sayısını çoğaltmak
amacıyla kiralama yöntemine gittiklerini dile getiren
Pekdaş, “Konak İzmir’in merkezi ve yaklaşık 8 bin
500 yıldır burada yerleşik yaşam kesintisiz devam
ediyor. Dolayısıyla gelişen kentlerin gerektirdiği bazı
hizmetler için yeni kamusal alanlara ihtiyaç duyu-
luyor. Konak’ta bu alanları bulmak zordu. Bu nedenle
kamulaştırmalar yapmamız gerekiyordu. Biz bunu
başardık. Kamusal alanlarımızı çoğalttık, çoğaltmaya
da devam ediyoruz. Belediyeler insanların mutluluk
ve esenliği için çalışır. Hemşehrilerimizin sosyal-
leştikleri, spor yaptıkları, çocuklarının sanatla, bilimle
buluştuğu alanları çoğaltmak hedefindeyiz. Yeni
spor ve semt merkezleri için Mehmet Ali Akman
ve Toros’ta binalar kiraladık. Ayrıca Dairo Moreno
Sokağı’nın girişindeki tarihi bir binayı kiraladık ve
kurul onaylı tadilatını gerçekleştirerek burasını bir
sanat merkezine dönüştürdük. Karataş adıyla ta-
nımlanan çocuklarımızın sanatla buluştuğu bir alan
oldu. Ayrıca İzmir Limanı’nın karşısında yer alan ve
tarihsel bir mekan olmasına rağmen sadece arsa
olarak görünen bir binamız vardı. Bu yeri tescilledik
ve belediye hizmet alanı olarak da meclisten karar
aldık. Burada da sosyal ve kültürel bir alan olarak
hizmet vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yeni 
pazaryerleri
yapılacak

Spora dev 
yatırım

Spor ve Kültür 
merkezleri çoğalıyor

Kiralama ile
hızlı çözüm
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Mehmet Ali Akman Semt Merkezi

Toros Spor Merkezi

Belediye hizmet binası yapılacak alan

Nazime Sacide Akarcalı Semt Merkezi

Tarık Dursun K. Yazar Evi

Karataş Dario Moreno Sanat Merkezi

İstiklal İlkokulu

Eşrefpaşa-Yağhaneler Pazar Alanı

2. Kadriye Mahallesi Pazar Alanı


